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„Programul— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu- 
dă o orientare generală științifică, marxist-leninistă, 
pentru întreaga activitate pe plan național si inter
national a partidului și poporului nostru. El stabilește 
linia generală de făurire a societății socialiste 

multilateral dezvoltate si de înaintare pe calea 

comunismului în România, de participare activa a 

tării noastre la viața internațională, la lupta pentru 

transformarea pe baze noi a omenirii, pentru 

făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, a unei 
lumi a păcii și colaborării între toate popoarele".

Partidul, organizațiile sale, toți comuniștii, organizațiile de masă 
și obștești, cetățenii din întreaga țară sint chemați să participe la această 
dezbatere de primă însemnătate ideologică și politică, teoretică și practică, 
acțiune civică de o amploare unică, menită să dea expresie cuvintului națiunii 
asupra problemelor fundamentale ale vieții, propășirii și perspectivei sale 
istorice, asupra unui document care, înmănunchind experiența trecutului 
cu gindirea și acțiunea prezentului socialist, proiectează o lumină puternică, 
însuflețitoare spre idealul călăuzitor al întregii opere constructive a poporului 
român —COMUNISMUL.

de făurire a

După publicarea - in „Scinteia" din 
3 august - a proiectului de Directive cu 
privire la planul cincinal 1976—1980 și 
liniile directoare ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a României pentru peri
oada 1981 — 1990, in ziarul de astăzi 
publicăm proiectul Programului Parti
dului Comunist Român.

„Scinteia" pune paginile sale la dis
poziția membrilor partidului, a tuturor 
oamenilor muncii, spre a-și exprima pă-

rerile, a face propuneri și sugestii cu 
privire la conținutul importantelor docu
mente supuse dezbaterii și la căile în
făptuirii prevederilor lor. Pe baza pro
punerilor exprimate în adunările de 
partid, în adunările oamenilor muncii, 
ca și în presă, proiectul Programului 
P.C.R., ca și cel al Directivelor urmează 
să fie definitivate și prezentate spre 
dezbatere și aprobare Congresului al 
Xl-lea c-l partidului. ’

----------------- :... ■ —■■■ — .. .’.—■■'AjU.'.» , i jsz.CTe.cta

multilatera
și înaintare a României ■

Epoca actuală de dezvoltare a societății 
omenești se caracterizează prin transformări 
revoluționare sociale și naționale structurale. 
Aceasta este epoca revoluției socialiste, a tre
cerii de la societatea capitalistă împărțită în 
ci ase antagoniste, bazată pe exploatare și a- 
suprire socială și națională — societate care 
nu mai corespunde istoricește noilor forțe de 
producție — la societatea comunistă în care 
se lichidează exploatarea și asuprirea de orice 
fel și nu mâi există clase antagoniste, zkceasta 
este epoca lichidării dominației imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, a așezării rela
țiilor dintre state și națiuni pe principii noi, 
de egalitate și respect al independenței și 
suveranității naționale. Totodată, această 
epocă se caracterizează prin impetuoasa re
voluție tehnico-științifică mondială care 
creează condiții optime pentru dezvoltarea 

Necesitatea elaborării p Fnului unitar al partidului pentru întreaga perioada
a făuririi societății sociallsFe multilateral dezvoltate si înaintării spre comunism

rapidă a forțelor de producție, pentru creș
terea producției de bunuri materiale în ve
derea satisfacerii, pe această bază, a necesi
tăților de viață ale tuturor popoarelor.

De la apariția, cu peste 125 de ani în urmă, 
a ..Manifestului Comunist" al lui Marx și 
Engels, de la chemarea înflăcărată „Proletari 
din toate țările, uniți-vă !“ ideile socialismu
lui și comunismului au pătruns tot mai larg 
în conștiința popoarelor, au devenit o uriașă 
forță ideologică internațională, o puternică 
forță materială transformatoare, asigurînd în
făptuirea aspirațiilor omenirii spre o socie
tate mai echitabilă și mai 
progres și civilizație.

Edificarea socialismului și 
prezintă o necesitate obi 
societății omenești pe 
Așa cum arată Karl 

comun

rațională,

„monopolul capitalului devine o cătușă pentru 
modul de producție carețc înflorit odată cu 
el și prin el. Centralizarea’mijloacelor de pro
ducție și socializarea xptincii ajung la un 
punct la care devin incompatibile cu învelișul 
lor capitalist. Acesta este sfărimat. Proprietății 
private capitaliste i-a sunat ceasul. Expropria
torii sint exproprîați... producția capitalistă 
generează cu necesitatea unui proces natural 
propria ei negare"*).  Noua orînduire, comu
nismul, deschide calea dezvoltării nestinghe
ri te a forțelor de producție, asigură concor
danța între forțele de producție și caracterul 
relațiilor de producție, permite deplina în
făptuire a năzuințelor omenirii spre o lume 

dreptății sociale și naționale, realizarea idea- 
ului repartiției corespunzător nevoilor ma- 
eriale și spirituale aii? omului, edificarea 
nei lumi a colaborării și păcii. *) Marx, Engels : Opere, voi. 23, Ed. politică, 

București, 1966, pag. 765—766.

Pe calea deschisă de Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie — care cu aproape 
șase decenii în urmă a inaugurat o epocă nouă 
în istoria omenirii — au pășit noi și noi po
poare. Socialismul s-a consolidat continuu, 
triumfînd în 14 state ale lumii. Victoriile ob
ținute de țările socialiste în edificarea noii 
orînduiri, în dezvoltarea economico-socială și 
ridicarea nivelului de trai al popoarelor, creș
terea rolului lor în viața internațională, în 
lupta pentru destindere, colaborare și pace 
au demonstrat superioritatea socialismului ca 
mod de organizare a societății și a relațiilor 
dintre națiuni, au sporit neîncetat forța, pres
tigiul și influența noii orînduiri pe plan mon
dial. Spre acest țel se îndreaptă un număr 
tot mai mâre de popoare. Viața arată că so
cialismul este orinduirea cea mai avansată pe 

care a cunoscut-o omenirea, capabilă să asi
gure fiecărui popor deplina eliberare socială 
și națională, făurirea unui viitor liber, cores
punzător năzuințelor proprii.

Mărețele realizări obținute de poporul nos
tru, sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân, in edificarea noii orînduiri, în dezvol
tarea în ritm înalt a industriei și agriculturii, 
în înflorirea științei și culturii, în creșterea 
bunăstării materiale și spirituale sint mărtu
ria grăitoare a superiorității socialismului, a 
forței creatoare a unui popor deplin stăpin pe 
destinele sale, care își făurește în mod con
știent viitorul.

Pornind de la complexitatea problemelor in
terne și externe ce trebuie soluționate în 
actuala și viitoarea etapă istorică de dezvol
tare, este necesar ca partidul să aibă un pro
gram de perspectivă care să dea o orientare 
clară luptei pentru transformarea revoluțio
nară a societății, să cristalizeze linia stra‘Jțică 
generală a partidului și orientările tactice pen
tru întreaga perioadă a făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a inaintyii 
spre comunism. Programul Partidului Comu
nist Român constituie Carta fundamentală 
ideologică, teoretică și politică a partidului. 
Elaborat pe baza concepției materialismului 
dialectic și istoric, a legilor obiective ale dez
voltării sociale, el înarmează partidul cu prin
cipiile științifice ale comunismului. Programul 
arată fiecărui membru al partidului, fiecărui 
Mtățean al patriei noastre direcțiile princi

1
pale de acțiune în vederea edificării,cu succes 
a celei mai drepte orînduiri sociale — orîn- 
duirea comunistă. Programul se bazează pe 
legitățile obiective ale dezvoltării sociale, uni
versal valabile, pe experiența luptelor de clasa 
și a construcției socialismului pe plan mon
dial, precum și pe experiența luptelor de clasă 
purtate de masele populare din țara noastră 
pentru eliberarea socială și națională, pentru 
transformarea revoluționară a societății, pen
tru edificarea cu succes a noii orînduiri so
ciale.

în înfăptuirea misiunii sale istorice de con
ducător al poporului român pe calea făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate și 
a comunismului în România, Partidul Comu
nist Român se călăuzește neabătut după con
cepția revoluționară a proletariatului, după 
principiile socialismului științific. Politica 
Partidului Comunist Român a avut și are ca 

punct de plecare faptul că întreaga istorie a 
omenirii este istoria luptelor de clasă, a lup
telor pentru eliberare națională și socială, 
pentru edificarea unei orînduiri mai bune și 
mai drepte.

Pornind de la caracterul universal al teoriei 
revoluției proletare, fundamentată, pentru 
prima oară. în mod genial de Marx și Engels, 
de la experiența generală și practica construc
ției socialiste și de la generalizarea propriei 
experiențe. Programul Partidului Comunist 
Român trasează căile aplicării creatoare a a- 
cestor legități la condițiile istorice, sociale și 
naționale concrete ale României.

Viața demonstrează continuu că răsturnarea 
vechii orînduiri, înfăptuirea revoluției prole
tare și edificarea socialismului au loc în con
diții istorice, naționale și sociale deosebite de 
la o țară la alta, de la o etapă la alta a dez
voltării so.ciale. De aceea, pentru a-și înfăptui 

cu succes rolul istoric de organizator și con
ducător al proletariatului, al maselor populare 
in lupta revoluționară, partidul comunist tre
buie să studieze temeinic realitățile naționale 
și internaționale, să elaboreze linia generală 
strategică și tactică justă, aplicînd creator 
adevărurile general-valabile la condițiile con
crete date. Partidul trebuie să pornească per
manent de Ia principiul că revoluția, con
struirea noii orînduiri sociale nu pot fi decît 
rodul activității conștiente a maselor munci
toare, creația fiecărui popor care își făurește 
liber noua sa istorie.

încă de la începuturile mișcării revoluțio
nare, muncitorești, în România au existat 
preocupări pentru formularea unui program 
revoluționar. în 1886 a fost elaborat un pro
gram revoluționar al mișcării marxiste din 
țara noastră, salutat și de Friedrich Engels. In 
decursul vremii, primul partid al clasei mun

citoare, iar apoi Partidul Comunist Român au 
elaborat o serie de orientări programatice care 
au asigurat desfășurarea cu succes a luptelor 
revoluționare, înfăptuirea revoluției și con
strucția socialismului. Este pentru întîia oară 
însă cînd partidul elaborează un program 
unitar, de perspectivă, menit să asigure unirea 
eforturilor comuniștilor, ale întregului popor 
pentru înfăptuirea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea României spre 
comunism. Acest program trasează direcțiile 
fundamentale ale activității partidului pe o 
perioadă de 20—25 de ani. El pornește de la 
interesele întregului nostru popor, ale dez
voltării societății românești, înfloririi țării, a 
națiunii noastre socialiste, asigurînd făurirea 
în România a celei mai înaintate și mai drepte 
societăți, societatea comunistă.

(Continuare in pag. a Il-a)
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PAR TEA I

LUPTA POPORULUI ROMÂN, A FORJELOR PROGRESISTE 
Șl REVOLUȚIONARE, A CLASEI MUNCITOARE, A PARTIDULUI 

COMUNIST PENTRU LIBERTATE SOCIALĂ Șl NAȚIONALĂ, 
ÎMPOTRIVA FASCISMULUI Șl RĂZBOIULUI, PENTRU 

ÎNFĂPTUIREA INSURECȚIEI NAȚIONALE ARMATE 
ANTIFASCISTE Șl ANTIIMPERIALISTE

Dezvoltarea istorică a poporului român 
pe calea progresului economic și social,

a libertății și neatârnării
Pe teritoriul de astăzi al României s-au succe

dat. de-a lungul mileniilor, corespunzător legilor 
obiective ale dezvoltării istorice, orînduirile so
ciale cur.oscjie pe plan universal, acumulîndu-se 
o bogată civilizație materială și spirituală. O im
portanță deosebită a avut organizarea statală 
trac 1-dacica, ce a atins punctul culminant in pe- 
r.oada regatului lui Burebista și al lui Decebal. 
Influențe puternice asupra dezvoltării vieții ma
teriale și culturale a Daciei au avut contactele 
larzi cu unele din civilizațiile cele mai avansate 
ale antichității — greacă, romana, persană și al
tele — procesul de inrîurire reciprocă cu acestea. 
Războaiele îndelungate daco-romane au slăbit 
statui dac. au schimbat in mod radical cursul dez- 
v . Kale istorice Cucerirea Daciei și transfor
marea ei într-o provincie a imperiului roman — 
Cu toate aspectele negative pe care le-au avut — 
*; dus ia împle'irea celor două civilizații, au de- 
terminat o nouă înflorire economico-sociala a 
acestor meleaguri, și-au pus amprenta' -așup 'a 
întregii evoluții istorice ulterioare a societății din 
acest spațiu geograf.c.

Declinul imperiului roman, retragerea sa din 
Dacia au lăsat pe acest teritoriu un stat neor- 
ganizat, ceea ce s-a resimțit în capacitatea de 
luptă și rezistență în fața năvălirii popoarelor mi
gratoare. Timp de secole, noul popor creat prin 
contopirea dacilor cu romanii — poporul român
— a trebuit sâ ducă o luptă îndirjită și necurmată

u a-și păstra ființa, pentru a-și asigura con- 
’ea pe teritoriul în care s-a născut și dez- 

. ir. ciuda vicisitudinilor istorice.
Năvăl.riie popoarelor migratoare, distrugerile 

pricinuite de acestea, luptele îndelungate de apă
rare au provocat serioase rămineri in urmă în 
dezvoltarea forțelor de producție, in evoluția civi
lizației pe aceste meleaguri ; toate acestea nu au 
putut însă distruge ființa poporului nostru, nu 
l-au putut abate din drumul său istoric obiectiv. 
Treptat, odată cu sfirșitul perioadei migrațiuni- 
lor. populația de pe teritoriul vechii Dacii a în
ceput să-și organizeze viața în diferite formațiuni 
statale mici. Formarea voievodatelor a marcat o 
epocă nouă în istoria poporului român. în dezvol
tarea sa economică, socială și politică. Se poate 
afirma dec; că închegarea primelor nuclee statale
— a voievodatelor — și apoi concentrarea acestora 
în state feudale puternice au asigurat atît dez
voltarea continuă a forțelor de producție, cit șl 
conservarea ființei poporului, apărarea autono
mie.. țărilor române în fața marilor imperii ale 
vremii. Organizarea statelor feudale românești a 
creat condițiile ridicării vieții economico-sociale 
pe o treaptă superioară, a înscris in istorie epoci 
de puternică înflorire a civilizației materiale și 
sp.rituale pe teritoriul țării noastre, marcate și de 
personalitatea unor mari domnitori patrioți.

Datorită particularităților dezvoltării sociale, 
orînduirea feudală a îmbrăcat in țările romane, 
pe lingă caracteristicile clasice fundamentale, 
anumite forme specifice originale. Una dintre 
cele mai importante constă în împletirea relațiilor 
de exp;oatare feudală cu relațiile de proprietate 
țărănească individuală și de obște, m existența 
unor categorii de țărani liberi — răzeși si moș
neni — stăpini pe pămînt. care se bucurau de 
anumite drepturi economice și sociale. Această 
împrejurare a imprimat țărănimii, in întregul ev 
mediu, un rol deosebit în viața țărilor românești, 
făcind din ea atît forța socială principală a dez- 
voi ării economico-sociale. cit și factorul militar 
hotărî;or in bătăliile pe care poporul a trebuit să 
le duca pentru apărarea entității naționale, a inle- 
gc.tățit patriei, a dreptului său sacru de a trăi 
liber.

întreaga Istorie a poporului român se înfăți
șează ca istoria unor necontenite lupte de clasă, 
a bătăliilor purtate de masele populare pentru 
libertate și dreptate socială, pentru apărarea fiin
ței naționale și neatîrnare. pentru progres și civi
lizație. încă de la apariția primelor formațiuni 
suita le românești, luptele maselor populare împo
triva exploatării feudale au fost strins împletite 
cu lupteie- împotriva dominației străine. Această 
particularitate specifică și-a pus amprenta asupra 
întregii evoluții sociale a României, asupra felului 
de a fi și de a gindi al poporului român, asupra 
însuși destinului său istoric caracterizat prin 
luptă hotăritâ. plină de sacrificii pentru libertate 
și unitate, pentru dreptul de a fi stâpîn in propria 
țară. Exploatarea feudală a fost agravată de do
minația marilor imperii vecine. otoman, ha'os- 
burgic, țarist — îndeosebi de dominația otomană — 
care prin războaie, prăzi și biruri au secătuit, 
veacuri de-a rîndul. avuția țărilor românești. 
Dominația străină a dus. totodată, la prelungirea 
îa timp a orinduirii feudale, la tntirzierea pro
cesului dezvoltării societății românești, care a 
rămas in urmă față de țările din centrul și apusul 
continentului, unde destrămarea orinduirii feu
dale. trecerea la capitalism și închegarea state
lor naționale s-au putut realiza cu mult înainte.

Se poate aiirma că iatoria României confirmă 
concluzia științifică marxist-leninistă după care 
dominația străină, știrbirea sau pierderea suve
ranității șl independenței afectează grav dezvol-' 
tarea economică-socială a popoarelor. evoluția 
generală a societății pe trepte superioare. Tot
odată. istoria luptelor poporului român demon
strează cu putere adevărul fundamental că jugul 
asupririi străine poate frîna sau întîrzia pentru 
un timp evoluția unui popor, dar nu poale îm
piedica realizarea asp.rațiilor sale legitime — cu-

cerirea libertății și unității, asigurarea progresu
lui social — daca el este hotărit să lupte piua la 
capăt cu fermitate și eroism. Experiența istorică 
arată că nimic și nimeni nu poate anihila ac
țiunea inexorabilă a legilor dezvoltării sociale.

Multă vreme, dc-a lungul milenarei existențe 
a poporului român, țărănimea a reprezentat cea 
mai importantă forță socială a progresului. Lupta 
de clasă a țărănimii, a ‘maselor populare împo
triva asupririi a constituit factorul fundamental 
al tuturor transformărilor sociale, al înaintării 
poporului nostru pe calea progresului economico- 
soeial și a eliberării naționale.

Țărănimea a constituit forța principală a ar
matelor multor mari conducători de oști, care 
au înscris pagini de înălțător eroism în lupta 
împotriva dominației străine. Figurile legendare 
ale lui Mircea cel Bătrîn. Ștefan cel Mare, Mi
hai Viteazul și ale altor domnitori, care au dobîn- 
dit mari victorii in fruntea oștilor române, vor 
râmîne dc-a pururi în conștiința poporului nos
tru. in istoria patriei. Țărănimea a dus greul bă- 
tnliilm-"împotriva cotropitorilor străini,_ pentru 
unirea țărilor române, pentru cucerirea inde
pendenței de stat, pentru închegarea statului na
țional unitar român.

Țărănimea s-a afirmat cu putere ca o clasă 
socială revoluționară în nenumărate răscoale îm
potriva dominației feudale. Răscoala condusă de 
Gheorghe Doja, la care au luat parte țărani ro
mâni, maghiari, germani și de alte naționalități, 
marea răscoală țărănească din secolul al XVIII- 
lea. în fruntea căreia s-au aflat Horia. Cloșca si 
Crișan, constituie pilde nepieritoare ale hotărî- 
rii cu care țărănimea s-a ridicat împotriva asu
pririi sociale și naționale, pentru o viață mai 
bună și mai dreaptă.

Revoluția din 1821 condusă de Tudor Vladimi- 
rescu marchează începutul istoriei moderne a 
României, un moment de cotitură în lupta pen
tru libertate și dreptate socială, pentru scutura
rea jugului dominației străine și afirmarea drep
turilor naționale ale poporului român. Deși în- 
frîntă, ea a zdruncinat puternic vechea orînduire, 
vestind transformările revoluționare viitoare.

Odată cu începuturile dezvoltării capitalismu
lui, în România apar forțe sociale care dau un 
nou avînt luptelor revoluționare.

Paralel cu dezvoltarea industriei, crește tot 
mai mult rolul social și politic al burgheziei care 
acționa pentru desfășurarea largă a activităților 
economice și comerciale și, implicit, pentru une
le reforme democratice ce corespundeau cerințe
lor obiective ale dezvoltării societății noastre. 
Interesele de clasă făceau însă burghezia să in
tensifice exploatarea maselor și totodată să pac
tizeze pe plan politic cu moșierimea.

Unul din procesele sociale cele mai importante 
care marchează evoluția societății românești in 
această perioadă este dezvoltarea și intrarea fer
mă în arena vieți) politice a tinerei clase a pro
letariatului industrial — clasa cea mai înaintată

' a țării. Proletariatul devine tot mai mult purtă
torul idealurilor celor mai revoluționare ale ma
selor populare, exponentul aspirațiilor vitale ale 
întregului popor muncitor spre dezvoltarea pa
triei pe calea progresului, spre o viață liberă și 
demnă, spre făurirea unității naționale și cuce
rirea independenței de stat.

Revoluția burghezo-democratică de la 1848 a 
constituit un moment crucial in trecerea Româ
niei de la feudalism la capitalism, a dat un pu
ternic impuls creșterii- conștiinței de sine a po
porului român, a exprimat hotărîrea moldoveni
lor. muntenilor și transilvănenilor de a sfărima 
vechile relații feudale, de a deschide calea noii 
orînduiri, de a făuri unitatea națională în cadrul 
frontierelor unuia și aceluiași stat, de a înainta 
neabătut pe drumul progresului și democrației. 
Slaba dezvoltare a noilor forțe sociale, lipsa lor 
de fermitate și consecvență politică, lipsa unui 
program clar de schimbare socială, precum și 
intervenția armată a imperiilor străine chemate 
de reacțiunea feudală din țările românești — 
înspăimîntată de amploarea mișcărilor revoluțio
nare — au dus la infrîngerea vremelnică a re
voluției. Dar ideile revoluției de la 1843 au con
tinuat să se dezvolte, noile clase sociale, masele 
populare trăgind învățămintele necesare pentru 
lupta lor ulterioară.

Merită sâ fie menționate operele cărturarilor 
din cele trei țări române de la 1348. din. care 
unii erau simpatizanți ai ideilor socialiste. Inspi
rate din tradițiile revoluționare, progresiste ale 
poporului român, precum și din ideile înaintate 
ale veacului, aceste opere reprezintă un valoros 
tezaur de gțndire socială ș' politică : ele au dat 
un putfernic impuls dezvoltării luatelor de elibe? 
rare socială și naționala din țările române.

Forța principala a revoluției de la 18<3 în toa
te țările române au fost masele populare, ho.ă- 
rîte să lupte pentru o viață mai bună, liberă și 
independentă, să asigure dezvoltarea țării pe ca
lea progresului economic și social. Marile întru
niri politice și manifestările de masă din Mol
dova, cucerirea, pentru un timp, de către revo
luționari în Muntenia a puterii de stat și apă
rarea de către masele populare a guvernului re
voluționar Împotriva reacțiunii, luptele armate 
desfășurate de către revoluționar:) din Transil
vania ilustrau aradul inalt de radicalizare a ma
selor. uriașa forță politică pe care o reprezentau 
acestea, capacitatea lor de a-și impune voința 
și de a determina cursul evenimentelor istorice.

Un moment de o deosebită importanță istorică 
l-a constituit înfăptuirea în 1859 a statului na
țional, prin unirea Munteniei și Moldovei 
domnia luminoasă 
Aceasta a marcat 
etapă a evoluției 
treaptă superioară 
mișcarea revoluționară a maselor 
pentru drepturi și libertăți sociale.

La scurt timp după Unire. în urma războiului 
din 1877, a fost cucerită independența de stat a 
României. Rezultat al luptei eroice a armatei 
române împotriva imperiului otoman, al voinței 
ferme de libertate și neatîrnare a poporului nos
tru. care și-a dovedit încă o dată marea capaci
tate de luptă — dobindirea independenței națio
nale a dat un nou și puternic imbold dezvoltării 
economice și sociale a țării, a exercitat o profundă 
înrîurire asupra întregii evoluții istorice a Româ
niei pe drumul progresului social, a permis afir
marea tot mai viguroasă a poporului nostru ca 
națiune de sine stătătoare.

sub 
a lui Alexandru Ioan Cuza, 
intrarea țării noastre în noua 
ei capitaliste, a ridicat pe o 
lupta de eliberare națională, 

muncitoare

Intrarea pe arena socială a proletariatului,

organizarea mișcării muncitorești
și socialiste în România

în a doua jumătate a secolului al XIX-lea se 
dezvoltă industria, forțele de producție cunosc 
în general o evoluție puternică, se extind rela
țiile de producție capitaliste. Odată cu aceasta 
crește numerice.ște noua clasă socială, proletaria
tul. care se afirmă lot mai puternic în lupta de 
emancipare a țării. In același timp, in economia 
româneasca are loc o pătrundere rapidă a capita
lului străin, a monopolurilor internaționale. Drept 
urmare, la sfirșitul secolului al XIX-lea. in prin
cipalele ramuri industriale puterile imperialiste 
dețin cea mai mare parte a capitalului, transfor- 
mind România într-o țară dependentă. Toate a- 
cestea arată câ la sfirșitul veacului trecut Româ
nia era o țară slab dezvoltată, cu o economie pre
dominant aerară, in care relațiile de producție 
feudale erau încă puternice, aflîndu-se de fapt 
abia în prima fază a dezvoltării capitaliste.

Odată cu apariția pe scena istoriei a proleta
riatului. pe măsura intensificării organizării Iul 
de clasă. încep să pătrundă în România ideile 
socialismului. încă la 1835 socialismul utopic era 
cunoscut și experimentat în țara noastră. Socia
lismul științific găsește, chiar de la întemeierea 
sa. un ecou profund în mișcarea noastră revolu
ționară. ideile lui Marx și Engels înregistrînd ra
pid o largă răspîndire in România.

Merită subliniat faptul că Marx șl Engels au 
acordat o atenție deosebită studierii istoriei 
Români-ei, dezvoltării ei economico-sociale. evolu
ției mișcării muncitorești din țara noastră. Cla
sicii marxismului au privit cu simpatie lupta 
eroică desfășurată de poporul român împotriva 
exploatării și asupririi, pentru eliberare națională 
și socială, pentru unirea într-un singur stat na
țional și scuturarea jugului străin.

încă din deceniile al Vll-lea ți al VUI-lea ale 
secolului trecut incep să se creeze în țara noastră

asociații și cluburi muncitorești, iau ființă cercu 
socialiste, apar o serie de publicații ale acestora 
la sfirșitul secolului trecut și începutul secolulu 
al XX-lea se creează organizații sindicale, incep 
să se desfășoare acțiuni greviste pentru apărarea 
intereselor clasei muncitoare și a libertăților de
mocratice.

Un rol important în răspîndirea ideilor revolu
ționare marxiste in România l-a avut lucrarea lui 
C. Dobrogeana-Gherea ..Ce vor socialiștii români", 
apărută in 1886 — aceasta constituind, de fapt, 
primul program revoluționar marxist din țara 
noastră.

înființarea Partidului Muncitoresc Social-De
mocrat în 1893. pe baza principiilor socialismului 
științific, a ridicat pe o treaptă superioară lupta 
clasei muncitoare, a sporit rolul ei in întreaga 
dezvoltare social-economică a țării.

Intreținind legaturi strînse cu Engels și cu 
alii conducători ai proletariatului din Europa și 
de pe alle continente, Partidul Social-Democrat 
a! Muncitorilor din România s-a remarcat, tot
odată. prin spiritul său de solidaritate internațio
nală. El a dezvoltat colaborarea cu celelalte de
tașamente ale proletariatului, s-a făcut cunoscut 
prin participarea la activitatea organizației inter
naționale a muncitorilor, la congrese și întruniri 
socialiste și muncitorești internaționale, prin con
tribuția activă adusă la dezbaterea celor mai im
portante probleme ale mișcării muncitorești din 
perioada respectivă.

Paralel cu dezvoltarea 
sfirșitul secolului trecut 
XX-lea iau o amploare 
țărănești, care culminează cu marea răscoală din 
primăvara anului 1907. Prin proporțiile și inten
sitatea ei. răscoala din 1907 a scos in evidență 
necesitatea imperioasa a înlăturării relațiilor leu

dale din agricultura României, a rezolvării pro- 7 
blemei agrare in favoarea maselor largi țărănești, k 
Totodată, ea a dezvăluit marile energii revolu
ționare ale țărănimii, care a înscris în acel an 
una din paginile glorioase ale luptei sociale a 
poporului român. In cursul desfășurării răscoalei 
din 1907 s-au manifestat pentru prima dată în 
mod mai activ colaborarea și solidaritatea în 
luptă a muncitorimii cu țărănimea, prevestind 
zorii alianței muncitorești-țărănești ce avea sâ 
devină cea mai puternică forță socială și politică 
a societății noastre.

La sfirșitul secolului trecut și în primele două 
decenii aie secolului nostru, socialiștii români au 
raporturi apropiate de colaborare și întrajutorare 
internaționalistâ cu socialiștii din Rusia, cu con
ducătorii Partidului Social-Democrat al muncito
rilor din Rusia și. în mod deosebit, cu Vladimir 
Ilici Lenin. De altfel. Lenin a studiat realitățile 
sorial-politice din țara noastră, a făcut referiri la 
luptele revoluționare ale proletariatului, ale ma
selor muncitoare din România. Mișcarea munci
torească din țara noastră a militat cu hotărîre 
împotriva războiului imperialist, precum și imoo- 
triva participării României la acest război. Pro
letariatul. socialiștii s-au pronunțat, totodată, cu 
fermitate pentru unirea Transilvaniei cu România.

în timpul luptelor din primul război mondial 
pentru apărarea pămintului patriei împotriva 
ocupanților militariști germani, pentru salvgar
darea unității și integrității teritoriale, oștirile 
române, mase’e populare din România au înscris 
în istoria țării o pagină nepieritoare de eroism 
și abnegație, de spirit de jertfă și patriotism 
fierbinte.

Legitățile dezvoltării istorice impuneau ca strin
gență încheierea procesului de formare a statelor 
naționale aflate sub dominația marilor imperii din 
Europa. în mișcarea popoarelor europene pentru 
autodeterminare națională și scuturarea domina
ției străine se încadrează și lupta maselor popu
lare din România și din celelalte teritorii româ
nești aflate sub dominație străină, pentru forma
rea statului național român unitar. Realizarea 
acestui deziderat istoric vital a fost rodul luptei 
maselor largi populare, a muncitorimii, țărănimii, 
intelectualității, a cercurilor înaintate ale burghe- 
z ei. a principalelor clase și pături ale socie
tății, opera întregului popor, a întregii națiuni. 
Istoria demonstrează că formarea statului națio
nal unitar român nu a fost rezultatul unui eve
niment întîmplător, de conjunctură, al înțelegerilor 
intervenite la masa tratativelor : tratatul de pace 
n-a făcut decit să consfințească o situație de 
fapt, creată de luota maselor populare. Unirea 
Transilvaniei cu România a constituit înfăptuirea 
firească a năzuinței seculare de unitate a poporu-
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lui nostru, a visului pentru care au luptat șl s-au 
jertfit nenumărate generații de înaintași, împli
nirea unei necesități obiective a însăși dezvol
tării istorice.

Se poate spune că. încă de la începuturile sale,- 
mișcarea noastră muncitorească a fost prezentă 
atît in momentele hotâritoare ale dezvoltării po
porului român, cit și in marile bătălii revoluțio
nare internaționale.

După sfirșitul primului război mondial șl for
marea statului național unitar. România intră în
tr-o nouă etapă a dezvoltării sale istorice. In fa'-*  
mișcării revoluționare a maselor populare se pun 
sarcini noi, legate de transformarea democratica 
a societății românești.

Pe arena internațională, sfirșitul primului 
război mondial generase schimbări profunde, ra
dicale. Se prăbușiseră imperiile otoman, habsbur- 
gic și țarist, se intensificau pretutindeni luptele 
de clasă, revoluționare. împotriva dominației im
perialiste și coloniale. Un moment de importanță 
istorică mondială l-a constituit victoria Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie care a deschis o 
nouă epocă in dezvoltarea societății omenești — 
epoca trecerii de la capitalism la socialism. Fău
rirea primului stat al muncitorilor și țăranilor, 
sub conducerea Partidului Comunist Bolșevic, in 
frunte cu V. I. Lenin, a dat un puternic imbold 
luptelor revoluționare de pretutindeni, a ascuțit șî 
mai mult contradicțiile de clasă, contradicțiile în
tre țările imperialiste și țările dominate, a stimu
lat întreaga luptă de eliberare naționala și so
cială.

Profundele mutații săvirșite în configurația geo
grafică. politică și socială a lumii după primul 
război mondial au determinat un nou și puternic 
avînt al dezvoltării forțelor de producție pe plan 
internațional, un mare pas înainte în cunoașterea 
științifică, in progresul tehnicii, în viata culturală 
a popoarelor, au ridicat pe o treaptă nouă în
treaga civilizație a societății omenești. S-au pro
dus puternice schimbări în structura societății, in 
raportul forțelor sociale, a început să se afirma 
cu lot mai multă vigoare proletariatul — clasa 
cea mai revoluționară a societății — s-a produs o 
amplă radicalizare a maselor largi populare. Ală
turi de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, 
istoria a înscris în această perioadă. într-o serie 
de țări — ca de exemplu China. Germania. Unga
ria. Turcia și altele — puternice mișcări revolu
ționare ce au cuprins largi mase muncitorești șl 
forțe progresiste.

In acest context general au loc și în țara noas
tră schimbări profunde în dezvoltarea economică 
și socială, se naște o vie efervescență politică, in 
centrul căreia un rol tot mai important j'.acă 
clasa muncitoare, clasa cea mai avansată a so
cietății.

Crearea Partidului Comunist Roman,
lupta sa revoluționară împotriva regimului

burghezo-moșieresc, a fascismului, 
pentru interesele celor ce muncesc,

pentru cauza democrației și păcii
In condițiile interne și internaționale ale perioa

dei de la sfirșitul primului război mondial, luptele 
de clasă, revoluționare din România se intensifică 
tot mai mult, culminînd cu greva generală din 
1920. Ca urmare a creșterii conștiinței politice a 
proletariatului, în cadrul Partidului Socialist s-a 
desfășurat o luptă intensă împotriva pozițiilor re- 

și oportuniste, pentru clarificarea princi- 
ogice, precum și cu privire la progra- 

tica luptelor revoluționare 
au avut loc contacte re- 

r socialiști români cu 
unii Sovietice, cu condu- 
omuniste, inclusiv cu 

la Internaționala a IlI-a. 
organizatorică desfășurată 

baze noi, marxist-leniniste, 
ondițiile corespunzătoare ca 
ui Socialist Român din anul 

’ prin votul marii majorități 
.formarea Partidului Socia-

pnlor

mișcării muncitorești, la 
și începutul secolului al 
tot mai mare mișcările

pentr 
a partid 
la Congr 
1921 să s

.a participa..,......... .......lurcnarea rarnauiui socia-
fPlist în Partidul Comunist Român. Crearea Parti

dului Comunist Român pe baza ideologiei marxist- 
leniniste a marcat o etapă nouă, superioară, atît 
pe plan politic și ideologic, cil și organizatoric in 
mișcarea revoluționară din România, în dezvolta
rea detașamentului de avangardă al clasei mun
citoare, a dat un nou și puternic avînt luptelor 
politice și sociale desfășurate ’ ...
populare din țara noastră.

în perioada anilor 1921—1930 
tare mai accentuată a forțelor 
deosebi a industriei, ceea ce exercită o puternică 
influență asupra vieții economico-sociale a țării. 
Aceasta corespunde, de altfel, cu perioada dezvol
tării economice și stabilizării relative a capitalis
mului pe plan internațional.

între anii 1921—1924, Partidul Comunist Român, 
desfășurindu-și activitatea în condiții legale, și-a 
concentrat atenția îndeosebi asupra întăririi orga
nizatorice și definirii liniei sale generale politice. 
Odată cu scoaterea sa în afara legii, partidul a 
avut de soluționat diferite probleme complexe ; 
el a trecut la organizarea activității în condițiile ile
galității — condiții de opresiune și teroare — con- 
tinuindu-și totodată preocuparea pentru cristali-

de masele largi

are loc o dezvnl- 
de producție, in-

zarea liniei generale în concordanță cu situația 
din România acelei perioade.

Activitatea partidului a fost mult îngreunată d# 
lipsa unității, de neînțelegerea și necunoașterea 
aprofundată a realităților și proceselor social-po- 
litice ce aveau loc în România. Aceasta s-a re
flectat îndeosebi in adoptarea unor poziții greșita 
în legătură cu problema națională și colaborarea 
cu alte forțe muncitorești și democratice, ceea ca 
a avut o influență negativă asupra înfăptuirii ro- 
lului organizator al partidului în lupta clasei mun
citoare, a maselor largi populare. La toate acestea 
a contribuit și faptul că uneori în conducerea 
partidului s-au aflat oameni ce nu cunoșteau rea
litățile țării, inclusiv persoane trimise de Comin
tern din alte țări.

Izbucnirea crizei economice capitaliste mondiale 
în 1929 a avut grave repercusiuni asupra dezvol
tării României, asupra nivelului de trai al maselor 
populare. Consecințele crizei au afectat puternia 
clasa muncitoare, țărănimea, o serie de categorii 
sociale mijlocii și părți însemnate ale intelectuali
tății. în aceste împrejurări ia avînt lupta revolu
ționară pentru apărarea intereselor economice ala 
maselor largi populare. împotriva pregătirii răz
boiului și fascizării țării, pentru libertăți democra
tice și o politică de pace.

In anii 1931—1933. partidul reușește să-și refacă 
și să-și consolideze unitatea, să-și lăigească rîndu- 
rils și să-și întărească legăturile cu clasa munci
toare și alte categorii sociale, ceea ce are o in- 
fluerwă pozitivă asupra politicii sale generale. O 
impoftanță crucială a avut Congresul al V-lea al 
Partidului Comunist Român, care, se poate spune, 
a marcat o etapă nouă în viața partidului, sporind 
rolul său în viața politică a țării, în conducerea 
luptelor de clasă și a mișcării antifasciste din 
România. Aceasta i-a permis să desfășoare o in
tensă activitate în organizarea luptelor de clasă 
din acea perioadă, să treacă la dezvoltarea cola
borării cu celelalte forțe muncitorești pe baza 
Frontului Unic. Stau mărturie în acest sens mari
le bătălii muncitorești ce au culminat cu luptei® 
petroliștilor și ceferiștilor din iarna anului 1933g 
care au demonstrat creșterea conștiinței și comba-
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tivitâții revoluționare ? c1a*el  muncitoare spori
rea capacității nn.- irhi' do a orEm-urn i nnțhw 
proletariatul. Țoale arc-:e.-> au evidențiat o dala m 
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tului Unic Muncito.-c- rț ri'.it — jn nr« 'i 
luptei - intre comunici m social-demncrați Pu
ternicele lupte rc”ohttionorr G.-Jjiv.-, .. fjC n!- 
tari.-itul român. în pe;? >adi imediat unrrore 
Iftstaur r , nJ
®u avut un amplu cdy.i jntvr;ihționa|

In condițiil'7' accentuării procesul i d- rllfe- 
țiere economică a țărănimii, d • --rări..- ? . »
cj p;imînt puțin in ravuaren moșierilor și chiabu
ri’?-. sc intensifică mișcârilc s r nl ■ la - ■ ■ im-?'- 
tr.vi politicii clas ’lor guvern -nm. C < m. rrocm

din Valea Ghimeșului. în ac: u t np ■ • crc. . .. 
Frontul Plugarilor, organizație democrat că a ță
rănimii, punindu-sc bazele alianței orgHniza’c in- 
tr? clasa muncitoare și tv’ănimea muncitoare, in’ 
lupta pentru interesele color ce muncesc, peftlru; 
o politică democratic?.

în anii 1931—1938 are loc un nou avint al m- 
n ? Tuci României. ir ?,s. iv ai industriei. în r.c ■ 
lași timp, situația p-vitică internaționala -•? a<-i- 
vo?ză creste pericolul de război. In România 
Intensifică activitatea organizațiilor fasciste, a for-' 
t~ ■ celor mai reacționare. în aceste condiții. 
Partidul Comunist Român î>i sporește eforturile 
pen/.-j unirea f rțe'^r democratice. antiftv clste, 
pentru apăra» intereselor maselor populare si a 
libertăților democratice. împotriva fascismului, 
pentru o politica do prietenie cu Uniunea Suvie*  
t.că. împotriva războiului. Forțele democratice

Mobilizarea de către Partidul Comunist 
Roman a clasei muncitoare, 

a forțelor patriotice naționale 
in lupta împotriva Germaniei naziste, 

a dictaturii militaro- fasciste
în anii 1939—1940 iau tot mal multă amploare 

luptele de clasă pentru apărarea intereselor ma
selor muncitoare, se intensifică mișcarea împo
triva fascismului, pentru libertăți democratice, 
împotriva războiului antișovietic. pentru o politică 
de pace și prietenie cu Uniunea Sovietică, cu toate 
statele ce se pronunțau împotriva dominației 
hitleriste. Aceste acțiuni au culminat, cu puternica 
demonstrație de la 1 Mal 1939, ilustrînd hotărîrea 
maselor largi populare de a lupta cu arma in 
mină împotriva Germaniei fasciste.

Un obiectiv permanent al partidului în acei ani 
« fost lupta fermă împotriva organizației tero
riste legionare, fasciste „Garda de Fier”, creată 
de cercurile oligarhiei române, agentura hitleris- 
mului în România, a cărei politică profund antina
țională a adus grave prejudicii poporului român, 
împotriva acestei organizații, a rasismului și anti
semitismului. a tendințelor de fascizare a, țării. 
Partidul Comunist Român a chemat la luptă. a 
unit și organizat clasa muncitoare, masele popu
lare de la orașe și sate, intelectualitatea progre
sistă, numeroși oameni politici democrați.

încă de la înființarea sa. partidul s-a pronunțat 
cu hotărîre pentru deplina egalitate în drepturi 
între toți oamenii muncii, fără deosebire de na
ționalitate. în decursul anilor el a dezvoltat o 
largă activitate de apărare a intereselor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară, germană și de 
alte naționalități, de organizare a acestora, de în
tărire a solidarității între toți cei ce muncesc. 
După lichidarea pozițiilor greșite în problema 

antifasciste obțin o sene de succese Importante Tn 
n- ■ itatea lor — ele reușesc să realizeze înțele- 
g.v. ps baza Frontului Popular, si să dobindcascâ 
i u in alegorii?’ parțiale din 19.16. Se demon*

■ i'.i o-k capacitate i partidului de a uni mn- 
popiiinrr. forțele »nniilascis1e in lupta pentru 

bs. .-e\ drumului fascismului, pentru o politică 
dc pc.ce, in 1931 se stabilesc relații diplomatice in
tre România șt Uniunea Sovietică.

F, h: co antinațională si masurile antidemocra- 
1 ' nremov;'-’' dc crrcinile cuVentante aveau
di-ent se .p sa înăbușe lupta forțelor progresiste, 
an* ’fasciste, să întărească pozițiile torțelor-.celor 
r .o i. jo- on. i . Aceasta a dus la instaurarea dic- 
■ i'urii regale, a deschis culca fascismului, a arun
ca-o Jurii in brațele Gv;mamei naziste.

Pe plan internațional se intensifica pregătirile 
dv război, crește agresivitatea Germanici fasciste, 
arc loc <> politică-dc cedare in fața hitlcrismului 
< duc.', la M'incht n, la o scrie de capitulări cu 
rezultate dezastruoase pentru independența po
poarelor. pentru cauza păcii.

în aceste împrejurări se întărește colaborarea 
partidului cu celelalte forțe democratice, antifas
ciste din țara noastră. în cadrul breslelor. unitatea 
cu’ acțiune a comuniștilor, și socia'l-democraților. 
can.îtâ un caracter mai organizat. Se amplifică 
conlucrarea partidului cu alte forțe democratice, 
cu o parte a burgheziei, inclusiv cu unii miniștri 
ai guvernului dc dictatură regală care se pronun
țau Fmpoirivn politicii de aservire a țârii Ger
maniei naziste. Se intensifică activitatea de unire 
și mobilizare de către partid a maselor largi popu
lare in lupta împotriva pregătirilor de război și 
fascismului.

națională, s-au realizat progrese însemnate în ac
tivitatea politică in rindul oamenilor muncii de 
alte naționalități. Politica națională marxist-leni- 
nistâ a partidului de întărire a solidarității intre 
toți oamenii muncii, fără deosebire de naționali
tate. și-a confirmat cu putere justețea în perioada 
luptelor de clasă din anii 1029—1933. în cadrul 
mișcării antifasciste din anii 1934—1938 și 1939— 
1940 și în special in poziția hotărîtâ împotriva 
Dictatului de la Viena. in afirmarea voinței oa
menilor muncii, inclusiv de naționalitate maghiară 
și germană, a întregului popor român dc a apăra 
integritatea și suveranitatea patriei noastre.

începînd din 1938—1939 se intensifică penetra
ția economică, politică și militară a Germanici hi
tleriste in România. Aceasta a făcut ca partidul 
să pună pe primul plan mobilizarea forțelor na
ționale împotriva politicii de dominație și subor
donare promovată de Germania- nazistă — cu 

'toatS’că unele recomandări greșite ale Corninter
nului au dezorientat multe forțe politice — po
litică ce prezenta un pericol grav, atît pentru in
dependența națională, cit și pentru pacea inter
națională.

Politica de cedare și capitulare în fața Ger
maniei pe plan internațional, cît și politica anti
națională a cercurilor celor mai reacționare din 
România, instaurarea dictaturii militaro-fasciste, 
în septembrie 1940. au deschis calea aservirii 
complete a țârii noastre de către Germania hille- 
ristă. A început cea mai neagră perioadă din is
toria modernă a României.

Lupta Partidului Comunist Roman 
împotriva războiului antișovietic, pentru 

ieșirea României din război 
și alăturarea ei coaliției antifasciste

Politica imperialistă de reîmpărțire a lumii șl 
dominație mondială promovată de Germania na
zistă a dus la dezlănțuirea celui de-al doilea 
lazboi mondial. Concesiile’și cedarea în fața hi- 
tlerismului. lipsa dc fermitate și u.nițate a statelor 
europene .și a altor state in fața politicii agresive 
a imperialismului gormrtn au permis lui Hitler 
să dezlănțuie războiul, atacînd și subjugînd pe 
tind un număr mare de state din Europa, printre 
care Cehoslovacia. Polonia.. Iugoslavia, Franța, 
Belgia, Olanda, țările nordice. .

în aceste împrejurări, cercurile reacționare 
fasciste din România, trâdind interesele naționale 
ale poporului, au aruncat țara in brațele Germa
niei fasciste. La începutul războiului România s-a 
găsit izolata pe plan internațional, ceea ce a 
ușurat dezmembrarea ei. Dictatul imperialist de 
la Viena și apoi intrarea trupelor germane in 
țâra noastră, cu acordul dictaturii militare fas
ciste. în care „Garda de Fier” avea rolul dominant, 
au dus de fapt la ocuparea României de către 

, armatele hitleriste. La scurt timp, țara noastră a 
fost silită să intre in război împotriva Uniunii 
Sovietice, alături de Germania fascistă. Războiul, 
marile distrugeri care au avut loc în această pe
rioadă, jefuirea bogățiilor țării dc către hitlerism 
au dus România în pragul unei adevărate catas
trofe naționale. Toate acestea au fost posibile și 
datorită faptului că forțele democratice, antifas
ciste. n-au înțeles la timp gravitatea situației, și 
n-au răspuns chemării Partidului Comunist Ro
mân de a se ridica cu toată hotărîrea la luotă 
contra fascismului și războiului. Această atitudine 
a fost scump plătită de întregul nostru popor.

După cum se știe, continuind politica imperia
li*  •••tâ de dominație și încâlcind Tratatul de neagre
siune încheiat intre Uniunea Sovietică și Germa
nia nazistă in anul 1939, armatele hitleriste au 
atacat U.R.S.S. în vara anului 1941. Odată c i 
declanșarea agresiunii armate împotriva Uniunii 
Sovietice, cursul evenimentelor internaționale, 
desfășurarea războiului se schimbă în mod ra
dical. Se înfăptuiește și se dezvoltă coaliția ar.L- 
hitleristă. se intensifica lupta popoarelor împotriva 
hitlerismului.

Cel de-al doilea război mondial, prin amploarea . 
sa. prm distrugerile uriașe și pierderile dc zeci de 
milioane de vieți omenești a constituit cea mai 
neagră, mai grea și distrugătoare perioadă din 
istoria omenirii.

Declanșat de Germania hitleristâ și celelalte 
țâri ale Axe; in scopul dominației imperialiste, 
războiul a căpătat, prin lupta forțelor ce s-au ri
dicat împotriva acestei politici, și un caracter 
antifascist. Lupta eroică a popoarelor sovietice, a 
forțelor coaliției antifasciste, intrarea in bătălie 
a unor largi forțe sociale de pretutindeni, a noi 
și noi popoare s-au transformat într-o îndirjitâ 
ofensivă a omenirii pentru înfringerea și lichida
rea celui mai mare pericol ce amenințase vre
odată civilizația umană — fascismul, care urmă
rea desființarea libertăților democratice și inde
pendenței naționale a popoarelor, subiua?;ea iur, 
dominația mondială. Această uriașă luptă inter
națională a dus, pină la urmă, la zdrobirea totală 
a fascismului, a demonstrat cu putere că dacă 
forțele derhocratice. popoarele acționează unite, ele 
își pot apăra libertatea, independența și suvera
nitatea. pot infringe orice agresor, oricit de pu
ternic ar fi el, pol impune pacea și securitatea 
în lume.

Partidul Comunist Român s-a ridicat de la 
început cu hotărîre împotriva războiului antiso- 

vietic. pronunțindu-s? cu fermitate pentru Ieșirea 
din acest război și alăturarea României forțelor 
coaliției antihitleriste. în conformitate cu această 
linie polțtică generală, partidul a trecut la orga
nizarea a numeroase acțiuni — greve, demon
s'. rații, sabotarea mașinii de război fasciste — la 
crearea unităților de partizani și a forțelor pa
triotice ca unități dc luptă împotriva fascismu
lui. pentru cucerirea independenței țării. In ace
lași limp, s-a intensificat acțiunea de întărire a 
unității clasei muncitoare, colaborarea cu Parti
dul Social-Democrat și cu alte forțe democratice. 
In 1943 a fost creat Frontul Patriotic Antifascist, 
iar la 1 Mai 1944 s-a realizat Frontul Unic Mun
citoresc intre Partidul Comunist și Partidul So
cial-Democrat. apoi Blocul Național Democrat. 
Totodată, partidul a desfășurat o largă activitate 
în rindul armatei. întărind legăturile cu forțele 
militare, inclusiv cu generali și ofițeri clin coman
damentele superioare : în același timp au fost 
stabilite contacte cu palatul regal.

Partidul Comunist Român a acționat cu toată 
fermitatea pentru unirea tuturor forțelor patrio
tice naționale : datorită acestei activități s-a rea
lizat o largă coaliție a tuturor celor care se pro
nunțau, într-o formă sau alta, pentru răsturnarea 
dictaturii fasciste, ieșirea din războiul antișovietic 
și alăturarea la coaliția antihitlerist».

Politica antinațională a dictaturii militaro-fas- 
cisțe, jefuirea bogățiilor naționale de către Ger-

înfăptuirea insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste, 

participarea României 
la războiul antifascist

Tn aceste condiții interne și externe favorabile, 
la 23 /kugust 1944 Partidul Comunist Român. în 
colaborare cu celelalte forțe democratice, patrio
tice. a înfăptuit insurecția națională armata anti
fascistă' și antiimpcrialistă. S-a realizat răsturna
rea dictaturi) militaro-fasciste și trecerea tării 
noastre cu întreaga sa forță, cu toată armata, 
alături de Uniunea Sovietică, de coaliția anți- 
hitleristă. Trebuie subliniat că fără aceste împre
jurări interne și internaționale prielnice ar fi fost 
greu, dacă nu imposibil, să se organizeze și să se 
desfășoare cu succes marea bătălie care a deschis 
o nouă eră în istoria României.

înfăptuirea actului istoric do la 23 August 1944 
marchează un moment holărîtor in dezvoltarea 
țării noastre pe un drum nou, deschizând calea 
eliberării de sub dominația Germaniei naziste și 
trecerii la realizarea unor orofunde transformări 
sociale revoluționare in România. Totodată, vic
toria insurecției și intrarea armatei române in 
războiul antihitlerist au Cost apreciate pe plan- 
international ca acte cu profunde implicații asu
pra cursului celui de-al 11-lea război mondial. 
Aceasta a accelerat prăbușirea frontului fascist in 
această zonă a Europei, a dejucat încercările lui 
Hitler și Antonescu de a organiza pe teritoriul 

mania hltlerlstfl bu dus la crearea unei situații 
deosebit de grave în economia țării. Creșteau ne
mulțumirea generală și ura impotriva guvernului 
de dictatură militaro-fnscistă și a Germaniei 
hitleriste. se afirma tot mai pregnant voința în
tregului popor de a lupta cu toate forțele pentru 
a pune capăt situației create. Acestea erau con
dițiile interne in vara, anului 1944.

In același timp, pe plan internațional, eveni
mentele se schimbau tot mai mult in favoarea 
forțelor antifasciste aliate. Succesele strălucite al» 
armatelor sovietice — care au dus greul războiu
lui, aducind contribuția cea mai importantă la 
înfringerea Germaniei — exercitau o influență 
puternică asupra desfășurării generale a luptei 
antifasciste.

Debarcarea aliaților $1 succesele înregistrate p» 
diferite fronturi împotriva armatelor hitleriste au 
avut, de asemenea, o Influență puternică asupra 
cursului războiului. Un rol important au avut 
lupta antifascistă dusă ,de popoarele Europei, miș
carea- de partizani 'ce dădea puternice lovituri ma
șinii de război hitleriste : forțele populare au adua 
o contribuție dc mare însemnătate la cauza gene
rală a victoriei in războiul antifascist.

După cum se știe. în vara anului 1941 trupei» 
sovietice dădeau lovituri grele armatelor hitleriste, 
intrind.' în cursul luptelor, și pe teritoriul Româ
niei. în aceste împrejurări. Germania și guvernul 
antonescian se pregăteau să ia măsuri extreme, 
să organizeze mobilizarea generală a forțelor in 
vederea întăririi pe teritoriul românesc a rezis
tenței împotriva • înaintării armatelor sovietice, 
împiedicarea acestor planuri de continuare a răz
boiului împotriva Uniunii Sovietico, trecerea la 
răsturnarea regimului fascist din România și în
toarcerea armelor împotriva trupelor hitlerist» 
deveniseră o necesitate istorică, un imperativ pen
tru grăbirea victoriei coaliției antifasciste. Marele 
merit al partidului nostru comunist constă în fap
tul că în aceste împrejurări a știut să-și organi
zeze propriile rinduri, să întărească colaborarea 
cu celelalte forțe, inclusiv cu forțele armate, și 
sâ treacă la atacul decisiv, dovedij>du-sc la înăl
țimea misiunii sale istorice de apărare a intere
selor naționale ale întregului popor.

României o nouă linie do rezistență militară. • 
deschis calea înaintării rapide a trupelor sovietic» 
în Balcani și spre centrul continentului.

Răsturnînd dictatura militaro-fascis’lă. România 
s-a alăturat armatelor sovietice, coaliției anti
hitleriste, angajindu-se cu întreaga arfnătă. cu 
toate forțele materiale și umane ia lupta pentru 
eliberarea deplină a teritoriului țârii, pentru eli
berarea Ungariei și Cehoslovaciei, pină la înfrin
gerea definitivă a Germanici hitleriste. Prin 
eroismul .și contribuția adusă la războiul antifas
cist, la înfringerea Germaniei naziste, poporul ro
mân a dovedit că nu avusese nimic comun cu 
participarea fascismului din țara noastră la răz
boiul impot,riva Uniunii?Sovietice. El și-a probat 
prin fapte de arme prietenia cu Armata Roșie, 
dorința de colaborare cu Uniunea Sovietică? aspi-^ 
ralia de a dezvolta relații cu toate, popoarele 
lumii.
, In aceste împrejurări s^a demonstrat că politica 

Partidului Comunist Român corespunde pe deplin 
năzuințelor și intereselor vitale ale întregului nos
tru popor. Partidul și-a dovedit tăria și capacita
tea de organizare și unire a tuturor forțelor de
mocratice și patriotice in lupta pentru răsturnare! 
dictaturii militaro-fasciste și asigurarea dezvoltă
rii libere, independente și democratice a țării.

----------- :--------------------------- -PARTEA A ll-A---------------------------------------  

LUPTA PAPTIDOLUI COMUNIST PENTRU INSTAURAREA 
PUTERII REVOLUȚIONAR-DEMOCRATICE, RĂSTURNAREA 
CLASELOR EXPLOATATOARE, ÎNFĂPTUIREA REVOLUȚIEI 
SOCIALISTE Șl EDIFICAREA NOI! ORlNDUIRI SOCIALE

> Răsturnarea dictaturii militaro-fasciste » des
chis calea eliberării definitive a României dc sub 
dominația imperialistă, a înfăptuirii năzuințelor 
poporului român de a fi liber și stăpin pe bogă
țiile și munca sa. pe propriul său destin. Aceasta 
a inaugurat epoca unor profunde transformări re
voluționare. democratice in societatea românească, 
i cuceririi puterii de către clasa muncitoare, în

Reorganizarea partidului și a or 
de masă și obștești in luptai
cucerirea puterii și transformarea 

revoluționară a societății românești
Odată cu victoria istorică de la 23 August 1944. 

în dezvoltarea și activitatea partidului nostru a 
început o etapă nouă. Punînd pe prim plan mo
bilizarea forțelor poporului în războiul împotriva 
Germaniei hitleriste. partidul a trecut imediat 
după 23 August La reorganizarea pe baze noi. in 
condiții legale, a activității sale, a sindicatelor 
unitare, a organizațiilor de tineret, ele femei, a 
altor organizații democratice. Au fost asigurate 
astfel condițiile organizatorice și politice pentru 
unirea clasei muncitoare, pentru intensificarea 
luptei in vederea transformărilor democratice în 
România. Faptul că in decursul citorva luni 
partidui a reușit să-și creeze organizații puterni
ce in toate județele si localitățile tării demon
strează influența și capacitatea <a organizatorică. 
Aceasta a făcut posibil ca. încă în condițiile răz
boiului, să se înfăptuiască reforma agrara și să 

alianță cu țărănimea șl masele largi populare.' 
Epoca ce a urmat a marcat începutul unei noi 
istorii a patriei noastre — istoria împlinirii idea
lurilor de dreptate socială și națională, pentru 
care au luptat nenumărate generații de înaintași, 
a cuceririi depline a independenței și 
lății naționale a României, a drept 
poporului român de a fi stăpin în

suverani-

fie instaurat, la 6 Martie 1945, primul guvern de
mocratic — guvern revoluționar democratic cu 
pronunțat caracter muncitoresc-țărănesc — expre
sie a colaborării largi a forțelor ce se pronunțau 
pentru adinei transformări revoluționare, sociale 
și politice. S-a trecut, de asemenea, la realizarea 
altor reforme sociale, la democratizarea aparatu
lui de stat.

Un rol important în orientarea activității co
muniștilor și a forțelor democratice din țară în 
această perioadă a avut Conferința Națională a 
partidului din octombrie 1945. Fiind prima mani- 
lestare de acest fel ținută in condiții libere, după 
20 de ani de activitate ilegală, conferința a făcut 
bilanțul istoricelor succese obținute de partid in 
lupta revoluționară h a 'rasat liniile directoare 
ale activității de viitor. Conferința Naționalii a 
pus ia ordinea zilei mobilizarea forțelor pentru 

redresarea și dezvoltarea economiei naționale șl 
îmbunătățirea condițiilor de trai âle populației, a 
elaborat programul transformărilor democratice 
ce se impuneau in acea etapă, indicînd ca obiec
tiv principal pentru asigurarea progresului gene
ral al societății românești trecerea la industriali
zarea țării.

Tn același timp, conferința a trasat sarcina în
tăririi continue a partidului, a unității sale poli
tice. ideologice și organizatorice, a desfășurării 
unei intense activități pentru întărirea Frontului 
Unic și realizarea unității clasei muncitoare. Ho- 
tărîrile conferinței au avut o importanță deose
bită pentru desfășurarea cu succes a marilor bă
tălii de clasă care au urmat, pentru înfăptuirea 

‘ profundelor transformări revoluționare și derno- 
' cratice din țara noastră.
' în această perioadei s-au adoptat mășuri hotă- 
' rite împotriva politicii cercurilor reacționare care 
i încercau să arunce greutățile economice pe ume- 
' ni maselor largi populare, pentru curățirea apa- 
' râtului de stat de elementele fasciste, antidemo- 
' cratice. s-a acționat cu fermitate pentru dezvol

tarea Frontului Unic Muncitoresc și a colaborării 
cu celelalte forțe democratice, pentru izolarea for
țelor reacționare din partidele burgheze. O im
portanță hotăritoare pentru întregul proces re
voluționar au avut marile bătălii revoluționare 
desfășurate în anii care au urmat eliberării, tre
cerea le organizarea comitetelor muncitorești și 
instituirea controlului clasei muncitoare asupra 
întreprinderilor ; luarea cu asalt a prefecturilor 
și primăriilor și instalarea noilor prefecți și pri
mari, formarea comitetelor țărănești și împărți
rea pămînturilor moșierești țăranilor fără pămînt 
sau cu pămint puțin. In aceste ample lupte de 
clasă economice, sociale și politice s-a cimentat 
alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, s-a întărit unitatea cu intelectualita- 
lea și cu alte categorii sociale, s-a consolidat fră
ția oamenilor muncii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, s-a schimbat raportul de 
forțe in iară, crescînd rolul maselor populare în 
întreaga viață politică. Victoria obținută în ale

gerile din 1940 constituie cea mai elocventă ex
presie a adeziunii' maselor largi populare la po
litica de transformare democratică, revoluționară 
a țării, promovată de partid.

întreaga perioadă de după 23 August 1944 pină 
ia sfîrșitul 'anului 1947 se caracterizează prin mari 
lupte revoluționare care au dus la realizarea unor 
profunde transformări sociale, la înfăptuirea unei 
politici naționale dc deplină egalitate in drep
turi pentru naționalități, la un șir de reforme 
economice și sociale in favoarea maselor popu
lare. In acești ani s-a desfășurat o intensă acti
vitate pentru refacerea economiei naționale. în
făptuirea reformei agrare .și a altor reforme struc
turale cu caracter democratic revoluționar, s-a

înfăptuirea revoluției socialiste 

și instaurarea puterii democrat-popular^
Odată cu înlăturarea monarhiei și proclamarea 

Republicii, la 30 decembrie 1947, România a in
trat intr-o etapă nouă a dezvoltării sale. Cuce
rirea întregii puteri politice de către clasa mun
citoare în alianță cu țărănimea muncitoare și 
celelalte categorii de oameni ai muncii și instau
rarea regimului de democrație populară marchea
ză trecerea la înfăptuirea sarcinilor revoluției 
socialiste. Naționalizarea industriei, băncilor, 
transporturilor și comerțului a dus la lichidarea 
proprietății capitaliste asupra mijloacelor de pro
ducție, la crearea în economie a proprietății so
cialiste a întregului popor, marcîn'd de fapt în
ceputul făuririi societății socialiste in România.

Un obiectiv central al întregii lupte revoluțio
nare a Partidului Comunist in acea perioadă a 
fost refacerea și cimentarea unității clasei mun
citoare, căreia ii revenea rolul istoric decisiv' in 
cucerirea puterii politice și economice in stat, in 

acționat pentru creșterea rolului clasei munci
toare și participarea ei directă ia conducerea - 
tivității întreprinderilor. Această etapa a marc L 
înfăptuirea revoluției popular-democratice, i - 
staurarea puterii muncitorilor și țăranilor, ti 
cerea poporului nostru pe calea făuririi- libere s 
viitorului său.

In toate aceste mari bătălii de clasă și mișc:’ 1 
revoluționare de masă, Partidul Comunist R m n 
s-a afirmat ca cea mai puternică forță polii; 1 
din România, indeplinindu-și cu cinste misivr a 
de organizator și conducător al clasei muncitoa •, 
al maselor largi populare, conducindu-le cu suc
ces la victorie.

lichidarea dominației claselor exploatatoare, în 
înfăptuirea revoluției socialiste și trecerea la e- 
dificarea noii orinduiri.

Realizarea unității politice, ideologice și or? î- 
nizatorice a clasei muncitoare, prin unificai a 
Partidului Comunist cu Partidul Social-Democi t, 
și crearea pe baza concepției marxist-leninii ?, 
în februarie 1948, a Partidului Muncitoresc Rom. i, 
ce număra aproape un milion de membri, a a - 
gurat forța politică și organizatorică necesară cc in
ducerii operei complexe de transformare soc i- 
lișta a țării, de făurire a noii orinduiri socia ■?. 
Făurirea partidului revoluționar unic al clar *1  
muncitoare a pus capăt- pentru totdeauna st le
ziunii din mișcarea noastră muncitorească, a co 
stituit o însemnată victorie a forțelor revolud - 
nare din România. Aceasta a fost o necesita.»

(Continuare in pag. a IV-a)
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ot ectivă pentru dezvoltarea cu succes a revolu
ției. pentru Împlinirea misiunii istorice ce reve
nea proletar aiului în calitate de clasă cnndueft- 
to'.r? a soc etății. Pe această bază partidul a a- 
s..jurat mobilizarea și unirea tuturor forțelor re- 
voiuționare. democratice ale poporului intr-un 
s ngur șuvoi — ceea ce a avut un ml determi- 
nmt în desfășurarea cu succes a marilor bătălii 
p •’ t ce care au dus la instaurarea regimului so- 
c.n’ st în România.

('•d'-' i cu făurirea sectorului socialist în Indus
try a apărut necesitatea trecerii la organizarea 
pe baze «.ociabste a agriculturii. Plenara Comile- 
tu’ul Central din martie 1949 a hotârit organi
za-ea «ectorului de stat în agricultură și trece
rea la cooperativizarea agriculturii. Aceasta a 
constituit începutul unei etape noi în înfăptui

Desfășurarea cu succes a operei 
de edificare a orinduirii socialiste

in Romania
Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de 

producție a permis statului democrat popular al 
muncitorilor și țăranilor să pună bazele dezvol
tării planificate a economiei naționale, dirijării 
conștiente a eforturilor materiale și umane in 
c ncordanță cu cerințele și obiectivele majore 
a'.e construcției socialiste. Primul plan cincinal, 
1951—1955. a concretizat pentru întîia oară, în- 
tr-o concepție unitară, obiectivele fundamentale 
a’e politicii partidului de dezvoltare economico- 
socială a țării și îmbunătățire a nivelului de trai 
al maselor largi populare.

Câlăuzindu-se după învățătura marxîst-leninis- 
tâ. pornind de la realitățile țării noastre și spri- 
jinindu-se pe forțele poporului român, Partidul 
Comunist a pus în centrul politicii sale indus
trializarea țării ca bază a progresului economiei 
și culturii, ridicării nivelului de viață al poporu
lui. dezvoltării multilaterale a societății, asigură
rii independenței și suveranității națiohale. Efor
turile depuse de poporul român în vederea in
dustrializării socialiste a țării s-au concretizat în 
realizări de Importanță istorică ; industria a fost 
înzestrată la un nivel tehnic tot mai înalt, de
venind capabilă să valorifice din ce în ce mal 
eficient bogatele resurse naturale ale țării.

Un obiectiv central al partidului a fost, de ase
menea. așezarea pe baze noi, socialiste, a agri
culturii. Cooperativizarea agriculturii a însemnat 
o profundă revoluție în viața satului ; țărănimea 
a fost eliberată de povara exploatării, devenind 
stâpină pe propria soartă șl pe roadele muncii ei. 
Partidul a dus o politică de atragere pe făgașul 
socialismului a tuturor păturilor țărănimii. Dato
rită politicii agrare juste a partidului, vastei sale 
munci politice și organizatorice, priceperii și hăr
niciei țărănimii, profunda reorganizare a produc
ției și a relațiilor sociale la sate a fost însoțită 
de creșterea continuă a producției agricole. 
Aceasta a constituit un factor important în echi
librarea economiei naționale, in satisfacerea ne
voilor de consum ale populației.

Procesul făuririi și dezvoltării proprietății so
cialiste în industrie șf a proprietății socialist- 
cooperatiste în agricultură cuprinde o lungă pe

rea revoluției agrare, un moment de importanță 
covîrșitoare pe calea dezvoltării socialiste a țării 
noastre.

Partidul a organizat 9! condus cu fermitate e- 
forturile întregului popor pentru refacerea eco
nomiei naționale — secătuită și ruinată de răz
boi. de dominația Germaniei fasciste — împo
triva acțiunilor de sabotaj întreprinse de forțele 
reacționare, pentru îndeplinirea obligațiilor ce 
reveneau României în cadrul despăgubirilor de 
război, pentru ameliorarea condițiilor materiale 
de viață ale maselor populare. Refacerea econo
miei țării, creșterea producției, lichidarea urmă
rilor războiului, precum șl exproprierea expro
priatorilor au creat condiții pentru trecerea la 
organizarea și conducerea planificată a economi
ei. pentru începerea operei de construire a bazei 
tehnico-materiale a socialismului.

rioadă. Planurile cincinale 1951—1955, 1956—1960, 
1961—1965. au asigurat crearea bazei tehnico-ma
teriale a societății socialiste în industrie și agri
cultură ; acest obiectiv a fost realizat odată cu 
încheierea cooperativizării și a organizării activi
tății cooperativelor agricole de producție. Tn 
cursul cincinalului 1961—1965 în România s-a rea
lizat economia socialistă unitară, care a marcat 
victoria deplină a socialismului în toate sectoa
rele de activitate, lichidarea pentru totdeauna a 
claselor exploatatoare, abolirea exploatării omu
lui de către om, afirmarea principiilor socialiste 
în viața socială. Un rol important în opera de 
edificare a socialismului a avut politica partidului 
de lichidare a analfabetismului, ridicare a nivelu
lui de cunoștințe ale maselor largi populare, de 
dezvoltare a învățămîntulul de toate gradele, de 
pregătire a cadrelor necesare tuturor sectoarelor 
de activitate.

în această etapă, care a cuprins mal bine de 15 
ani, partidul a desfășurat o intensă activitate po- 
litico-organizatorică, reușind să soluționeze în 
mod corespunzător multiplele probleme ale făuri
rii noii orînduiri sociale. în același timp, el a 
trebuit să facă față unor greutăți interne care 
l-au diminuat capacitatea de luptă, l-au sustras 
de multe ori de la preocupările principale. Au 
fost săvîrșite și o serie de greșeli în rezolvarea 
unor probleme într-o anumită perioadă, in atitu
dinea față de unele categorii sociale și naționa
lități, îndeosebi în activitatea privind țărănimea. 
S-au comis grave ilegalități și abuzuri față de o 
serie de activiști de seamă ai partidului. De fie
care dată însă, partidul a găsit în sine forța nece
sară pentru a depăși greutățile, lipsurile șt greșe
lile, pentru a asigura mersul înainte al construc
ției socialiste. Tn ciuda diferitelor neajunsuri, ca
racteristica generală a activității partidului a fost 
slujirea devotată a intereselor fundamentale ale 
poporului, aplicarea creatoare a principiilor ge
nerale ale socialismului științific la condițiile con
crete ale țârii noastre, unirea și organizarea cu 
succes a maselor muncitoare în edificarea noii 
orînduiri sociale pe pămîntul României.

Consolidarea societății socialiste, 
a bazei sale tehnico-materiale

Odată cu Congresul al IX-lea nl partidului. în 
1965, cu adoptarea noii Constituții și proclamarea 
Republicii Socialiste România, se deschide o pe
rioadă nouă In dezvoltarea socialistă a țării, în 
activitatea partidului. Planul cincinal 1966—1970 
a avut rolul de a consolida construcția socialistă, 
baza tehnico-materialâ a noii societăți. S-au în
deplinit hotăririle Congresului al IX-lea privind 
dezvoltarea industriei — factor hotăritor al pro
gresului general al țării, al creșterii bunăstării 
poporului, al consolidării independenței noastre 
naționale. în acești ani s-a acordat o atenție spo
rită creării unor ramuri industriale moderne, de 
bază, dezvoltării rapide a industriei constructoare 
de mașini, a chimiei, metalurgiei și altor ramuri. 
S-a trecui, de asemenea, la organizarea activității 
de cercetare pe baze noi, în toate ramurile, asi- 
gurindu-se condiții pentru introducerea celor mal 
înaintate cuceriri ale științei și tehnicii în pro
ducție. S-a dezvoltat puternic baza materială a 
agriculturii, s-a perfecționat organizarea activită
ții cooperativelor de producție. Au fost luate noi 
măsuri în vederea mai bunei organizări a Invăță- 
mîntului. trecerii la școala obligatorie’de 8 ani, 
dezvoltării învățămîntulul mediu, legării mal 
strinse de producție a Întregii lnstrucțli publice. 
S-au înfăptuit în bune condiții prevederile pri
vind creșterea nivelului de trai material și spiri
tual al întregului popor.

O importanță deosebită pentru dezvoltarea con
strucției socialiste a avut reorganizarea admirus- 
trativ-teritorială a țării care, înlăturînd o serie de 
verigi și trepte intermediare, a apropiat condu
cerea de unitățile de bazâ, de activitatea de pro
ducție. A fost promovată cu fermitate politica de 
amplasare armonioasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul patriei, ceea ce a dus la ridicarea 
rapidă, economică și culturală, a unor regiuni mal 
puțin dezvoltate, a dat un nou și puternic avînt 
vieții economico-sociale din toate zonele țării.

Trecerea la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate

Pe baza acestor rezultate, dînd o înaltă apre
ciere muncii eroice depuse de poporul român, sub 
conducerea partidului, în anii construcției socia
liste, Congresul al X-lea a apreciat că s-au creat 
condițiile necesare pentru trecerea la o etapă 
nouă a dezvoltării socialiste a țării, etapa făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate. Această 
etapă a început odată cu trecerea la realizarea 
cincinalului 1971—1975 și se va întinde, după cum 
s-a subliniat la Congresul al X-lea, pe o perioadă 
de cîteva cincinale.

Planul cincinal 1971—1975 asigură o puternică 
dezvoltare a forțelor de producție pe întreg teri
toriul țârii, precum și ridicarea la un nivel supe
rior a activității economice, politice și organiza
torice generale.

Bilanțul activității desfășurate de clasa munci
toare. de întregul popor, sub conducerea Parti
dului Comunist, pentru făurirea socialismului in 

S-a aplicat, de asemenea, un larg complex de mă
suri pentru perfecționarea planificării, organizării 
și conducerii economiei și a întregii vieți sociale, 
s-au legiferat atribuțiile si răspunderile diferitelor 
verigi economice, relațiile dintre ele, creindu-se 
condiții pentru o conducere mai dinamică si su
plă care să asigure valorificarea cu randament 
superior a potențialului material și uman al țării, 
sporirea eficienței economice, creșterea intr-un 
ritm mai rapid a produsului social și venitului 
național. S-a acționat, de asemenea, pentru per
fecționarea democrației socialiste și, în primul 
rînd, a democrației economice, pentru instituțio- 
nalizarea conducerii colective, a adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii, pentru asigurarea 
cadrului corespunzător participării mai intense, 
efective a maselor de oameni ai muncii — în du
bla lor calitate de proprietari ai mijloacelor de 
producție și de producători — la gospodărirea în
treprinderilor și instituțiilor, a avuției noastre so
cialiste, la conducerea societății.

Realizarea cu succes a obiectivelor perioadei 
1966—1970 a consolidat economia națională, a în
tărit baza tehnico-materialâ a societății, a cimen
tat și mai puternic orinduirea noastră socialistă, 
permițind trecerea la o nouă etapă de dezvoltare 
a tării.

în acest timp, partidul a continuat să-și întă
rească rindurile cu cei mai înaintați fii ai clasei 
muncitoare, țărănimii șl intelectualității, să-i înar
meze tot mai ferm pe membrii săi, pe toți oamenii 
muncii cu teoria științifică despre lume și viață 
a proletariatului, cu linia sa politică generală in
ternă și externă ce corespunde pe deplin intere
selor întregului popor. Partidul și-a sporit capaci
tatea politico-organizatorică, îndeplinindu-și cu 
cinste rolul de organizator și conducător al con
strucției socialiste, de forță politică revoluționară 
ce călăuzește neabătut națiunea noastră pe calea 
progresului și civilizației, a bunăstării și fericirii.

România este deosebit de pozitiv, rezultatele obți
nute în toate domeniile de activitate sînt remar
cabile.

In societatea românească s-au înfăptuit cele 
mai profunde schimbări structurale de ordin eco
nomic, social și politic, cunoscute de-a lungul în
tregii sale istorii. Dintr-o țară cu un pronunțat 
caracter agrar, cu o industrie slab dezvoltată și o 
agricultură înapoiată, România a devenit în mai 
puțin de 25 de ani o țară industrial-agrară, cu o 
industrie puternică, în plină dezvoltare — orga
nizată pe baza cuceririlor științei și tehnicii mo
derne. întemeiată pe proprietatea socialistă a în
tregului popor — și cu o agricultură socialistă de 
stat și cooperatistă în plin proces de modernizare, 
capabilă să asigure aprovizionarea in bune con
diții a populației cu produse agroalimentare. 

F Viața a demonstrat pe deplin justețea liniei 
generale marxist-leniniste a partidului nostru d» 
industrializare socialistă — factorul determinant 
nl lichidării înapoierii economice, dezvoltării sus
ținute a întregii economii, creșterii nivelului de 
trai al poporului, întăririi independenței și suve
ranității naționale, al înaintării sigure pe drumul 
progresului și civilizației. S-a confirmat, de ase
menea, justețea orientării politicii partidului ill 
problema agrară, demonstrîndu-se că cooperativi
zarea agriculturii are o importanță hotărîtoare în 
realizarea victoriei noii orînduiri, în dezvoltarea 
generală a societății. Marea proprietate soc-ialis'.â 
agricolă și-a dovedit pe deplin superioritatea asu
pra micii gospodării țărănești, asigurînd folosirea 
raționalâ a mijloacelor tehnice și a forței da 
muncă, a cuceririlor științei moderne, creșterea 
producției agroalimentare și îmbunătățirea vieții 
țărănimii. Experiența a evidențiat, totodată, juste
țea politicii partidului în domeniul revoluției cul
turale. a eforturilor pentru extinderea și perfec
ționarea învățămîntului de toate gradele, pentru 
dezvoltarea științei și tehnicii — factori esențiali 
în ridicarea nivelului de cultură al poporului, in 
progresul multilateral al țării pe calea civilizației 
moderne. In centrul întregii activități revoluțio
nara a partidului, al operei însăși de edificare 
socialistă au stat permanent ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al poporului, satisfacerea 
cerințelor de viață ale oamenilor muncii, bunăsta
rea și fericirea omului, împlinirea multilaterală a 
personalității umane ; s-a demonstrat că politica 
partidului este expresia fidelă a intereselor vital» 
ale întregului popor. Experiența transformării re
voluționare a societății românești a relevat, da 
asemenea, însemnătatea de prim ordin a preocu
pării partidului pentru realizarea idealurilor șt 
normelor socialiste de viață, a principiilor eticii 
și echității, pentru înfăptuirea retribuției socia
liste corespunzător cantității și calității muncii, 
aportului fiecăruia la progresul patriei, la edifi
carea noii orînduiri sociale.

întreaga operă de construcție socialists este 
dovada vie a faptului că partidul nostru și-a în
deplinit cu cinste rolul de forță politică conducă
toare a națiunii, asigurînd aplicarea creatoare a 
legităților generale la condițiile concrete din 
România și unirea — pe baza politicii sale mar- 
xist-leniniste — a eforturilor întregului popor în 
lupta pentru edificarea lumii noi. Experiența do- 

1 bîndită de Partidul Comunist Român, de poporul 
nostru în transformarea revoluționară a societății 

i românești este o contribuție la îmbogățirea tezau- 
j rului general al teoriei și practicii revoluționara 
] mondiale, la dezvoltarea socialismului științific. 
I Marile realizări în edificarea socialismului în 

țara noastră dovedesc forța creatoare a clasei 
muncitoare, care își îndeplinește cu succes rolul 
de clasă conducătoare a societății, arată vitalitatea 
alianței muncitorești-țărăneștl, a colaborării strîn- 
se cu intelectualitatea. Ele relevă forța unită a 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, capacitatea creatoare a poporului nos
tru, care, stăpîn pe destinele sale. își făurește 
viața în mod liber, corespunzător voinței și năzu
ințelor lui.

înfăptuind revoluția socialistă șl asigurînd edi
ficarea cu succes a noii orînduiri sociale în patria 
noastră, poporul român a realizat nu numai o 
măreață operă istorică națională, ci a adus tot
odată o contribuție însemnată la lupta forțelor 
revoluționare de pretutindeni pentru libertate și 
progres social, la cauza întăririi socialismului în 
lume, la creșterea prestigiului și influenței sal» 
asupra dezvoltării sociale contemporane.

PARTEA A ll!-A

OBIECT! VEL

Odată cu trecerea la noua etapă de dezvoltare 
a României socialiste apare necesară elaborarea 
Programului Partidului Comunist Român pentru 
următorii 20—25 de ani, care să asigure perspec
tiva și orientarea clară a partidului și întregului 
popor, să cristalizeze direcțiile de dezvoltare mul
tilaterală a României socialiste.

Programul Partidului Comunist Român con
sfințește victoriile istorice obținute de poporul 
român, sub conducerea partidului, în făurirea so

Direcțiile in care va acționa partidul 
pentru înfăptuirea societății socialiste 

multilateral dezvoltate
înfăptuirea societății socialiste multilateral dez

voltate presupune :
1. Creșterea puternică a forțelor de producție, 

pe baza cuceririlor revoluției tehnico-științifice, 
astfel incit să se poată asigura sporirea continuă 
a producției de bunuri materiale în vederea sa
tisfacerii largi a necesităților de consum ale în
tregului popor, dezvoltarea multilaterală a socie
tății.2. Sistematizarea teritorial-admlnistrativă și e- 
conomicâ. amplasarea rațională a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, asigurînd dezvol
tarea proporțională a tuturor județelor și regiu
nilor. ridicarea gradului de civilizație materială 
a întregului popor.

3. Dezvoltarea armonioasă, proporțională a tu
turor ramurilor economiei naționale, asigurarea 
unui raport just între industrie și agricultură, 
aflate într-o strinsă interdependență. Dezvoltarea 
atît a industriei cit și a agriculturii, pe baza cu
ceririlor științei modeme, constituie factorul de
terminant al făuririi cu succes a societății socia
list» multilateral dezvoltate.

4. Dezvoltarea In continuare, cu prioritate, a 
Industriei socialiste, orientarea sa fermă spre ra
murile și subramurlle de înaltă tehnicitate car® 
valorifică In mod superior resursele de materii 
prime fi munca socială.

Crearea unei Industrii puternice este factorul 
hotăritor al făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, al ridicării continue a nivelului 
de trai material șl spiritual al poporului, al asi
gurării independenței și suveranității țării.

5. Dezvoltarea Intensivă' a agriculturii — ra
mură de bază a economiei noastre naționale. Ca 
urmare a generalizării mecanizării muncii, ex
tinderii chimizării, introducerii cuceririlor agro
tehnicii moderne, înfăptuirii programului de a- 
menajări funciare, agricultura va asigura produc
ții Înalte și stabile, satisfacerea nevoilor de ma
terii prime ale industriei și a cerințelor de con- 
Bum al» populației. Realizarea unei agriculturi in
tensiv», moderne, de înaltă productivitate, consti
tuie un factor determinant pentru întreaga dez
voltare economico-soclală, pentru creșterea veni
tului național fi a bunăstării Întregii societăți. _ 

cialismului. în concordanță cu noile condiții, el 
trasează obiectivele fundamentale ale etapei ur
mătoare a istoriei României socialiste. Pornind 
de la analiza materialist-dialectică și istorică a 
realității. Programul definește strategia generală 
a partidului, al cărui scop principal este făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate și crea
rea condițiilor pentru edificarea comunismului în 
România.

6. întreaga dezvoltare economlco-socială a țării 
se va realiza pe baza planului național unic, asi
gurîndu-se unirea eforturilor umane și materiale 
ale întregului popor în scopul înfăptuirii progra
mului partidului.

7. Creșterea productivității muncii sociale, pe 
baza mecanizării și automatizării procesului de 
producție, va constitui un factor esențial în dez
voltarea generală a societății. O atenție deosebită 
se va acorda organizării științifice a producției și 
muncii, folosirii tuturor rezervelor și resurselor 
economiei noastre socialiste, a întregului potențial 
economic național.

8. Creșterea continuă a eficienței economice, 
reducerea cheltuielilor materiale, folosirea cit 
mai eficientă a mijloacelor materiale și a forței 
de muncă.

9. îmbunătățirea calității produselor în toate 
ramurile economice, ridicarea nivelului tehnic și 
perfecționarea tehnologiilor de fabricație.

10. Dezvoltarea învățămîntului — factor de bază 
al progresului general al societății — în strînsă 
legătură cu cerințele producției de bunuri mate
riale și ale activității spirituale.

11. Dezvoltarea științei, în conformitate cu ce
rințele generale ale progresului material și so
cial, intensificarea atît a cercetării științifice apli
cative, cit și a cercetării fundamentale de per
spectivă. amplificarea cooperării tehnico-științifi
ce cu alte țări.

12. Asigurarea unul raport corespunzător între 
fondul de consum și fondul de dezvoltare în ve
derea creșterii In ritm înalt a întregii economii 
și, In același timp, a sporirii continue a bunăstă
rii materiale și spirituale a poporului, satisface
rii cerințelor de viață ale oamenilor muncii la 
nivelul civilizației moderne.

13. Realizarea unei concordanțe cit mal depli
ne între forțele de producție și relațiile de pro
ducție și sociale.

14. Perfecționarea continuă a relațiilor de pro
ducție, dezvoltarea acțiunii conștiente pentru so
luționarea contradicțiilor. înlăturarea vechiului și 
promovarea noului în toate sectoarele de activi
tate. Se va continua activitatea de îmbunătățire a 

organizării conducerii și planificării unitare a în
tregii vieți economico-sociale.

15. Intensificarea și perfecționarea activității 
politice, ideologice și educative de formare a omu
lui nou, de afirmare in viață a principiilor eticii 
și echității socialiste.

16. Promovarea și mai puternică a principiilor 
socialiste de muncă și repartiție. Munca va con
stitui îndatorirea de onoare a tuturor cetățenilor 
patriei. Fiecare membru al societății va depune o 
activitate socială utilă, corespunzător capacităților 
și pregătirii sale. Nimeni nu va putea realiza veni
turi fără munca sau pe seama muncii altora, ex
ploatarea omului de către om fiind cu desăvîrșire 
interzisă. Singura sursă de venit o va constitui 
munca socială utilă pentru sine și în folosul so
cietății. Se va aplica cu fermitate principiul socia
list de repartiție, fiecare fiind retribuit după mun
ca $i contribuția adusă la dezvoltarea societății 
socialiste. Se va urmări realizarea unui raport cit 
mai corespunzător între veniturile mici și venitu
rile mari, asigurîndu-se satisfacerea necesităților 
sporite ale tuturor cetățenilor.

17. Satisfacerea într-o măsură tot mai mare, de 
către societate, a unor necesități comune tuturor 
cetățenilor, asigurîndu-se împletirea pe această 
cale în viitor a principiului repartiției socialiste 
după muncă cu principiul repartiției comuniste 
privind satisfacerea deplină a cerințelor raționale 
de viață ale oamenilor.

18. Acordarea unei atenții tot mai mari întăririi 
familiei — nucleul de bază al societății — crește
rii na'alității și menținerii unei structuri cores
punzătoare de vîrstă a populației, asigurării vigo
rii și tinereții poporului nostru, îngrijirii și edu
cării copiilor, a tinerelor generații care reprezintă 
viitorul națiunii noastre socialiste.

19. Accentuarea procesului de dispariție a deose
birilor esențiale dintre munca fizică și munca in
telectuală, prin mecanizarea și automatizarea pro
ceselor de producție, creșterea gradului de califi
care a oamenilor muncii, lărgirea orizontului lor 
de cultură și apropierea nivelurilor de cunoștințe.

20. Lichidarea tot mai puternică a deosebirilor 
esențiale dintre munca în agricultură și cea din 
industrie — ca rezultat al mecanizării și chimi
zării agriculturii. Munca tn agricultură va deveni 
tot mai mult o variantă a muncii industriale. Pe 
această bază se va asigura ridicarea bunăstării 
țărănimii, dezvoltarea localităților rurale, reali
zarea unui raport just, echitabil, între condițiile 
de viață de la orașe și cele de la sate.

21. Schimbările în structura Bocială a țării vor 
duce la creșterea și mai accentuată a rolului cla
sei muncitoare în întreaga viață socială, la o și 
mai mare apropiere intre clasele și categoriile so
ciale, la întărirea coeziunii lor, la omogenizarea și 
întărirea unității întregului popor.

22. Perfecționarea In continuare a conducerii șl 
organizării activității economico-sociale în scopul 
utilizării cît mai eficiente a tuturor resurselor 
materiale și umane, al eliminării oricărei forme 
de risipă, al concentrării eforturilor poporului în 
direcțiile hotărîtoare ale progresului material și 
spiritual, al unirii șl coordonării raționale, cu 
maximum de randament, a forțelor societății pen
tru înfăptuirea Programului partidului.

23. Dezvoltarea democrației socialiste — necesi*  
tate obiectivă a făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate și trecerii spre comunism. Se 

va asigura lărgirea șl perfecționarea cadrului or
ganizatoric de participare activă și efectivă a oa
menilor muncii la conducerea societății, la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului. Societatea socialistă multila
teral dezvoltată va deschide cîmp larg afirmării 
multilaterale a personalității umane, valorificării 
energiei maselor populare în slujba progresului 
general, construirii conștiente de către popor a 
propriei sale istorii.

24. Egalizarea nivelului de dezvoltare a țării 
noastre cu cel al țărilor socialiste avansate din 
punct de vedere economic, apropierea României de 
țările industriale dezvoltate ale lumii. Pînă în 
anul 1990 acest proces de apropiere și egalizare va 
fi în linii generale realizat. Se va ajunge la un 
grad de dezvoltare a forțelor de producție, a bazei 
tehnico-materiale a societății care să permită un 
înalt nivel de civilizație socialistă, satisfacerea ne
cesităților. stabilite în mod rațional, ale tuturor 
cetățenilor, crearea premiselor materiale și cultu
rale pentru trecerea la edificarea comunismului.

25. Lărgirea și diversificarea schimburilor și 
cooperării economice cu țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. Se va asigura parti
ciparea activă a României — pe baza dezvoltării 
economice complexe, in ritm susținut și în pas cu 
cuceririle epocii moderne — la diviziunea interna

iticii de industrializare 
•ul primordial ai dez- 

cție, al progresului eco- 
Industria își va întări 

ătoare in economie, spo- 
earea venitului national, 
ei lărgite și satisfacerea 
populației, în dezvoltarea 
externe.

nomic ș 
neconteni 
rindu-și p 
în realizarea 
nevoilor de con 
schimburilor eco ______

In vederea înfăptuirii acestor obiective, direc
țiile principale ale dezvoltării industriei țării 
noastre vor fi următoarele :

a) Se va intensifica activitatea de prospectare 
și identificare a noi surse de materii prime și 
energie, urmărindu-se punerea în valoare a tutu
ror resurselor posibile, în vederea asigurării din 
țară, într-o măsură tot mai însemnată, a mijloa
celor necesare economiei naționale.

b) Se vor elabora tehnologii corespunzătoare 
pentru punerea în valoare și folosirea cu rezul
tate economice optime a tuturor resurselor ener
getice și de materii prime.

c) Se va acorda o atenție sporită creării pe 
cale sintetică a noi materiale necesare diferitelor 
ramuri ale economiei naționale.

d) Dezvoltarea energiei electrice, a diferitelor 
surse de energie și combustibil, va urmări asigu
rarea necesităților industriei și populației în con
diții optime, pornindu-se de la criterii de econo
micitate științific fundamentate. Se vor dezvolta 
îndeosebi termocentralele bazate pe cărbuni și 
șisturi bituminoase, urmărindu-se creșterea mai 
substanțială a înlocuitorilor. Se va urmări folosi
rea întregului potențial hidroenergetic. în același 
timp, se va trece la folosirea energiei atomice 

ționala a muncii, la schimbul mondial de valori 
materiale, la circuitul universal de informație 
științifică, la revoluția tehnico-științificâ contem
porană.

26. Creșterea mai accentuată a venitului națio
nal pe baza dezvoltării producției materiale și a 
ridicării eficienței economice, consolidarea cursu
lui leului și întărirea puterii lui de cumpărare 
atît în țară cît și in străinătate, aplicarea unei 
politici de prețuri care se asigure o rentabilitate 
optimă a producției, precum și ridicarea nivelului 
de (rai al oamenilor muncii.

27. Ridicarea nivelului general de civilizație al 
vieții materiale și spirituale a poporului, situarea 
permanentă in centrul întregii politici a partidu
lui și statului a omului — factorul determinant al 
întregii dezvoltări sociale — a satisfacerii cerin
țelor și nevoilor sale in continua evoluție.

★
Societatea socialistă multilateral dezvoltată va 

asigura afirmarea principiilor socialiste în toate 
sectoarele vieții economico-sociale, manifestarea 
tot mai deplină a personalității umane. îmbinarea 
armonioasă a intereselor personale cu aspirațiile 
generale ale întregii societăți. Aceasta va maica 
un stadiu superior al socialismului, va deschide 
calea trecerii la faza superioară — societatea co
munistă.

prin construirea de centrale atomoelectrîce. Se va 
realiza, pînă în 1999, o producție de energie de 
5—6 000 kWh locuitor.

e) Metalurgia feroasă și neferoasă va fi orien
tală spre asigurarea metalelor și produselor me
talurgice necesare dezvoltării industriei construc
toare de mașini. In acest scop, pînă în 19Ju pro
ducția de oțel pe locuitor urmează să ajuiiga la 
cel puțin 1 000 kg. Va crește ponderea Ojdurilor 
aliate și speciale, a laminatelor și celorlalte pro
duse metalurgice speciale, satislăcindu-se în 
bune condiții necesitățile industriei romaneș.i.

f) Industria metalurgică neferoasă va asigura 
satisfacerea tot mai deplina a necesităților eco
nomiei naționale, valorificarea superioara a tu
turor resurselor interne.

g) O puternică dezvoltare va cunoaște Industria 
chimica, care va asigura valul iiicarea superioara 
a resurselor de materii prime interne, realizarea 
unei game largi de produse chimice care’să sa- 
tisiaca pe deplin necesitățile tuturor ramurilor 
industriei, aie întregii economii naționale. O 
atenție deosebită va fi acordată satisiacerii 
cerințelor de îngrășăminte și alte substanțe chi
mice necesare agriculturii. Se va acționa in di
recția dezvoltării producției de fire și fibre sin
tetice, de cauciuc și mase plastice, deosebii d» 
necesare economiei țârii. Chimia va produce pa 
cale sintetică noi înlocuitori ai diferitelor mate
riale cu caracteristici superioare.

h) Industria constructoare de mașini va cu
noaște o dezvoltare puternică și complexă pe 
baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.
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AeeuU rumuri m va orienta rpre producere» 
de utilaje complexe de înalt*  tehnicitate pentru 
principalele ramuri ale economiei. O atentle deo- 
«’H*  »» va acorda tabrlc*ril  de mejlnl-unelte 
de înalt*  productivitate. Se ve asigure producerea 
l'comollvelor |l vagoanelor de mare capacitate. 
I reducția mijloacelor de transport auto va fi o- 
ri".tat4 spre autocamioane de mare tonaj. O 
n'cnțle deosebita ea va da construcțiilor navale, 
vr ntrindu-se asigurarea navelor necesare lntre- 
C Iul transport maritim Sl fluvial al țârii. Sa va 
manifesta o preocupare mal mare pentru dezvol
tarea sectorului de aviație.

In aceasta perioadă electrotehnica ,1 Îndeosebi 
c . i 'mea vor cunoaște o puternică dezvoltare, 
V n trebui asigurata producerea tn (ară a mijloa- 
C 2r calcul, de automatizare și conducere ne- 
c •? activității economice șl de producție, a 
s sternului de aparatură de măsură șl control.

Industria constructoare de mașini va asigura 
si'is.accrea deplină a necesarului de mașini pen- 
tr i mecanizarea complexă a tuturor lucrărilor 
agricole.

Dezvoltarea în ritm intens a industriei con
tractoare de mașini va permite satisfacerea în- 
tr-ițn grad tot mal înalt a cerințelor economiei 
mfonale, precum șl creșterea exportului, parti
ciparea mal activă la cooperarea internațională.'

D Industria lemnului și a materialelor de con- 
s’r’.icții trebuie să asigure valorificarea superioară 
a resurselor interne, punerea în valoare a noi 
s ’rse de materii prime, producerea unei game tot 
mai largi de materiale de construcție. O atenția 
deosebită se va acorda materialelor de construc
ție care contribuie la reducerea consumului de 
lemn. Se va urmări realizarea unei producții do 
ciment de cel puțin 1 000 kg pe locuitor.

j) O preocupare de prim ordin o va constitui 
dezvoltarea șl modernizarea industriei bunurilor 
de consum. Se va extinde producția industriei 
ușoare șl a altor ramuri industriale nealimen
tare. Industria de textile, confecții și încălțămin
te va trebui să satisfacă In mod optim necesită-

Politica agrară a partidului
Pornlnd de la realitatea că agricultura consti

tuie o ramură de bază a economiei noastre națio- 
nale, partidul va pune în centrul politicii sale 
agrare realizarea unei agriculturi moderne inten- 
sivo, de înaltă productivitate, care-va folosi cele 
mai noi cuceriri ale științei.

Se va acționa în continuare pentru întărirea, 
în agricultură, a proprietății socialiste de stat și 
cooperatiste. în întreaga perioadă la care se re
feră Programul, partidul va acorda o atenție deo
sebită întăririi întreprinderilor agricole de stat
— formă de proprietate a întregului popor. Tot
odată se va urmări dezvoltarea cooperativelor 
agricole de producție — proprietate socialistă a 
țărănimii. Aceste forme socialiste de proprietate
— de stat și cooperatistă — asigura în bune con
diții progresul continuu al agriculturii. Partidul 
se va preocupa în mod constant de întărirea eco- 
nomico-organizatorică a tuturor unităților agri
cole. de transformarea lor în puternice centre de 
producție organizate pe baze modeme.

a) Se va urmări ca toate întreprinderile agri
cole de stat să devină model de organizare socia
listă. modernă a agriculturii, o bază tot mai pu
ternică pentru realizarea fondului central al sta
tului, pentru organizarea superioară a muncii în 
toate unitățile agricole.

b) întreprinderile de mecanizare vor trebui să 
asigure mecanizarea tuturor lucrărilor agricole, 
inclusiv în zootehnie și în domeniul irigațiilor, 
buna funcționare și exploatare a mașinilor și uti
lajelor ; ele trebuie să se integreze direct în acti
vitatea cooperativelor.

c) Se va acționa pentru consolidarea economică 
a întregului sector agricol cooperatist, asigurin
du-se organizarea superioară a producției și mun
cii în toate unitățile, gospodărirea rațională a 
mijloacelor materiale și financiare, dezvoltarea 
democrației cooperatiste, sporirea rolului adunări
lor generale în dezbaterea și soluționarea tuturor 
problemelor.

Se va pune un accent permanent pe întărirea 
tuturor cooperativelor agricole de producție, care 
vor asigura înfăptuirea principiilor socialiste de 
repartiție, participarea oamenilor muncii la con
ducerea activității economico-sociale, dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și întrajutorare dintre 
toți membrii cooperatori.

d) Va trebui să crească rolul consiliilor Inter
cooperatiste — în cadrul cărora fiecare coopera
tivă își păstrează autonomia — să se perfecționeze 
activitatea asociațiilor intercooperatiste. Consiliile 
intercooperatiste trebuie să devină forma supe
rioară de realizare a cooperării în producție a 
unităților agricole cooperatiste, de unire a efor
turilor lor pentru Introducerea tehnicii șl științei 
modeme în producție, pentru realizarea unei agri
culturi intensive, de înalt randament.

e) Se va dezvolta cooperarea între unitățile 
agricole de stat și cooperativele agricole de pro
ducție în vederea utilizării eficiente a pămîntului 
și mijloacelor mecanice, exploatării cu maximum 
de randament a amenajărilor funciare, practicării 
pe scară largă a unei agriculturi intensive. Se vor 
dezvolta și întări ambele forme de proprietate 
socialistă în agricultură, extinzîndu-se conlucrarea 
dintre ele.

f) Se va acorda sprijin cooperatorilor tn scopul 
■poriril producției pe loturile aflate în folosință 
personală.

Partidul va stimula, de asemenea, creșterea 
producției in gospodăriile țărănești particulare din 
zonele de deal și munte, care se bazează pe 
munca proprie.

Totodată se va asigura ca toți cetățenii ce de
țin sub o formă sau alta suprafețe agricole să le 
lucreze în condiții cît mai bune și să obțină de 
pe acestea producții tot mal ridicate.

g) Dezvoltarea continuă a producției agricole va 
■ta în centrul activității partidului, asigurindu-se 
sporirea producției vegetale și zootehnice în vede
rea satisfacerii în bune condiții a cerințelor de 
consum ale populației, a necesităților industriei și 
a altor nevoi ale economiei. Partidul va orienta 
eforturile spre o agricultură de înaltă productivi
tate, bazată pe cele mai noi cuceriri ale științei.

h) în vederea dezvoltării intensive a agricultu
rii se va acționa pentru conservarea și amelio
rarea fondului funciar. Indiferent de caracterul 
proprietății — de stat, cooperatistă sau particu
lară — pămîntul reprezintă un bun național, avu
ția întregului popor, de aceea trebuie folosit în 
conformitate cu prevederile legilor, corespunzător 
Intereselor dezvoltării economiei naționale, întregii 
■ocietățî. Se vor lua măsuri pentru a se împiedica 
diminuarea suprafețelor agricole, iar prin dese
cări, îndiguiri și îmbunătățiri funciare se va ur
mări creșterea suprafeței agricole, îndeosebi ara
bile, precum și ridicarea fertilității solului. Se 
va intensifica realizarea programului național de 
refacere a solurilor degradate. Se va înfăptui pro
gramul de irigații, urmărindu-se ca pînă în jurul 
anului 1990 să te realizeze irigarea a peste 5 mi
lioane ha, adică aproape a întregii tuprafețe posi
bil de Irigat. Aplicarea programului de irigații și 
Îmbunătățiri funciare va crea condiții pentru 
creșterea rapidă a producției agricole vegetale și 
animale.

i) Cerealele, îndeosebi griul și porumbul, vor 
•ontinua să ocupe locul principal in producția 

țile reale, raționale de consum ale întregii popu
lații. Va crește producția de țesături din fire șl 
fibre chimice, se va dezvolta producția de pielo 
sintetică. O atenție deosebită va trebui acordată 
calității producției bunurilor de consum, diversi
ficării el, corespunzător cerințelor oamenilor 
muncii.

Se va urmări satisfacerea deplină a necesități
lor de produse electrotehnice șl electronice, de ra
diouri, televizoare, articole de uz gospodăresc |1 
diferite mijloace de transport personal.

k) O grijă permanentă se va manifesta pentru 
dezvoltarea șl modernizarea industriei agroall- 
mentare care va trebui să asigure prelucrarea su
perioară a produselor agricole și satisfacerea în 
bune condiții a cerințelor de consum ale popu
lației. Se vor produce noi sortimente cu caracte
ristici superioare. în orientarea industriei alimen
tare se va porni de la cerințele unei alimentații 
științifice care să contribuie la dezvoltarea fizică 
și psihică armonioasă a omului. Se va urmări 
extinderea mal rapidă a alimentației publice, des
facerea largă a preparatelor agroalimentare în ve
derea satisfacerii din plin a cerințelor întregii 
populații.

l) O pondere tot mai Importantă în economia 
națională va trebui să ocupe industria locală, asi
gurînd o tot mai bună valorificare a resurselor 
șl posibilităților de producție din toate zonele și 
localitățile țării.

m) Se va dezvolta Industria cooperatistă care 
va contribui într-o măsură sporită la satisfacerea 
necesităților de consum ale populației, la lărgirea 
gamei de servicii corespunzător dezvoltării gene
rale a nivelului de civilizație al societății.

n) O direcție principală a dezvoltării întregii 
noastre industrii va fi concentrarea și speciali
zarea producției, profilarea cît mal judicioasă a 
fiecărei întreprinderi în funcție de Interesele ge
nerale ale economiei, extinderea cooperării între 
unități pentru realizarea producției în serii mari, 
eficiente, aplicarea pe scară largă a mecanizării 
și automatizării, a tehnologiilor moderne de fa
bricație.

vegetală. Se vor lua măsurile corespunzătoare în 
vederea creării unor hibrizi de înaltă producti
vitate, urmărindu-se realizarea pînă în 1990 a cel 
puțin 1 000—1 200 kg cereale pe locuitor.

j) O direcție importantă va fi dezvoltarea cul
turii plantelor tehnice cu randament economic 
înalt. Se va acorda o mal mare atenție culturilor 
de in și cînepă, bumbacului, precum și creșterii 
viermilor de mătase, pentru a se asigura din pro
ducția internă. în cît mai mare măsură, necesarul 
materiilor prime pentru industria textilă. Se vor 
dezvolta, de asemenea, culturile de floarea-soa-

Politica in domeniul gospodăririi apelor 
și protejării mediului înconjurător

Toate resursele de apă. de la suprafață și sub
terane — care constituie un bun național de 
preț — vor fi gospodărite, in mod unitar,-urmă
rindu-se păstrarea proprietăților lor naturale, 
împiedicarea impurificârii, a poluării lor. Lu
crările de regularizare a cursului rîurilor, acu
mulările de apă de orice fel vor fi amenajate 
după un plan unitar, în vederea satisfacerii atît 
a necesităților de consum public, cît și a cerin
țelor energeticii și industriei, agriculturii și pis
ciculturii, precum și a nevoilor transportului.

Partidul va promova o politică consecventă 
de împiedicare a poluării naturii, de aplicare 
strictă a prevederilor legii cu privire Ia conser
varea nealterată a mediului înconjurător, asigu- 
rînd condiții de viață corespunzătoare poporului 
nostru atît în prezent cît și în viitor.

în vederea protecției mediului înconjurător se 
va acționa în următoarele direcții :

a) folosirea rațională a resurselor naturale, va
lorificarea lor eficientă, refacerea și dezvoltarea 
celor regenerabile ;

Politica iu domeniul investițiilor
înfăptuirea vastului program de dezvoltare e- 

conomico-socială a țârii va necesita realizarea 
unui volum de investiții de aproape 3 000 miliar
de lei în următorii 15 ani. Aceste mijloace fi
nanciare vor fi îndreptate în primul rînd spre 
creșterea fondurilor productive ; cea mai mare 
parte a lor va fi consacrată și în viitor dezvol
tării în ritm intens a bazei de materii prime și 
energetice, progresului industriei. Se va acorda, 
de asemenea, o atenție deosebită investițiilor 
pentru modernizarea agriculturii, precum și pen
tru dezvoltarea armonioasă a celorlalte sectoare 
economico-sociale.

Se vor realiza mari lucrări geologice în vede
rea identificării de noi rezerve de minerale uti
le și resurse energetice, lucrări pentru punerea 
în valoare a acestora în vederea asigurării, pe 
termen lung, a materiilor prime șl surselor de 
energie necesare dezvoltării economiei naționale.

în industrie, investițiile vor fi îndreptate spre 
dezvoltarea metalurgiei, industriei chimice, in
dustriei constructoare de mașini, spre crearea de 
noi mari capacități de producție dotate cu teh
nica modernă. j

O atenție deosebită se va acorda nțțodernizării 
tuturor ramurilor economic dotări
lor cu tehnica cea mai înSgaMBnâlwnul prin
cipal al investițiilor în ind^BȘMya CțP îndreptat 
în direcția mecanizării și IRoXxizătâ proce
selor de producție. Ț

în domeniul agriculturii, mves^țiile vor fi în
dreptate spre realizarea vastului program de iri-

Politica in domeniul construcțiilor
Corespunzător volumului de investiții ce se va 

realiza în viitor, industria construcțiilor va cu
noaște o dezvoltare impetuoasă. în centrul preo
cupărilor va sta industrializarea tuturor lucrări
lor de construcții, dotarea întreprinderilor de 
construcții cu utilaje și tehnică modernă de înal
tă productivitate.

O atenție deosebită va fi acordată introducerii 
pe scară largă în executarea lucrărilor de con
strucții a materialelor moderne, a prefabricatelor 
și altor produse industriale.

In lucrările industriale, în construcțiile ener
getice șl agricole se va acționa pentru înlătura
rea oricăror supradimensionări ; construcțiile vor 
fi dimensionate în așa fel îneît să corespundă în 
condiții optime proceselor de producție, să se a- 
sigure folosirea la maximum a capacităților de 
producție. Se va urmări normarea științifică a 
consumurilor și tipizarea construcțiilor pentru 
toate sectoarele de activitate.

In construcția de locuințe și a celorlalte obiec- 

relui șl sfeclă de zahăr pentru asigurarea cores
punzătoare a nevoilor de consum ale populației.

k) Se vor dezvolta legumicultura, viticultura șl 
pomicultura. încă din cincinalul 1976—1980 pro
ducția legumicolă va trebui să satisfacă pe deplin 
necesitățile consumului și ale economiei națio
nale, în special pe calea creșterii rapide a pro
ducției la hectar. în viticultură și pomicultură se 
vor introduce soiuri de înaltă productivitate, bo 
vor lua măsuri pentru realizarea unei producții 
intensive.

l) Un obiectiv permanent al partidului va fi 
dezvoltarea zootehniei șl creșterea producției ani
maliere, ajungtndu-se ca producția zootehnică să 
reprezinte aproape 50 la sută din totalul produc
ției agricole. în acest scop se vor lua măsuri pen
tru creșterea mai rapidă a efectivului de bovine 
— îndeosebi de vaci — care se va ridica la circa 
10 milioane capete. Se va acorda o atenție spo
rită sectorului ovin, asigurîndu-se creșterea efec
tivului la circa 20 milioane capete șl realizîndu-se 
îmbunătățirea raselor și creșterea producției de 
lină. în mod corespunzător se vor dezvolta sec
toarele porcin și avicol, asigurindu-se cantitățile 
de carne de porc și pasăre și producția de ouă 
necesare consumului sporit al populației.

în vederea realizării acestor prevederi ale pro
gramului în zootehnie, se vor lua măsuri pentru 
îmbunătățirea pășunilor și fînețelor, pentru creș
terea producției de furaje pe întreaga suprafață 
de circa 4 milioane hectare.

m) în concordanță cu programul de sporire a 
producției agricole vegetale șl animale se va asi
gura, încă în cursul cincinalului viitor, mecani
zarea completă a tuturor lucrărilor agricole, atît 
a lucrărilor de cîmp, cît și din zootehnie, treeîn- 
du-se la producerea de tractoare și mașini de 
înaltă productivitate. Chimia va asigura întreaga 
cantitate de îngrășăminte șf alte substanțe chi
mice necesare agriculturii.

n) în domeniul pisciculturii se va acționa pen
tru punerea în producție șl modernizarea exploa
tării acumulărilor de apă, a lacurilor și rîurilor 
interioare, asigurîndu-se creșterea rapidă a pro-

. ducțlel de pește. Totodată, se va intensifica pes- 
I cuitul în Marea Neagră, precum și pescuitul 

oceanic, asigurîndu-se satisfacerea în bune con
diții a necesităților de consum ale populației.

o) în silvicultură se vor lua măsuri pentru men
ținerea în stare corespunzătoare sau reîmpăduri- 
rea întregii suprafețe silvice de aproape 6 mi
lioane și jumătate hectare de care dispune țara 
noastră. Tăierile se vor organiza astfel îneît să se 
asigure un regim normal de creștere a pădurilor 
și exploatarea cu maximum de randament a fie
cărui hectar. Prin plantarea de pomi repede 
crescători se va obține o producție anuală sporită 
de masă lemnoasă la hectar. Pe această cale se 
vor satisface și necesitățile economiei naționale 
și se va respecta cu strictețe regimul normal de 
tăiere a pădurilor.

b) prevenirea sau limitarea efectelor dăună
toare ale fenomenelor naturale ;

c) adoptarea de tehnologii? nepoluante și echi
parea proceselor' de producție generatoare de po- 
luanți cu instalații împotriva poluării ;

d) valorificarea substanțelor utile existente în 
deșeurile provenite din activitatea de producție 
și din consum, neutralizarea efectelor negative 
ale reziduurilor nerecuperabile ;

e) realizarea și folosirea unor mijloace de 
transport nepoluante, precum și a- unor substan
țe chimice cu .nocivitate și remanență cît mai 
redusă ;

f) extinderea acțiunilor de cooperare interna
țională — tehnică, economică și științifică — in 
domeniul protecției mediului înconjurător ;

g) instruirea și educarea tuturor cetățenilor 
țării în vederea participării active la înfăptuirea 
politicii partidului și statului de protecție a me
diului înconjurător — factor esențial pentru asi
gurarea unor condiții de viață și de muncă tot 
mai bune generațiilor actuale și viitoare.

gații, desecări, îndiguiri, regularizare a cursuri
lor de apă, a programului național de îmbună
tățiri funciare, asigurîndu-se astfel cele mai bune 
condiții pentru folosirea rațională a fondului 
funciar și creșterea continuă a producției. Se vof 
aloca fondurile necesare mecanizării șl chimiză
rii complete a tuturor lucrărilor agricole, dotă
rii agriculturii cu mijloace mecanice și tehnice 
de înaltă productivitate. Se vor aloca mijloace 
pentru realizarea de construcții agro-zootehnice 
care să permită înfăptuirea în cele mal bune 
condiții a programului de creștere a efectivelor 
de animale șl a producției animaliere.

Importante sume vor fi consacrate dezvoltării 
bazei învățămîntului șl cercetării, asigurării con
dițiilor corespunzătoare pregătirii cadrelor pen
tru toate sectoarele de activitate, precum și dez
voltării activității de cercetare științifică.

în domeniul social-cultural, Investițiile vor fi 
îndreptate spre realizarea programului de asis
tență sanitară șl asigurarea condițiilor de odih
nă, spre dezvoltarea și modernizarea bazei ma
teriale a activității cultural-artlstice.

O atenție deosebită se va acorda în întreaga 
politică de investiții folosirii cu maximum de e- 
ficiență a mijloacelor destinate dezvoltării eco
nomico-sociale a țârii, realizării unei eficiența 
maxime la fiecare mie de lei fonduri fixe. A- 
ceasta constituie calea sigură a creșterii avuției 
naționale, a ridicării continue a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului nostru popor.

tive social-culturale se va urmări îmbunătățirea 
confortului și ridicarea gradului lor de utilitate, 
realizarea unor lucrări care să satisfacă în con
diții tot mal bune exigențele crescînde ale po
porului. în același timp se va urmări folosirea 
materialelor celor mai moderne, a proiectelor tip. 
în realizarea tuturor construcțiilor se va ține 
seama de prevederile programului de sistemati
zare, de necesitatea dezvoltării unor orașe și cen
tre rurale moderne, a realizării unor zone indus
triale care să asigure folosirea eficientă a căilor 
de comunicații, a apei, canalizării și energiei în 
condiții cît mai economice ; se va ține seama de 
necesitatea evitării poluării mediului ambiant, a 
protejării naturii, a apei, aerului și pămîntului.

Arhitectura orașelor și satelor, a instituțiilor și 
unităților industriale și agricole trebuie să îmbi
ne utilul cu frumosul, să promoveze folosirea sti
lului românesc, a specificului propriu, asigurînd, 
totodată, o utilitate și eficiență economică ma- 
ximf

Politica in domeniul dezvoltării 
și perfecționării transportului 

și telecomunicațiilor
Se va realiza un sistem unitar al transporturilor 

— de mărfuri șl persoane, feroviar, naval, ae
rian șl auto — de înaltă calitate și eficiență eco
nomică. Se va stabili o pondere rațională a fie
cărei categorii de transport, urmărindu-se folosi
rea cit mal eficientă a căilor de apă și căilor 
ferate în vederea evitării poluării. Se vor crea 
mijloace de transport feroviare șl rutiere de mare 
capacitate.

Se va dezvolta transportul fluvial și maritim, 
de mărfuri și de pasageri. Se va urmări folosi
rea maximă a Dunării și a apelor interioare, asi
gurîndu-se amenajarea lor în acest scop. In a- 
ceastă perioadă se va construi și va fi dat în fo
losință canalul Dunărea—Marea Neagră. Flota 
maritimă și fluvială va fi dotată cu nave de to
naj optim, astfel îneît pînă în anul 1990 să so 
asigure transportul cu mijloace proprii a între
gului volum de materii prime și produse necesare 
a fi transportate pe apă.

Se va dezvolta cu precădere transportul pe ca
lea ferată, care va deține ponderea principală în 
sistemul de transport. In ce privește transportul 
rutier auto se va urmări organizarea acestuia pe 
distanțe cît mai scurte, în strînsă legătură cu 
transportul pe apă și pe calea ferată.

Se va asigura extinderea rețelei de drumuri, în 
concordanță cu dezvoltarea economico-socială, ur
mărindu-se realizarea unor legături cît mal bune 
între toate centrele și localitățile țârii.

Se va acorda o atenție mai mare dezvoltării

Politica in domeniul sistematizării 
teritoriului, a orașelor și satelor

Dezvoltarea rapidă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, amplasarea de întreprinderi 
industriale în toate județele și centrele impor
tante, crearea marilor unități agricole impun 
măsuri ferme pentru buna organizare și sistema
tizare teritorial-administrativă, a amplasării uni
tăților economice, comerciale, de învățămînt, să
nătate și altele în vederea dezvoltării armonioase 
a orașelor și comunelor.

a) Unul din principiile călăuzitoare esențiale 
ale întregii acțiuni de sistematizare va fi asigu
rarea unor condiții de viață egale pentru toți ce
tățenii tării, fără deosebire de naționalitate, în 
spiritul principiilor echității socialiste, ștergerea 
treptată a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat 
prin ridicarea satului la nivelul de dezvoltare a 
orașului.

b) Se va urmări valorificarea deplină a resur
selor din fiecare zonă, îmbinarea armonioasă a 
producției industriale, agricole și a celorlalte ac
tivități economico-sociale, adîncirea cooperării în
tre localitățile din cadrul aceleiași zone.

c) în activitatea de sistematizare, o atenție deo
sebită se va acorda conservării frumuseților na
turale, protejării pămîntului, apelor, aerului, pă
durilor, zonelor verzi, a monumentelor istorice și 
de artă, a întregului mediu ambiant.

d) Pe baza aplicării prevederilor legii de sis
tematizare se vor restrînge suprafețele construite 
în orașe și sate, se vor folosi mai rațional — pe 
bază de norme precise — terenurile din fondul 
funciar destinate extinderii activității industriale 
și agricole.

e) Se va urmări, de asemenea, organizarea ju

Politica privind creșterea produsului 
social și a venitului național

Ca urmare a dezvoltării în ritm intens a pro
ducției industriale și agricole, a celorlalte activi
tăți economice, produsul social va ajunge in 1990 
la aproape 3 000 miliarde lei.

Partidul va pune pe prim plan creșterea în 
ritm înalt a venitului național, sporirea continuă 
a productivității muncii sociale, va acționa cu 
fermitate pentru reducerea continuă a cheltuie
lilor materiale de producție și sporirea eficienței 
întregii activități economice, ponderea cheltuieli
lor materiale în produsul social urmînd să ajungă 
în 1990 sub 50 la sută. Se poate aprecia că venitul 
național va fi în 1990 de circa 1 300—1 500 mi
liarde lei, respectiv de circa 2 500—3 000 dolari pe 
locuitor. Nivelul de dezvoltare a țării noastre se 
va apropia astfel mult de cel al țărilor avansate 
din punct de vedere economic, România numărîn- 
du-se printre statele cu un venit național capabil 
să asigure atît progresul general al societății, cit 
și creșterea bunăstării întregului popor.

Partidul va urmări consecvent, și în perioada 
următoare, repartiția judicioasă a venitului națio
nal pentru fondul de consum și fondul de dez
voltare, asigurîndu-se atît mijloacele corespunză
toare creșterii continue a bunăstării materiale și

Politica partidului in domeniu! 
ridicării nivelului de trai 

al întregului popor
Politica generală a partidului, edificarea socie

tății socialiste multilateral dezvoltate au drept țel 
suprem ridicarea continuă a bunăștării materiale 
și spirituale a întregului nostru popor, sporirea 
gradului de civilizație a vieții întregii societăți. 
Acestui țel îi sînt subordonate toate eforturile 
pentru dezvoltarea în ritm intens a economiei 
naționale, pentru creșterea venitului național.

a) Urmărind realizarea acestui obiectiv funda
mental, partidul va asigura creșterea continuă a 
veniturilor oamenilor muncii de la orașe și sate 
în condițiile unui raport cît mai just între veni
turile mari și cele mici. Raportul de 1 la 6 între 
veniturile mici și veniturile mari va permite apli
carea corespunzătoare în domeniul retribuției a 
principiului socialist al repartiției după cantitatea 
și calitatea muncii, după contribuția fiecăruia la 
dezvoltarea societății socialiste. Sistemul de retri
buire va oferi posibilitatea diferențierii venituri
lor, în scopul cointeresării oamenilor muncii în 
îndeplinirea rolului ce le revine în procesul de 
producție, evitîndu-se atît apariția unui decalaj 
prea mare între venituri, cît și orice nivelare 
mic-burgheză care ar putea avea efecte negative 
asupra dezvoltării forțelor de producție — urmă
rindu-se aplicarea consecventă a principiilor echi
tății socialiste.

b) Partidul va urmări ca, pe măsura creșterii 
producției agricole și dezvoltării cooperativelor, 
să sporească continuu și veniturile cooperatorilor. 
Veniturile garantate ale cooperatorilor vor fi co
relate în mod corespunzător cu creșterea retribu
ției minime in toate sectoarele de activitate. Și în 

transportului în comun — urban șl Interurban 
aslgurîndu-sa modernizarea bazei materiale • 
acestuia. In acest scop se va construi metroul în 
capitala țării, vor fi asimilate noi tipuri de ve< 
hlcule — tramvaie silențioase, autobuze articu- 
late de mare capacitate șl altele — asigurîndu-se 
satisfacerea în condiții mal bune a nevoilor popu
lației, concomitent cu evitarea poluării aerului șl 
diminuarea zgomotului.

Se va avea în vedere optimizarea organizării 
întregului sistem de transporturi, evitarea încru
cișărilor și transporturilor la distanțe mari. Sis
temul de transport va trebui să asigure o eficien
ță economică maximă, o reducere substanțială a 
cheltuielilor de transport.

Se va dezvolta și moderniza în continuare re
țeaua de telecomunicații. Se va organiza un sis
tem complex automatizat lntercorelat de teleco
municații, capabil să transmită în cele mai bun» 
condiții fluxurile de informații telefonice, tele
grafice, telex și radio. Va fi, practic, generalizată 
telefonia automată interurbană, asigurînd legă
turi rapide șl sigure între principalele localități 
din țară. Se va lărgi șl perfecționa, de asemenea, 
rețeaua de stații de radio șl televiziune, îmbu- 
nătățindu-se astfel informarea operativă pe aceas
tă cale a opiniei publice. Pentru extinderea le
găturilor de telecomunicații internaționale, în con
diții tehnice superioare și de eficiență sporită, sf 
va realiza interconectarea rețelei naționale la sii- 
temele de telecomunicații spațiale.

dicioasă a rețelei de drumuri șl căi de transport, 
asigurîndu-se o circulație bună și împiedieîndu-se 
totodată scoaterea din producție a noi suprafețe.

f) în sistematizarea orașelor se va ține seamă 
de necesitatea realizării unei densități optime a 
construcțiilor, de cerințele organizării cît mai ra
ționale și economice a lucrărilor edilitare și trans
portului, asigurîndu-se o înfățișare urbană mo
dernă.

g) In sistematizarea comunelor și satelor se va 
porni de la necesitatea realizării unor centre pu
ternice din punct de vedere economic, bine dota
te edilitar, sanitar, cultural și comercial. Localită
țile rurale vor dezvolta învățămîntul, activitățile 
culturale, transformîndu-se treptat în centre ur
bane, asigurînd condiții de viață apropiate de cele 
din orașe.

h) Se vor crea circa 300—400 de noi centre oră
șenești, urmînd ca, în jurul orașelor existente șl 
al celor noi, să graviteze toate localitățile ru
rale. Aceasta va asigura ridicarea generală a ni
velului de civilizație al satelor, a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor.

i) In politica de sistematizare se va avea per-x 
manent în vedere dezvoltarea orașelor și comu
nelor ca unități teritoriale administrative de bază 
ale societății noastre, ca centre economice puter
nice, capabile să asigure condiții de muncă șl 
viață optime locuitorilor lor și, totodată, partici
parea intensă a oamenilor muncii la viața pu
blică, la rezolvarea problemelor economice șl 
sociale ale așezărilor în care trăiesc, precum șl 
la conducerea întregii societăți.

Bpirituale a poporului, cît și continuarea dezvol
tării puternice a economiei naționale, a întregii 
societăți.

Pornindu-se de la aceste considerente princi
piale fundamentale, pentru fondul de consum se 
va repartiza circa 68—70 la sută, iar pentru fon
dul de dezvoltare 30—32 la sută din venitul na
țional. Cea mai mare parte a fondului de dezvol
tare va fi alocată pentru asigurarea progresului 
în ritm înalt al industriei și agriculturii, pentru 
înfăptuirea programului de îmbunătățiri funciare 
și irigații, pentru sistematizarea teritoriului, a 
orașelor și satelor, pentru dezvoltarea construcției 
de locuințe.

Politica partidului de repartizare a venitului 
național pentru fondul de consum șl fondul de 
dezvoltare va avea ca obiectiv general atît creș
terea și modernizarea continuă a forțelor de pro
ducție, înflorirea științei șl tehnicii, crearea unei 
baze tehnico-științifice a societății în pas cu evo
luția civilizației mondiale, cît șl satisfacerea în
tr-o măsură sporită a nevoilor materiale și spiri
tuale în continuă creștere și diversificare ale ma
selor largi populare.

agricultura cooperatistă se va stimula aplicarea 
acelor forme de retribuire menite să asigure creș
terea veniturilor cooperatorilor în strînsă legătură 
cu sporirea producției.

c) Odată cu creșterea veniturilor directe vor 
spori cheltuielile sociale care vor ocupa o pondere 
tot mai importantă în satisfacerea cerințelor ge
nerale ale populației. Societatea va urmări satisfa- ’ 
cerea în tot mai bune condiții — pentru toți ce- , 
tățenii — a necesităților de învățămînt, ocrotire 
a sănătății, odihnă, cultură, asumîndu-și într-o 
măsură tot mai mare sarcina creșterii și îngriji
rii tinerei generații, asigurării unor condiții de 
viață demne pentru bătrîni. Aceasta va contribui 
la acoperirea unitară a unor nevoi generale, nu 
în funcție de venituri, ci de cerințele fiecărui in-’ 
divid, de necesitățile concrete, diferențiate ale 
dezvoltării omului, ale înfloririi personalității 
umane. Se va extinde, astfel, împletirea încă din 
această fază a principiului repartiției socialiste 
după muncă, cu principiul repartiției comuniste . 
de satisfacere deplină a necesităților raționale de . 
viață ale oamenilor.

d) Producția bunurilor de consum va asigura . 
satisfacerea tot mai deplină a necesităților oame
nilor muncii, stabilite în mod rațional, urmărin
du-se, totodată, împiedicarea risipei de materii 
prime și materiale. Se vor crea condiții pentru - 
realizarea unei alimentații în concordanță cu 
recomandările științei.

e) O atenție deosebită va fi acordată dezvoltării

(Continuare în pag. a Vl-a)
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serviciilor publice în orașe |! sate, satisfacerii 
celor mal diverse cerințe ale unei vieți civilizate, 
moderne. Corespunzător creșterii desfacerii bunu
rilor de consum se va dezvolta rețeaua comer- 
c.alâ — asigurindu-se funcționarea pe baze uni
tare a Comerțului atît în orașe, cît și în sate. So 
va perfecționa întreaga activitate de servire a 
populației.

f) In domeniul ocrotirii sanitare se va urmări 
dezvoltarea activității medicale preventive, ridi
carea nivelului de cultură sanitară a întregii 
populații. precum și asigurarea mijloacelor de 
apărare șl refacere a sănătății oamenilor muncii. 
Se va largi și perfecționa rețeaua de asistență 
sanitară — policlinici, spitale, preventorll, case de 
naștere etc. — la nivelul exigențelor medicale 
moderne. Totodată, vor fi luate măsuri de îmbu
nătățire a condițiilor de muncă și de viață. în 
vederea conservării șl întăririi sănătății publice.

Medicina românească va trebui să-și propună 
cunoașterea mai aprofundată a fenomenelor biolo
gice legate de acomodarea ființei umane la viața 
moderna, de frinarea proceselor degenerative ale 
organismului uman și prelungirea duratei vieții 
active a omului, de dezvoltarea sănătoasă, echili
brată. fizică și psihică a tuturor membrilor so
cietății, paralel cu evoluția armonioasă a relațiilor 
sociale noi.

g) O atenție deosebită se va acorda ocrotirii 
mamei și copilului, creării unor condiții optime 
de naștere și îngrijire a noilor născuți, asigurării 
ridicării corespunzătoare a natalității, reducerii 
mortalității, sporirii populației patriei. Se va da o 
mai mare atenție măsurilor de ocrotire a copiilor, 
mărindu-se ajutorul de stat pentru copii, pentru 
mamele cu mulți copii, în vederea asigurării unor 
condiții tot mai bune de trai.

h) Cultura fizică și sportul vor face parte in
tegrantă din măsurile privind dezvoltarea fizică 
armonioasă și păstrarea sănătății poporului.

i) Se vor îmbunătăți condițiile de odihnă a oa
menilor muncii, de folosire a timpului liber în 
mod cît mai util și plăcut, astfel îneît aceasta să

Politica demografică și de folosire 
a forței de muncă

în perioada la care se referă Programul vor fi 
luate măsuri corespunzătoare în vederea asigură
rii unui spor demografic normal, realizării unei 
proporții juste de vîrstă a populației, menținerii 
tinereții poporului nostru. Se va aplica cu consec
vență o politică de sporire a natalității, de ajuto
rare a copiilor și familiilor cu mulți copii, astfel 
încit în 1990 populația României să ajungă la cel 
puțin 25 milioane locuitori, iar în anul 2000 la 
circa 30 milioane.

Corespunzător numărului de locuitori, se poate 
aprecia că în 1990 forța de muncă activă va fi de 
aproape 11.5 milioane persoane. Se va produce în 
continuare deplasarea forței de muncă spre indus
trie și celelalte activități neagricole, care vor cu
prinde în 1990 aproape 9,5 milioane persoane. Cea 
mai mare parte a populației active va lucra în

Politica partidului in domeniul 
învățămintului, al pregătirii profesionale 

a forței de muncă
Dezvoltarea economico-socială în ritm înalt a 

țării impune măsuri hotărîte pentru ridicarea ni
velului general al învățămîntului, pentru pregăti
rea forței de muncă, creșterea calificării și organi
zarea reciclării oamenilor muncii din toate dome
niile de activitate. De realizarea acestor măsuri de
pinde însăși înfăptuirea programului de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și tre
cerea spre comunism.

a) Pornind de la principiul că școala constituie 
factorul principal de educare și formare a tinerei 
generații, a omului în general, în perioada urmă
torului cincinal — 1976—1980 — se va generaliza 
și perfecționa prima treaptă a liceului, urmînd ca 
după 1980, pînă în anii 1990, să se treacă treptat 
la generalizarea celei de-a doua trepte a liceului, 
astfel îneît să se asigure cuprinderea întregului 
tineret în învățămîntul de 12 ani.

b) Se va urmări perfecționarea instrucției pu
blice de toate gradele, predarea în școli a celor 
mai noi cuceriri ale științei șl culturii contempo
rane, legarea tot mai strînsă a întregului învăță
mânt de producție.

c) In școlile de toate gradele, în cadrul procesu
lui de învățămînt se va organiza participarea efec
tivă a profesorilor șl elevilor la activitatea produc
tivă. învățămîntul liceal va fi orientat în cea mai 
mare parte spre profiluri industriale, agricole și 
economice.

O atenție deosebită va fi acordată școlilor pro
fesionale, care vor trebui să asigure pregătirea ca
drelor de muncitori calificați pentru toate sectoa
rele de activitate. Totodată, 6e va asigura califi
carea la locul de muncă a muncitorilor și orga
nizarea Învățămîntului profesional seral. Flecare 
școală va trebui să devină, în același timp, și o 
unitate de producție, aslgurînd elevilor pregătirea 
practică corespunzătoare. Se vor lua măsuri pen
tru organizarea temeinică a învățămîntului agricol 
pentru lucrătorii din agricultură și pentru întreaga 
țărănime.

Politica de promovare a științei 
și progresului tehnic

Partidul pornește în mod constant de la consi
derentul că știința constituie factorul primordial 
al progresului contemporan, că societatea socia
listă multilateral dezvoltată șl comunismul nu pot 
fi edrficate decît pe baza celor mai înaintate cu
ceriri ale științei și tehnicii.

a) . Cercetarea științifită va fi organizată în 
strînsă concordanță cu cerințele producției ma
teriale și activității sociale, asigurîndu-se dez
voltarea corespunzătoare atît a cercetării aplica
tive, cît și a cercetării fundamentale de perspec
tivă. Ea trebuie să premeargă obiectivelor și ne
cesităților dezvoltării societății prevăzute în Pro
gramul partidului, în planurile cincinale și în 
prognozele pe termen lung, să acționeze pentru 
soluționarea din timp a acestora, dînd o perspec
tivă largă dezvoltării societății socialiste.

b) . Cercetarea științifică va fi orientată cu prio
ritate spre cunoașterea și valorificarea superioară 
a tuturor resurselor naturale de care dispune 
țara noastră. O atenție deosebită se va acorda 
descoperirii unor noi surse de energie, combus
tibil și materii prime, a unor noi resurse de apă, 
precum și trecerii la desalinizarea apei de mare.

c) . Se va pune un accent mal mare pe cercetarea 
șl producerea pe cale sintetică a unor noi ma
teriale necesare economiei naționale.

d) . Vor trebui perfecționate tehnologiile și des
coperite altele noi, în vederea reducerii1 substan
țiale a consumurilor specifice, creșterii randa
mentului și simplificării proceselor de producție.

e) . Știința trebuie să ajute la producerea de noi 

contribuia la refacerea sănătății șl puterii de 
muncă.

j) încă din cursul cincinalului viitor se va dez
volta puternic rețeaua de creșe, cămine și grădinițe 
de copii, urmărindu-se satisfacerea integrala in 
această perioadă a nevoilor populației în acest 
domeniu.

k) Corespunzător ridicării veniturilor generale 
ale oamenilor muncii, vor crește șl pensiile ; se vor 
aduce îmbunătățiri legislației pensiilor, crein- 
du-se, totodată, condiții pentru o participare mai 
activă la muncă, în limita posibilităților lor, a 
pensionarilor, în vederea menținerii echilibrului 
lor fizic și psihic,

l) Se va intensifica construcția de locuințe în 
orașe și sate corespunzător principiilor sistemati
zării teritoriale, care vor trebui să fie respectate 
cu strictețe. Pînă în 1990 se vor construi circa 
3.0 — 3,5 milioane locuințe, din care circa 
2,5 milioane în orașe. Prin aceasta se va asigura 
soluționarea în linii generale a problemei spa
țiului locativ, realizîndu-se totodată transformarea 
radicală a înfățișării orașelor și satelor.

m) Corespunzător, se vor dezvolta construcțiile 
social-culturale. vor fi amenajate noi parcuri de 
odihnă și terenuri de sport, se va extinde rețeaua 
instituțiilor cultural-artistice.

n) Ca urmare a tuturor acestor măsuri, la 
sfîrșitul perioadei pe care o are în vedere Pro
gramul, înfățișarea orașelor și satelor, a întregii 
noastre țări se va schimba radical, purtînd 
amprenta unui standard de viață civilizat, mo
dern. a bunăstării întregului popor.

In centrul politicii generale a partidului șl 
statului de edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare spre comunism 
se va afla permanent omul — factorul esențial 
al întregii dezvoltări economico-sociale — satis
facerea plenară a cerințelor sale de viață în con
tinuă creștere și diversificare, afirmarea neîngră
dită a personalității umane.

Aceasta va duce la înflorirea tot mai puternică 
a forțelor creatoare ale națiunii noastre socialiste, 
la ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație 
a societății românești.

industrie — sectorul hotărîtor al dezvoltării eco
nomiei naționale.

Continuîndu-se aplicarea măsurilor de reducere 
a timpului de lucru săptămînal, în cursul cinci
nalului 1976—1980 acesta va ajunge la 44 de ore, 
iar pînă în 1990 la 42 și 40 ore săptămînal. Reali
zarea acestor măsuri trebuie să se facă fără dimi
nuarea producției, deci pe seama creșterii mai ra
pide a productivității muncii, a mecanizării și au
tomatizării proceselor de producție.

Paralel cu măsurile de reducere a timpului de 
lucru săptămînal, societatea va organiza condițiile 
necesare în vederea folosirii raționale a timpului 
liber al oamenilor muncii atît pentru odihnă cît 
și pentru educație, pentru acumularea unei bogate 
informații științifice și de cultură generală, pentru 
lărgirea continuă a orizontului lor de cunoaștere.

d) Se va acționa pentru realizarea-unui profil 
larg al liceelor, al învățămîntului general, redueîn- 
du-se în continuare fărîmițarea specialităților, ast
fel ca absolventul de liceu sâ aibă cunoștințe mul
tilaterale pentru a putea trece, cînd apare necesi
tatea, în diferite domenii de activitate ale indus
triei, agriculturii, economiei și în alte sectoare ale 
societății noastre socialiste. Policalificarea, capa
citatea de a trece mai ușor de la o specialitate la 
alta, de la o activitate la alta va reprezenta o 
schimbare calitativă în caracterul diviziunii mun
cii, contribuind atît la dezvoltarea liberă a per
sonalității umane, cît și la satisfacerea în condiții 
superioare a intereselor și cerințelor generale ale 
societății.

e) învățămîntul superior va continua să se dez
volte puternic, asigurînd satisfacerea deplină a ne
cesităților de cadre pentru toate sectoarele activi
tății economico-sociale. O atenție deosebită se va 
acorda îmbinării strînse a învățămîntului superior 
cu activitatea productivă și științifică. întregul 
proces de pregătire în școlile superioare trebuie 
astfel organizat îneît profesorii și studenții să par
ticipe atît la activitatea de învățămînt, cît și la 
cercetare și producție, facultățile devenind puter
nice centre de învățămînt, cercetare și producție, 
capabile să aducă o contribuție însemnată la dez
voltarea generală a societății.

f) Partidul va acorda în continuare atenția ne
cesară perfecționării cunoștințelor tuturor oame
nilor muncii, organizînd reciclarea periodică în 
vederea înarmării lor cu cele mai noi cunoștințe. 
O atenție deosebită se va da ridicării nivelului 
de pregătire a cadrelor de conducere din toate 
domeniile de activitate. Lărgirea continuă a ori
zontului politic, profesional, tehnic și de cultură 
generală al tuturor oamenilor muncii constituie 
o condiție principală a îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor ce le stau în față, o latură esențială 
a învățămîntului, a întregii activități de pregă
tire a cadrelor.

utilaje tehnologice, mașini-unelte, mijloace elec
tronice de conducere a activității de producție și 
economice. •

f) . Cercetarea științifică va trebui să contribuie 
la soluționarea mai rapidă a problemelor com
plexe de care depinde dezvoltarea în ritm înalt 
a forțelor de producție ale țării, creșterea efi
cienței activității economice, sporirea bunăstării 
poporului.

g) . In agricultură cercetarea va fi orientată spre 
producerea de noi soiuri de plante de înaltă pro
ductivitate, cu calități nutritive superioare, pre
cum și spre ameliorarea raselor de animale în 
vederea obținerii unor animale cu productivitate 
superioară. Științele biologice trebuie să răspundă 
prompt acestor cerințe, corespunzător celor mai 
înalte cuceriri pe plan mondial.

Cercetarea biologică trebuie să se orienteze nu 
numai spre cunoașterea secretelor vfeții, ale na
turii, ci și spre folosirea rezultatelor cunoașterii 
în vederea transformării naturii în folosul omu
lui.

h) . Științele economice și sociale trebuie să ac
ționeze, la rîndul lor, într-o măsură mult mai 
mare decît pînă acum, pentru studierea, cunoaș
terea șl înțelegerea legităților generale ale dez
voltării societății și, cu deosebire, pentru aplica
rea acestora la condițiile concrete ale Româ
niei.

1). O atenție deosebită va fi acordată introdu
cerii rapide în producție a cuceririlor științei, 
perfecționării tehnologiilor, ridicării nivelului 

tehnic șl calitativ al întregii activități economice.
j) . Se va promova mai ferm cercetarea în do

meniul științelor biologice, punîndu-se accentul 
principal pe studierea multilaterală a organismu
lui uman, a fenomenelor generate de raportul 
omului cu natura înconjurătoare, de condițiile 
vieții moderne.

k) . O atenție deosebită va fi acordată activi
tății științifice în domeniul fizicii, chimiei, mate
maticii — care trebuite să abordeze cu mai multă 
îndrăzneală probleme noi, actuale și de perspec
tivă, să îndeplinească un rol de avangardă In 
știință, să fundamenteze bazele teoretice ale în
tregii activități de cercetare, să contribuie la so
lutionarea problemelor complexe ce apar în pro
cesul dezvoltării1 economico-sociale a societății 
noastre socialiste.

Politica de dezvoltare economico-socială
pe baza planului național unic

în făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate și în edificarea comunismului, partidul se 
călăuzește după legitățile obiective, acționînd pen
tru folosirea lor corespunzător condițiilor concrete 
din țara noastră. în acest spirit, sistemul finan
ciar, banii, producția de mărfuri, prețurile vor fi 
utilizate în concordanță cu sarcinile fiecărei etape 
de dezvoltare a țării.

Acțiunea legilor obiective, ca și a diferitelor 
pîrghii economico-financiare își va găsi oglindirea 
în cadrul politicii generale a partidului și sta
tului, în planul național unic pe baza căruia se 
va desfășura întreaga activitate economico-socială.

Producția de bunuri materiale va urmări satis
facerea din plin a cerințelor dezvoltării societății 
și a necesităților de consum ale întregului popor. 
Aceste obiective se vor reflecta în mod judicios 
în planul național unic care va asigura dezvol
tarea proporțională — în conformitate cu legile 
obiective — a tuturor sectoarelor de activitate. în 
determinarea direcțiilor și volumului producției 
materiale pornim nu de la criteriile proprii orîn
duirii capitaliste — ale asigurării unor profituri 
maxime — ci de la principiul socialist al dezvol
tării forțelor de producție în vederea satisfacerii 
nevoilor de viață, determinate științific, ale so
cietății, atît pentru asigurarea reproducției lărgite, 
cît și pentru acoperirea necesităților consumului. 
Numai astfel se va putea dezvolta proporțional, 
armonios, întreaga noastră activitate productivă, 
se va putea evita apariția unor disproporții eco
nomice și orienta creșterea producției de bunuri 
materiale în concordanță cu cerințele întregii so
cietăți. Desigur, în raporturile noastre economice 
internaționale se va ține permanent seama de ac
țiunea și cerințele pieței. Deci, legea valorii, legile 
producției de mărfuri vor fi folosite în mod con-

Pe baza dezvoltării economiei naționale se va 
acționa în continuare pentru consolidarea cursului 
leului, întărindu-se puterea lui de cumpărare atît 
în țară cît și în raport cu alte monezi. Se va ac
ționa consecvent pentru ca, corespunzător creș
terii producției de bunuri materiale și întăririi 
cursului leului pe plan național și internațional, 
să se poată trece, în perspectivă, la convertibili
tatea leului în raport cu alte'monezL

în activitatea financiară se va urmări realizarea 
unei depline concordanțe între venituri și chel
tuieli, asigurarea unei circulații monetare echili
brate, accelerarea vitezei de rotație a banilor — 
condiție fundamentală a edificării unei economii 
sănătoase, a creșterii eficienței muncii sociale, a 
ridicării bunăstării maselor populare. Se va asi
gura echilibrul balanței de plăți externe, creîn- 
du-se rezerva valutară necesară dezvoltării schim
burilor economice internaționale, lărgirii cooperă
rii în producție cu alte țări.

Politica economico-financiară va urmări folo
sirea cu rezultate superioare a mijloacelor mate
riale și bănești ale societății, creșterea răspunderii 
întreprinderilor, centralelor și ministerelor în 
buna administrare a resurselor încredințate, spo
rirea vitezei de rotație a fondurilor de producție 
și circulație.

în centrul activității economice va sta realiza
rea producției cu cheltuieli minime. Se va urmări 
ca prețul de cost să reflecte cît mai fidel cheltuie
lile de producție strict necesare, pornindu-se de 
la faptul că sporirea și eficiența producției sînt 
factorul hotărîtor al creșterii avuției naționale. O 
atenție deosebită se va acorda ridicării continue 
a productivității muncii sociale, pe baza mecani
zării, automatizării și cibernetizării tuturor proce
selor de producție și a activității economice, prin 
organizarea științifică a producției și a muncii. 
Se va acționa cu fermitate pentru reducerea chel
tuielilor materiale de producție, pentru perfec
ționarea continuă a activității economice.

Prețul de producție va trebui să asigure o ren
tabilitate optimă, reflectînd în mod corespunzător 
politica de reproducție lărgită, de dezvoltare mul-

Structura socială a țării, 
perfecționarea continuă 
a relațiilor de producție

Dezvoltarea Impetuoasă a forțelor de producție 
în societatea noastră a avut loc în condițiile li
chidării depline și definitive a claselor exploata
toare. ale generalizării relațiilor de producție so
cialiste bazate pe proprietatea de stat a întregului 
popor și proprietatea cooperatistă.

Pornind de la faptul că proprietatea socialistă 
constituie baza orînduirii noastre noi, sursa pro
pășirii materiale și spirituale a întregului popor, 
partidul va acționa ferm pentru consolidarea și 
dezvoltarea ei continuă. Perioada istorică urmă
toare va marca amplificarea și modernizarea for
țelor de producție, ridicarea lor la nivelul celor 
din țările avansate economic și, totodată, perfec
ționarea continuă a relațiilor de producție socia
liste, atît în industrie, cit și în agricultură. Pro
prietatea socialistă, indiferent de forma pe care o 
îmbracă, se va ridica pe o treaptă nouă, asigu
rînd condiții de muncă și de existență superioare 
și tot mai unitare tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii, atît de la orașe cît și de la sate. Va 
avea loc un proces legic de intensificare a colabo
rării și conlucrării între proprietatea socialistă de 
stat și cea cooperatistă, de împletire tot mai 
strînsă a acestora in cadrul edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre 
comunism. Pe această bază se vor produce noi 
procese calitative în cadrul fiecărei clase și cate
gorii sociale ce compun structura orînduirii noas
tre noi, se va realiza apropierea tot mai accen
tuată dintre acestea, se va adînci coeziunea so
cietății socialiste românești, unitatea întregului 
popor.

Clasa muncitoare, clasă nouă, proprietară a 
mijloacelor de producție și producătoare a bunu
rilor materiale, își îndeplinește cu cinste, în dubla 
ei calitate, misiunea istorică in conducerea edifi-

l) . Oamenii de știință din tara noastră trebuia 
să participe tot mai activ la eforturile desfășurate 
pe plan mondial pentru cunoașterea unor noi 
aspecte ale universului, pentru studierea multila
terală a biosferei, a întregii scoarțe a pămîntu- 
lui, precum și pentru aprofundarea cercetării 
cosmosului, a proceselor extraterestre, a compor
tării ființei umane în spațiile interplanetare.

m) . Știința românească trebuie să devină un fac
tor tot mai activ în cunoașterea secretelor naturii, 
vieții și societății, în transformarea conștientă a 
lumii în concordanță cu cerințele progresului șl 
civilizației, ale dezvoltării istorice, să-și sporească 
contribuția la activitatea de cunoaștere științifică 
desfășurată pe plan internațional, să coopereze 
strîns în toate domeniile cercetării cu celelalte 
țări ale lumii.

știent, în concordanță cu necesitățile economiei 
naționale planice, cît și cu cerințele pieței inter
naționale. Pe plan național cîmpul și modul de 
acțiune al acestor legi vor fi diferite de cele de 
pe plan internațional.

In condițiile societății noastre este Imperios ne
cesară asigurarea unei conduceri unitare a Între
gii activități economico-sociale. Această condu
cere — care trebuie să includă atît sectorul de 
stat, cît și cel cooperatist — nu se poate limita 
la activitatea economică, ci trebuie să cuprindă 
în egală măsură toate laturile vieții sociale, toate 
compartimentele societății. Progresul rapid al tu
turor domeniilor de activitate face necesară con
ducerea unitară, armonioasă a societății, unirea 
tuturor eforturilor pe baza unul plan unic, cen
tral.

în acest spirit, fundamentarea sarcinilor de plan 
se va concentra tot mai mult la nivelul între
prinderilor și centralelor, al județelor și celorlalte 
unități admînistrativ-teritoriale. Se va asigura 
împletirea organică a planificării în profil depar
tamental cu planificarea pe ramuri și în profil 
teritorial, în vederea conjugării mai eficiente a 
eforturilor și a dezvoltării armonioase, echilibrate 
a economiei naționale. Este necesar ca activitatea 
de planificare să asigure baza materială, forța de 
muncă și celelalte condiții necesare îndeplinirii 
tuturor obiectivelor dezvoltării economico-sociale.

Păstrînd principiul conducerii unitare, .pe baza 
planului unic, se va acționa continuu pentru ex
tinderea autonomiei unităților economico-sociale 
în toate sectoarele de activitate ; în același timp, 
este necesar ca dezvoltarea autonomiei, a iniția
tivei de jos să fie realizată în cadrul concepției 
de conducere unitară, a programului unic de dez
voltare a societății noastre.

a societății și ridicare a bunăstării în-tilaterală 
tregului popor. Se va urmări stabilitatea prețuri
lor de vînzare a bunurilor de consum. Prețurile 
cu amănuntul nu vor putea crește decît în limita 
stabilită prin plan, corespunzător politicii de ri- * 
dicare a nivelului de trai al oamenilor muncii, 
concretizată în prevederile Programului partidu
lui, în planurile cincinale și anuale. Prețurile de 
vînzare pe piața internațională vor trebui să ex
prime valorificarea tot mai înaltă, superioară a 
produselor, realizarea unor schimburi economice 
echivalente și echitabile.

Politica impozitelor progresive va asigura redis
tribuirea mai echitabilă a veniturilor, împiedi- 
cîndu-se realizarea de către anumite categorii sau 
anumifi cetățeni a unor venituri exagerate. In 
același timp, impozitul va determina participarea 
corespunzătoare a tuturor cetățenilor la asigura
rea fondurilor societății necesare finanțării chel
tuielilor sociale și de apărare.

Creditul bancar va fi folosit pentru stimularea 
gospodăririi judicioase a mijloacelor materiale și 
financiare, pentru creșterea eficienței activității 
economico-sociale ; el va trebui să acționeze în 
strînsă concordanță cu principiile economiei pla
nificate, să contribuie la buna funcționare a sis
temului financiar.

Un rol important îl va avea controlul financiar- 
bancar, care va trebui să contribuie la buna folo
sire a tuturor mijloacelor de care dispune socie
tatea, la conducerea unitară, planificată, cît mal 
eficientă a activității economico-sociale. Pe toate 
treptele organizatorice se va întări controlul fi
nanciar, căruia îi revine sarcina de a preveni 
angajarea unor fonduri fără justificare econo
mică, imobilizarea unor mijloace economice, de a 
asigura obținerea unei eficiențe maxime în folo
sirea resurselor materiale și financiare ale socie
tății.

Legitățile obiective șl pîrghille economico-finan
ciare vor trebui folosite în mod conștient în 
scopul dezvoltării în ritm înalt a întregii econo
mii, înfăptuirii programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

cării noii orînduiri sociale în România. Rolul esen
țial al muncitorimii în societatea noastră este de
terminat Și'de faptul că ea este legată de mij
loacele de producție cele mai avansate, de teh
nica moder«. de actțy^atea de aplicare în viață 
a clceririlowțetf' ““ 
dezvoltării 
toare aduce » corn

“iințifice. Ca rezultat al 
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înfăptuirea cu succes a marilor sarcini 
voltare multilaterală a patriei, prevăzute 
gramul partidului, impune măsuri hotărîte pentru 
asigurarea unei conduceri științifice a societății, 
indispensabile dezvoltării armonioase a tuturor 
sectoarelor de activitate. Totodată, este necesară 
o planificare corespunzătoare, în vederea dezvol
tării proporționale a diferitelor domenii econo
mico-sociale, evitării apariției unor disproporții 
sau rămîneri în urmă între ele. Asigurarea unei 
conduceri și planificări științifice presupune cu
noașterea temeinică a legităților sociale univer
sal valabile, a legilor economice și sociale proprii 
socialismului, precum și aplicarea lor justă la 
condițiile concrete ale țării noastre în concor
danță cu Programul partidului.

Și în perioada care face obiectul Programului 
vor continua să se manifeste contradicții în dife
rite domenii ale vieții sociale. Desigur, ca urma
re a dispariției claselor exploatatoare, a conlucră
rii strînse între clasele și categoriile sociale noi, 
deopotrivă interesate în făurirea orînduirii socia- 

venitului național, îar rîndurlle ei vor crește în 
ritm rapid, devenind și numericește principala 
clasă a societății noastre.

Țărănimea, în urma lichidării micii proprietăți 
particulare, fărîmlțate, a cooperativizării agricul*  
furii și creării marii proprietăți socialiste, a de
venit o clasă nouă, proprietară șl producătoare în 
același timp ; ea ocupă un loc important în pro
ducția de bunuri materiale, în dezvoltarea econo*  
mică a țării, în opera de făurire a socialismului 
Deși — ca urmare a proceselor de modernizare a 
forțelor de producție, a schimbărilor de ordin ca*  
lltatlv în întreaga economie națională, a mecanl*  
zării șl chimizării agriculturii, creșterii producti
vității munci! în această ramură — țărănimea sa 
va restrînge din punct de vedere numeric, ea 
va continua să joace un rol de cea mal mare 
importanță atît în producția de bunuri materlalej 
în sporirea avuției naționale, cît șl In conduce
rea și înfăptuirea întregii opere de construcția 
socialistă și comunistă.

Alianța dintre muncitorime șl țărănime a jucat 
un rol istoric în lupta politică pentru cucerirea 
puterii, în înfăptuirea revoluției socialiste șl în 
edificarea noii orînduiri, constituind temelia da 
granit a regimului nostru socialist. Alianța mun
ci torească-țărănească va reprezenta și în viitor 
factorul esențial al progresului economic și so
cial în țara noastră, principala forță politică 
care va asigura dezvoltarea continuă a cuceririlor 
revoluționare ale poporului, mersul înainte al 
societății pe calea socialismului și comunismului.

Intelectualitatea — provenită în cea mai marr 
parte din rîndurile clasei muncitoare șl ale țără^ 
nimii cooperatiste — participă activ la producția 
de bunuri materiale, la activitatea științifică, de 
învățămînt, la ridicarea nivelului de cultură al 
întregului popor, joacă un rol tot mal însemnat» 
în întreaga viață socială, în asigurarea progresu
lui societății socialiste. în condițiile revoluției 
tehnico-științifice contemporane, ale transformării 
științei într-o puternică forță de producție ma*  
terială, ale dezvoltării întregii noastre societăți 
pe baza cuceririlor celor mai înaintate ale știind 
țel șl culturii, vor crește atît rolul, cit și ponde
rea intelectualității în cadrul națiunii, în întreaga 
activitate economico-socială.

Personalul din administrație șl servicii constlw 
tuie o altă categorie de oameni ai muncii ce în
deplinește o funcție socială importantă în buna 
desfășurare a vieții publice, a activității econo
mice, în satisfacerea diferitelor cerințe ale ma
selor largi de cetățeni.

Micii meseriași — odată cu organizarea cooped 
rativelor meșteșugărești — s-au transformat înM 
tr-o categorie socială nouă, de proprietari in co<4 
mun asupra mijloacelor de producție și producă^ 
'tori de bunuri materiale ; ei aduc o contribuția 
utilă la viața economico-socială.

Mai există, de asemenea, în structura societății 
noastre un număr restrîns de țărani cu gospo
dărie individuală, îndeosebi din zonele de munto 
și deal ; ei își bazează existența pe munca lor șl 
a familiilor lor, desfășoară o activitate utilă în 
agricultură, silvicultură, construcții și alte sec
toare economice.

De asemenea, mai există un anumit număr da 
meseriași particulari și de liber profesioniști cara 
își întemeiază existența pe munca lor și a fami
liilor lor și desfășoară o activitate folositoare so
cietății.

Analizlnd schimbările petrecute în structura 
noii orînduiri se poate trage concluzia că socie
tatea socialistă românească este alcătuită actual
mente din clase și categorii sociale care participă 
activ la munca productivă — în sfera creației 
materiale sau spirituale — acționează în strînsă 
colaborare și unitate, sînt vital interesate în creș
terea și modernizarea continuă a forțelor de pro
ducție, în perfecționarea relațiilor socialiste, în 
făurirea socialismului și comunismului în Româ
nia. în procesul edificării societății socialista 
multilateral dezvoltate se va accentua apropierea 
acestor clase și categorii, se va întări conlucrarea 
diferitelor sectoare de activitate, va avea loc 
perfecționarea relațiilor de producție în raport cu 
schimbările in diviziunea socialistă a muncii, cu 
cerințele progresului economico-social. Relațiile 
de producție socialiste se vor baza tot mai mult 
pe conlucrarea strînsă, armonioasă a tuturor oa
menilor muncii în vederea înfăptuirii Programu
lui partidului.

Ca rezultat al dezvoltării forțelor de producție 
și perfecționării relațiilor de producție, al creș
terii nivelului de cunoștințe și calificare al oa
menilor muncii, al mecanizării, automatizării șl 
cibernetizării proceselor de producție, va avea 
loc dispariția treptată a deosebirilor esențiale 
dintre munca fizică și munca intelectuală. De 
asemenea, pe baza mecanizării și chimizării com
plexe și complete a producției agricole, se va 
intensifica procesul de apropiere și ștergere a 
deosebirilor esențiale dintre munca agricolă șl 
cea industrială ; munca în agricultură va deveni 
tot mai mult o variantă a activității industriale. 
Vom asista, deci, la dispariția treptată a deosebi
rilor în condițiile de muncă și în modul do 
muncă și viață al oamenilor muncii din orașe și 
sate, la apropierea lor treptată. Ca urmare a ur
banizării vieții satelor se va accentua dispariția, 
deosebirilor dintre sat șl oraș, se va omogeniza 
tot mai mult nivelul general de civilizație al so
cietății.

Aceste transformări, ce se vor accentua pe 
măsura edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate, vor genera o tot mai mare apropiere 
între muncitorime și țărănime, între toate cate
goriile sociale, vor determina întărirea unității 
și coeziunii întregului popor, omogenizarea cres- 
cîndă a societății noastre.

In perioada care urmează se va accelera pro
cesul formării societății unitare a tuturor oame
nilor muncii — avînd drept unic scop sporirea 
continuă a avuției naționale, ridicarea nivelului 
de bunăstare și cultură al întregului popor — a 
societății oamenilor muncii proprietari ai mijloa
celor de producție și producători ai bunurilor 
materiale și spirituale, ce își bazează existența 
pe munca pentru sine și pentru societate.

liste, în țara noastră nu mal există șl nu pot apă
rea contradicții fundamentale de clasă. în vastul 
proces de edificare a noii orînduiri sociale apar 
însă, și vor continua'să apară, contradicții cara 
trebuie temeinic cunoscute. Partidul va acționa 
în vederea soluționării la timp a acestor contra
dicții, astfel ca ele să nu se dezvolte și să nu a- 
fecteze progresul general al socialismului. Va tre
bui luptat permanent și cu fermitate împotriva 
vechiului, a ceea ce este perimat și nu mai co
respunde noii etape de dezvoltare, pentru promo
varea curajoasă a noului, pentru progresul rapid 
al forțelor de producție, perfecționarea relațiilor 
socialiste și a întregii activități economico-sociale.

Partidul pornește de la faptul că în orînduirea 
socialistă oamenii nu mai sînt obiectul acțiunii 
oarbe a legităților sociale obiective,; ei sînt che
mați să folosească în mod conștient aceste legi
tăți, să acționeze în concordanță cu ele, să le di
rijeze în scopul dezvoltării societății omenești.
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Corespunzător concepției noi, materlallrt-dlalee- 
llce. despre lume (I viată. Punerea tn valoare a 
superiorității orînduiril socialiste nu se realizea- 
7ă de la sine, cl Impune o activitate susținuți 
pentru studierea temeinici a realităților Istorice 
din fiecare etapă In vederea conduceri! socletfițl! 
în conformitate cu tendințele șl cerințele obiec- 
t /e ale dezvoltării sociale. Aceasta este o condi
ție sine qua non pentru realizarea unei conduceri 
cu adevărat științifice a societății.

în organizarea conducerii științifice a țării 
partidul va ține permanent seama de complexita
tea și Interdependenta diferitelor sectoare si do- 
mcnl a'e vieții economico-sociale. Conducerea 
științifică trebuie să cuprindă toate problemele 
organizării societății — de la cele privind dezvol
tarea economiei, științei, culturii, pînă la cele ce 
pr vesc familia șl normele de conviețuire socială, 
d?ocrcce tonte influențează tntr-o măsură mal 
mare sau mai mică progresul generat

Principiile conduceri! științifice a societății so
cialiste țin saama de caracterul noii orînduirl, de 
necesitatea asigurării participării la conducerea 
vieții economico-soclale a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, de imperativul dezvoltării șl 
adîncirii democrației socialiste, de țelurile fun
damentale ale socialismului șl comunismului.

In asigurarea conducerii științifice a societății 
partidul va acționa în următoarele direcții esen
țiale :

a) cunoașterea profundă a proceselor economi
ce șl sociale, a realităților în care trăim, realiza
rea, pe această bază, a unei previziuni clare a 
dezvoltării în perspectivă a societății ;

b) organizarea corespunzătoare șl asigurare*  
funcționării ireproșabile a tuturor sectoarelor de 
activitate ;

c) realizarea unei bune cunoașteri șl repartizări 
a forțelor materiale șl umane în toate sectoarele;

d) asigurarea unui raport Just în repartizarea 
forțelor de muncă Intre diferitele sectoare de ac

tivitate economlco-socială, șî în special între sec
torul productiv și cel adminlstrativ-funcțlonăresc. 
Pornind de la faptul că avuția națională, valori
le sociale, bunurile materiale șl științifice se fău
resc în sfera muncii productive, partidul va asi
gura concentrarea în acest domeniu a principa
lelor forțe ale societății ;

e) reducerea treptată, pe măsura Introducerii 
metodelor moderne de conducere șl calcul în via
ța economică șl socială, a personalului admlnis- 
trativ-funcțlonăresc. Se va acționa pentru împros
pătarea continuă a acestui personal, aslgurîn- 
du-se, în special In domeniile planificării, con
cepției șl sintezei economice, o rotație sistema
tică, în sensul unul flux continuu al cadrelor din
spre producție către aceste sectoare — șl invers. 
In felul acesta se va realiza o legătură perma
nentă și organică Intre aparatul administrativ șl 
sfera muncii productive, între administrație șl 
activitatea economică concretă ;

f) întărirea controlului obștesc al maselor popu

lare asupra activității aparatului administrativ*  
gospodăresc, pentru ca personalul din acest Mo
tor să nu se rupă de oamenii muncii, să păstre
ze legături Btrînse cu aceștia, să slujească inte
resele generale ale celor ce muncesc, causa pro
pășirii întregului popor ;

g) repartizarea corespunzătoare a cadrelor, pre
cizarea clară a răspunderilor șl îndatoririlor pe 
toate treptele organizatorice ; aplicarea consec
ventă a principiului concursului în promovarea 
cadrelor ;

h) organizarea unul control sistematic și a unei 
bune evidențe în toate sectoarele vieții econo- 
mico-sociale ;

i) realizarea unei depline unftfițl de concepție 
și acțiune la toate nivelurile activității sociale, 
astfel ca întregul organism al societății să funcțio
neze cu maximă precizie șl operativitate ;

j) cunoașterea permanentă a contradicțiilor ce 
acționează în societate, luarea măsurilor cores
punzătoare pentru soluționarea lor j

k) consultarea largi a colectivelor de munci 
din toate domeniile, perfecționarea continuă a 
cadrului de participare a maselor la elaborarea 
șl adoptarea hotăririlor, adlncirea continuă a de
mocrației socialiste j

l) promovarea largă In munca de organizare și 
conducere a societății — inclusiv a proceselor șl 
fenomenelor sociale — a metodelor moderne da 
analiză, decizie șl prelucrare automată a datelor.

Pornind de la necesitățile obiective ale dezvol
tării sociale, partidul va acorda cea mai mart 
atenție perfecționării metodelor de organizare a 
muncii — corespunzător cerințelor vieții șl schim
bărilor continue ce au loc în societate — ridicării 
activității generale de conducere a societății la 
un nivel tot mai înalt. In procesul de organizare 
șl conducere a vieții economice, sociale și politice, 
a tuturor domeniilor de activitate, partidul va 
ocupa locul central, îndeplinindu-șl misiunea da 
forță politică conducătoare a întregii națiuni.

----------------------------------------  PARTEA A IV-A----------------------------------------

ROLUL CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI
In societatea socialistă multilateral dezvoltata

în stabilirea rolului șl răspunderilor ce revin 
partidului în etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și trecerii spre comunism 
pornim de la faptul că partidele sînt un rezultat 
al dezvoltării istorice, că ele au apărut pe o anu
mită treaptă a evoluției sociale, în condițiile îm
părțirii societății în clase antagoniste. Partidul 
Comunist s-a născut odată cu dezvoltarea prole
tariatului ca clasă, cu asumarea conștientă de 
către acesta a rolului istoric ce-i revine în reali
zarea progresului social. Partidul va exista atît 
timp cît îșl va exercita misiunea de a conduce 
transformarea revoluționară a societății, edifica
rea socialismului șl comunismului. Partidul va 
dispărea treptat, odată cu dispariția claselor, cu 
omogenizarea deplină a societății comuniste. 
Procesul de dispariție a partidului- se va realiza, 
în mod evolutiv, prin integrarea sa în viața socie
tății, prin participarea tot mai organică a mem
brilor de partid la întreaga viață socială în strînsă 
legătură cu masele populare. Acest proces, care 
se va încheia In societatea comunistă deplină, tre
ce în mod obligatoriu prin întărirea și dezvoltarea 
la cel mai înalt nivel a rolului conducător al par
tidului în societate.

Partidului îi revine sarcina de a organiza șl con
duce în mod conștient amplul proces social de 
înaintare neîntreruptă a societății pe calea comu
nismului. Această sarcină se realizează în condi
țiile dezvoltării continue a formelor democratice 
de conlucrare a partidului cu masele largi ale 
poporului, de dezbatere publică a liniei sale po
litice, a programului său. Existența partidului se 
va împleti tot mai strîns, mai organic, cu viața 
întregului popor. Ridicarea treptată a conștiinței 
maselor largi populare la nivelul conștiinței și 
responsabilității sociale a membrilor partidului, 
contopirea pînă la urmă, din punct de vedere al 
conștiinței, a celor fără de partid cu membrii 

partidului vor duce la contopirea partidului cu 
masele. Aceasta va însemna un salt calitativ uriaș 
în dezvoltarea societății. în vederea realizării 
acestei perspective îșl stabilește partidul rolul și 
răspunderile sala actuale șl de viitor.

In perioada făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și a trecerii spre comunism, par
tidul va continua să constituie forța politică con
ducătoare a întregii activități economico-soclale. 
Acest rol al partidului, recunoscut de întregul 
popor, este rezultatul politicii sale juste, marxist- 
leniniste, al identificării lui depline cu interesele 
vitale ale maselor populare, al capacității sale de 
a conduce cu fermitate poporul pe calea eliberării 
sociale și naționale, a făuririi societății socialiste, 
a ridicării bunăstării materiale și spirituale.

Șl în viitor partidul va constitui centrul vital 
al națiunii noastre socialiste ; el va asigura atît 
elaborarea științifică a căilor de dezvoltare a 
României, cît și conducerea activității politico-or- 
ganlzatorice în vederea înfăptuirii acestei politici. 
Acest rol impune o preocupare continuă pentru 
creșterea rîndurilor partidului cu cei mai înaintați 
oameni ai muncii din toate domeniile de activi
tate, pentru continua sa întărire organizatorică și 
ridicarea nivelului ideologic, pentru înarmarea 
politico-ideologică tot mai temeinică a cadrelor, a 
tuturor comuniștilor, a maselor de oameni ai mun
cii. Organizațiile de partid din fiecare întreprin
dere și instituție trebuie să-și sporească capaci
tatea de a uni eforturile oamenilor muncii în în
făptuirea politicii generale a partidului.

In activitatea partidului, în îndeplinirea misiu
nii sale istorice în societate, un rol Important va 
avea și în viitor activitatea cadrelor revoluționare, 
a milltanților și conducătorilor politici. Contri
buția cadrelor de conducere, a personalităților 
politice la organizarea și conducerea activității re
voluționare, la progresul societății este condițio

nată de măsura tn care ele se identifică cu Idea
lurile maselor, cu interesele națiunii, ie ridică la 
nivelul înțelegerii cerințelor obiective ale dezvol
tării sociale, al cunoașterii științifice a legităților 
care guvernează procesul edificării societății socia
liste șl comuniste. Cadrele, conducătorii Be pot 
afirma numai tn strînsă legătură cu masele popu
lare, slujind din toate puterile cauza libertății, 
bunăstării și fericirii acestora, cauza propășirii 
patriei, idealurile socialismului și comunismului.

In politica de promovare a cadrelor în activi
tatea de partid, în alegerea comuniștilor în dife
rite organe ale partidului se va asigura o îmbi
nare judicioasă a experienței celor mai în vîrstă 
cu elanul celor tineri. In promovarea cadrelor se 
va ține permanent seama de capacitatea profe
sională, de pregătirea politică-ideologică, de pro
filul moral și de experiența practică a fiecăruia, 
de fermitatea în lupta pentru realizarea liniei ge
nerale a partidului.

O atenție deosebită se va acorda promovării 
spiritului critic șl autocritic — factor esențial în 
dinamizarea întregii activități de partid șl a vie
ții sociale. Va trebui promovat cu fermitate spi
ritul de exigență al comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii în combaterea și înlăturarea lip
surilor și neajunsurilor, în perfecționarea continuă 
a muncii pentru asigurarea mersului înainte al 
tuturor domeniilor de activitate, al întregii so
cietăți.

în activitatea de partid se va promova larg 
principiul conducerii și muncii colective, asigu- 
rîndu-se participarea activă a comuniștilor din 
diferitele organe de partid la dezbaterea și adop
tarea hotăririlor. în același timp, se va cultiva 
creșterea răspunderii fiecăruia pentru realizarea 
hotăririlor și se va stimula spiritul de inițiativă 
în îndeplinirea sarcinilor, în înfăptuirea hotărîri- 
lor și programului partidului. Se va asigura dez

voltarea largă a democrației de partid, partici
parea activă a comuniștilor la dezbaterea proble
melor fundamentala ale politicii partidului, ala 
politicii interne și externe a țării. Se va veghea 
la aplicarea consecventă și fermă a principiului 
centralismului democratic, aslgurîndu-Be conduce
rea unitară și deplina unitate polltico-organlzato- 
rlcă a rîndurilor partidului. Totodată, se va 
stimula inițiativa largă a organizațiilor de partid 
în vederea înfăptuirii neabătute a rolului lor de 
unire a maselor populare în înfăptuirea politicii 
partidului și statului. Se va veghea necontenit Ia 
întărirea unității politice și organizatorice a parti
dului — condiție primordială a îndeplinirii cu 
succes a misiunii sale istorice — la îmbinarea tot 
mai strînsă a conducerii centrale cu experiența 
organelor și organizațiilor de partid din județe, 
orașe, comune, unități economice șl social-cultu- 
rale. întărirea disciplinei va constitui în continua
re un factor de prim ordin în creșterea capacității 
de luptă și acțiune a partidului. Democrația de 
partid, Inițiativa Impun o disciplină strictă, apli
carea neabătută a hotăririlor organelor superioare, 
datoria fiecărui comunist, indiferent de locul său 
de muncă, de poziția și funcția pe care o ocupă 
în partid, fiind aceea de a acționa neabătut pen
tru înfăptuirea politicii partidului in toate dome
niile de activitate. Partidul va porni permanent 
de la faptul că, asumîndu-și răspunderea Istorică 
de a conduce poporul pe calea nouă, el trebuie să 
funcționeze astfel îneît să-și poată îndeplini cu 
cinste misiunea de centru coordonator al tuturor 
domeniilor vieții economice și sociale. Orice încăl
care sau neîndeplinire a hotăririlor și sarcinilor 
trasate de partid aduc grave prejudicii politicii de 
făurire a noii orînduirl sociale și de aceea este ne
cesar să fie combătute cu hotârîre, să nu fie tole
rate sub nici un motiv.

In condițiile perfecționării continue a relațiilor 

de producție, a organizării, conducerii și plani
ficării științifice a activității sociale, cînd partidul 
nu trebuie să acționeze prin metode de comandă, 
ca un organism situat deasupra societății, fiecare 
comunist, flecare activist de partid trebuie să se In
tegreze organic In viața economlco-s aci al ă, să par
ticipe nemijlocit, în colectivul în care lucrează, la 
soluționarea conctetă a problemelor construcției 
socialiste. Toți comuniștii trebuie să-și aducă con
tribuția la conducerea diferitelor sectoare de ac
tivitate în spiritul politicii partidului, la unirea 
eforturilor generale ale oamenilor muncii. Con
ducerea de către partid trebuie să se exercite nu 
din afară, ci dinăuntrul organismelor sociale, de 
stat și economice. Acesta constituie procesul fi
resc, legic al creșterii continue a rolului con
ducător al partidului, al întăririi unității întregu
lui popor în jurul său, al ridicării conștiinței ge
nerale a maselor populare, al participării tot mal 
active a poporului la conducerea societății.

Pe această cale se va ajunge în societatea comu
nistă, în mod obiectiv, la dispariția treptată & 
funcțiilor partidului, la încheierea misiunii salt 
istorice de formațiune politică cu caracter Istori
cește determinat, la dispariția partidului ■,însuși, 
în perspectiva dezvoltării comuniste, societatea 
îșl va crea propria el organizare în scopul dirijării 
proceselor economico-sociale și al educației mase
lor populare. Comunismul nu se va caracteriza 
prin dispariția funcțiilor sociale de organizare și 
educație, ci prin exercitarea acestora în mod de
mocratic de către poporul însuși.

In realizarea obiectivelor trecerii spre comunism 
trebuie să pornim de la necesitatea întăririi parti
dului, a rolului său politic în conducerea societă
ții ; acesta este procesul legic, dialectic al evolu
ției Istorice a partidului și de aceea trebuie să 
facem totul pentru ca partidul să-și îndeplinească 
în cele mai bune condiții misiunea ce-1 revine.

--------------------------------------PARTEA A V - A----------------------------------------

ROLUL STATULUI ÎN SOCIETATEA SOCIALISTĂ 
MULTILATERAL DEZVOLTATĂ

Partidul pornește de la concepția materlallBt- 
dlalectlcă șl Istorică după care statul este un 
produs al împărțirii societății în clase antagoniste, 
c° va dispărea treptat, pe măsura dispariției cla
selor, a omogenizării societății, a creării poporului 
unic muncitor al societății comuniste. Avem în 
vedere că, în perioada făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a trecerii spre comu
nism, statul are de îndeplinit un rol important în 
organizarea întregii activități economico-soclale.

Perfecționarea centralismului 

democratic îț ’•
întreaga organizare a statului se va realiza pe 

baza Constituției — Carta fundamentală a țării. 
Respectarea Constituției șl a legilor țării este o 
obligație primordială pentru toți cetățenii.

La baza activității statului va sta în continuare 
principiul centralismului democratic ce asigură 
îmbinarea armonioasă a conducerii unitare a vie
ții economico-sociale cu autonomia șl inițiativa 
consiliilor populare județene, orășenești și comu

Conducerea și munca colectivă — 

principiu de bază al Întregii activități 

economico-sociale
La baza întregii activități da stat va sta prin

cipiul conducerii și muncii colective, care asigură 
îmbinarea armonioasă a răspunderii comune cu 
răspunderea personală a fiecăruia In elaborarea, 

Totodată, ținînd seama de condițiile Internațio
nale, de faptul că în lume există încă țări cu 
orînduirl sociale diferite, statului îl revin sarcini 
importante în apărarea cuceririlor revoluționare, 
a independenței și suveranității patriei. Desigur, 
în raport cu condițiile concrete, într-o perioadă 
sau alta se va pune un accent mai mare pe o 
anumită latură a activității statului dar, în orica 
condiții, va crește rolul său în organizarea știin
țifică a activității economico-sociale.

nale, a întreprinderilor economice și a celorlalte 
unități sociale. Făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și trecerea spre comunism se 
vor realiza pe baza unui plan național unic, asigu- 
rîndu-se dezvoltarea proporțională a tuturor sec
toarelor de activitate, îmbinarea conducerii unitare 
pe plan național cu lărgirea inițiativei șl autono
miei organismelor locale în înfăptuirea neabătută 
a Programului Partidului Comunist Român.

adoptarea șl înfăptuirea hotărfrilcr. Promovarea 
consecventă a acestui principiu va contribui la 
valorificarea tot mal largă a gîndlrli și experienței 
oamenilor muncii, a celor mai bune cadre econo

mice, tehnice, științifice, Ia ridicarea pe un plan 
superior a întregii activități de organizare și con
ducere a producției, a vieții sociale.

O atenție deosebită va fi acordată activității 
consiliilor de conducere ale ministerelor și orga
nelor centrale, creșterii răspunderii lor în condu
cerea sectoarelor respective. Va crește răspunde
rea cadrelor de conducere din aparatul de stat 
pentru realizarea politicii partidului și aplicarea 
legilor țării. Hotărîrlle în problemele importante 
ale fiecărui sector trebuie luate cu participarea 
largă a celor mai bune cadre șl a celor mal buni 
specialiști.

? Se vor perfecționa formele de organizare șl de 
muncă ale consiliilor populare care trebuie să-și 
întemeieze întreaga activitate pe participarea ne
mijlocită a maselor largi de oameni ai muncii 
la conducerea treburilor obștești, la soluționarea 
problemelor pe plan local.

Se va asigura participarea la activitatea de con
ducere, pe toate treptele, a celor mal bune cadre, 
a celor mal pricepuți muncitori, tehnicieni, ingi
neri, țărani și alți lucrători din agricultură, spe
cialiști, oameni cu experiență șl spirit gospodă
resc, care dovedesc inițiativă și răspundere în 
muncă, în administrarea bunului poporului.

în vederea creșterii rolului organizatoric și con
ducător al statului în activitatea economico-so- 
clală se va acționa permanent pentru perfecțio
narea organizării sale, pentru crearea unei struc
turi cît mal simple, care să asigure legătura di
rectă între conducerea centrală și unitățile terito- 
rial-administratlve și economice, înlăturarea 
paralelismelor și verigilor intermediare. Se va 
acționa cu fermitate împotriva fenomenelor de 
birocratism, pentru o legătură vie a organelor 
centrale, a aparatului de stat, cu unitățile de pro
ducție, cu masele largi populare. Se va urmări 
lichidarea practicii birocratice de soluționare din 
birou a problemelor, promovîndu-se metoda re
zolvării la fața locului, atît a sarcinilor de care 
depinde buna desfășurare a activității economico- 
sociale, cît și a cerințelor maselor largi populare.

Perfecționarea 
activității Consiliului de Miniștri

Consiliul de Miniștri — ca organ suprem al ad
ministrației de stat — va acționa cu fermitate 
pentru realizarea liniei generale a partidului'în 
construcția economică și social-culturală, pentru 
întărirea controlului asupra tuturor organelor 
centrale șl locale ale administrației de stat. In 
activitatea sa, Consiliul de Miniștri va trebui să 
promoveze metode mal operative și eficace în ve
derea soluționării problemelor dezvoltării eco
nomico-soclale a țării, să organizeze și să asigu
re perfecționarea continuă a muncii ministere
lor și a celorlalte organe ale administrației de 
stat.

Consiliul de Miniștri poartă răspunderea pen
tru elaborarea și îndeplinirea planurilor cinci
nale și anuale de dezvoltare economico-socială, 
a programelor speciale pe ramuri și grupe de 
produse, precum și a programelor de cooperare 
economică și tehnico-științifică cu alte țâri, pen
tru organizarea și îndrumarea activității minis
terelor, centralelor și întreprinderilor în vede
rea asigurării tuturor condițiilor necesare înfăp
tuirii sarcinilor prevăzute, folosirii cu maximum 
de eficiență a resurselor materiale și financiare 
ale statului. Consiliul de Miniștri va acționa pen
tru creșterea răspunderii ministerelor și unități
lor economico-sociale, pentru exercitarea integra
lă șl în cît mai bune condiții a competențelor 
și atribuțiilor acestora, simplificarea și perfec

Creșterea rolului consiliilor populare 
in viața economico-socială a țării

Răspunderi tot mai mari în înfăptuirea politicii 
generale a partidului, în soluționarea nemijlocită 
b problemelor locale vor reveni consiliilor popu
lare. Se va urmări creșterea rolului consiliilor 
populare în conducerea întregii activități econo

ționarea în continuare a sistemului de elaborară 
a deciziilor și de rezolvare a problemelor acti
vității concrete.

Va fi perfecționată în continuare activitatea a- 
paratului Consiliului de Miniștri, ministerelor și 
al celorlalte organe centrale, asigurîndu-se o di
mensionare rațională a acestuia, evitarea crește
rii lui nejustificate. în aparatul administrației de 
stat, al ministerelor, centralelor, al unităților e- 
conomico-soclale vor fi promovate, prin rotație, 
cadre cu temeinică pregătire politică și profesio
nală, specialiști, oameni cu experiență în pro
ducție, care cunosc nemijlocit problemele prac
tice din întreprinderi, asigurîndu-se astfel o le
gătură cît mai strînsă cu viața, cu activitatea 
concretă a unităților economice și sociale.

Consiliul de Miniștri, ministerele și celelalte 
organe ale administrației de stat vor acționa pen
tru întărirea disciplinei de stat și economice, pen
tru instaurarea unei ordini desăvîrșite în toate 
unitățile economico-sociale, pentru creșterea răs
punderii în muncă și aplicarea consecventă a le
gilor statului în toate domeniile de activitate. 
Aceasta constituie o parte inseparabilă a demo
crației socialiste, o condiție obligatorie a reali
zării unei bune conduceri și organizări a activi
tății economice șl sociale, a înfăptuirii cu succes 
a programului partidului, a liniei sale politică 
generale.

mice și sociale din Județe, orașe și comune, în 
rezolvarea problemelor privind organizarea mun
cii șl vieții tuturor locuitorilor. Po baza planu-

(Continuare in pag. a VlII-a)
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nlor teritoriale unice, consiliile populare jude
țene vor asigura dezvoltarea corespunzătoare a 
Decărul județ $1 localitate.

Ținînd seama de atribuțiile șl competențele ce 
le revin, consiliile populare județene, orășenești 
și comunale vor trebui să ridice nivelul activită
ții pentru organizarea și îndrumarea economiei 
local?, dezvoltarea învățămîntulul, culturii, ocro
tirii sănătății, gospodărirea comunală .și edilitară, 
manifestând mai multă inițiativă pentru pune

Creșterea roiului comitetelor și consiliilor 

oamenilor muncii, al adunărilor generale 

din unitățile economico-sociale
O caracteristică fundamentală a dezvoltării so

cietății noastre în perioada următoare va fi par
ticiparea tot mai largă și nemijlocită a oamenilor 
muncii la conducerea și organizarea activității în 
centrale și întreprinderi industriale, unități agri
cole. în instituții, în toate unității»*  economico- 
sociale.

Va trebui să fie adîncită șl perfecționată în 
continuare democrația muncitorească. In acest 
sens, partidul va acționa pentru ridicarea rolului 
consiliilor și comitetelor de oameni ai muncii ca 
foruri colective de conducere în unitățile de pro
ducție. Va crește rolul adunărilor generale din 
întreprinderi și instituții, asigurîndu-se participa
rea nemijlocită a tuturor oamenilor muncii la 
elaborarea șl înfăptuirea planurilor, la realizarea 
programelor de activitate din fiecare unitate. 
Perfecționarea activității comitetelor și consiliilor 
oamenilor muncii, a adunărilor generale va asi
gura îmbunătățirea continuă a organizării și con
ducerii unităților economice, promovarea largă a 
muncii colective în sfera hotărîtoare a activității 
•ociale — producția materială. 

rea în valoare a resurselor locale, pentru Înflo
rirea multilaterală a tuturor localităților țării.

în scopul dezvoltării largi a schimbului de 
experiență și îndrumării unitare a activității 
consiliilor populare vor avea loc, cu regularitate. 
Congresul deputaților consiliilor populare jude
țene — o dată la 5 ani — și Conferința pe țară 
a președinților consiliilor populare comunale, o- 
rășenești și municipale — o dată la 4 ani; de ase
menea, vor avea loc, din doi în doi ani, confe
rințe pe județe ale președinților consiliilor popu
lare comunale, orășenești și municipale.

Comitetele și consiliile oamenilor muncii, adu
nările generale, toți oamenii muncii din întreprin
deri și instituții, din orașe și sate vor participa 
nemijlocit la dezbaterea problemelor și luarea 
holăririlor privind activitatea economico-socială, 
purtind răspunderea directă, în dubla lor calitate 
de proprietari ai mijloacelor de producție și pro
ducători, pentru bunul mers al întregii activități, 
pentru apărarea și dezvoltarea proprietății ob
ștești — sursa unică de progres a României so
cialiste, de creștere a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului.

Dezvoltarea democrației muncitorești, ereșterea 
sentimentului oamenilor muncii de stăpînl ai bo
gățiilor naționale, întărirea răspunderii acestora 
față de gospodărirea unităților economice, parti
ciparea lor la conducerea întregii economii vor 
constitui obiective esențiale ale politicii partidu
lui, laturi inseparabile ale dezvoltării multilaterale 
a societății noastre socialiste pe calea spre co-t 
munlsm.

întărirea capacității de apărare a patriei 

și ridicarea nivelului 

de pregătire politică a armatei
Una din marile realizări ale politicii partidului 

este făurirea Armatei Populare, apărătoare de 
nădejde a cuceririlor revoluționare ale poporului 
și a independenței naționale. Raporturile strînse 
ale partidului cu armata în perioada ilegalității, 
participarea activă a forțelor armate la înfăptui
rea insurecției naționale șl la războiul contra 
Germaniei fasciste au avut un rol de mare în
semnătate în procesul de făurire a armatei noi, 
populare. Acest proces s-a desfășurat în perioada 
transformărilor revoluționare ale societății noas

Perfecționarea activității organelor 

Ministerului de Interne
Lichidarea vechiului aparat de represiune 

burghezo-moșieresc și făurirea noilor organe ale 
puterii oamenilor muncii — miliția și securitatea 
— constituie o mare realizare a partidului ; fără 
aceasta nu s-ar fi putut desfășura cu succes ac
tivitatea de făurire a socialismului1.

în apărarea avutului obștesc, a cuceririlor re
voluționare un rol important revine organelor 
Ministerului de Interne, miliției șl securității. 
PartMul va veghea la perfecționarea activității 
organelor da miliție, care au sarcina să acționeze 
cu fermitate pentru apărarea proprietății obștești, 

tre, căpătînd un conținut nou odată cu cucerirea 
puterii politice de către clasa muncitoare șl tre
cerea la construirea socialismului.

Partidul acordă șl va acorda în continuare 
toată atenția Întăririi capacității de apărare a pa
triei, participării active a întregului popor la 
apărarea cuceririlor revoluționare, a independen
ței șl suveranității țării. Vom întări și în viitor 
armata, ridicînd nivelul pregătirii el de luptă șl 
politice și asigurînd dotarea cu mijloace de luptă 
moderne, astfel ca ea să-și poată îndeplini cu 

a bunurilor întregului popor, împotriva oricui ar 
încerca, sub o formă sau alta, să știrbească avu
ția noastră națională. Organele de miliția vor 
trebui, totodată, să apere proprietatea personală 
a tuturor cetățenilor, să garanteze liniștea pu
blică, respectarea legilor șl a normelor de con
viețuire socialistă.

Ținînd seama de condițiile internaționale, 
sarcini? importante revin organelor de securitate. 
Acestea vor trebui să acționeze cu fermitate îm
potriva oricăror încercări de a lovi In cuceririi® 
revoluționare ale poporului, pentru păstrarea se

cinste înalta misiune thcredlnțată de popor de • 
apăra libertatea și integritatea patriei.

Ca țară socialista șl în concordanța cu alfan*  
țele pe care le are, România va urmări dezvol*  
tarea colaborării armatei sale cu armatele celor
lalte țări socialiste, fiind în orice moment gata 
să-și îndeplinească obligațiile ce-1 revin.

Pornind de la principiul că apărarea patriei, a 
cuceririlor revoluționare ale socialismului esta 
sarcina întregului popor, partidul va întări acti
vitatea gărzilor patriotice șl pregătirea militari 
a tineretului. Depunînd eforturi permanente pen
tru a asigura condiții de pace în vederea dez
voltării construcției socialiste șl ridicării bună
stării națiunii, partidul va acționa, totodată, 
neabătut pentru întărirea pregătirii de luptă a 
poporului, spre a putea face față în orice mo
ment oricărei situații.

Partidul va milita cu fermitate pentru ridica
rea continuă a capacității de apărare a patrie! 
socialfete, pentru salvgardarea muncii pașnice, 
creatoare a poporului român — obligație patrio
tică primordială a fiecărui cetățean, a tuturor 
oamenilor muncii, a întregii noastre națiuni.

cretului de Btat, care constituie o obligație a fie
cărui cetățean. Organele de securitate trebuie să 
acționeze în concordanță strictă cu prevederii® 
legii, să respecte șl să asigure aplicarea neabătu
tă a legalității socialiste, veghind ca nimeni să 
nu fie pedepsit sau să sufere pe nedrept și, toto
dată, nici*  o persoană care atentează la cuceririi® 
revoluționare sau încalcă legile țării să nu rămînft 
nepedepsită.

In realizarea misiunii de mare importanță ee 
le revine, organele de miliție șl securitate vor 
lucra într-o strînsă colaborare șl unitate cu ce
lelalte organe de stat și obștești, cu masele largi 
populare. Trebuie să se dezvolte șl mal mult 
practica informării de către organele de miliție și 
securitate a maselor populare asupra diferitelor 
cazuri de infracțiuni, punerii în dezbaterea co
lectivelor de oameni ai muncii a celor ce încâlci 
legile țării, apllcîndu-se cu fermitate prevederii® 
legale împotriva infracțiunilor.

Lărgirea și perfecționarea controlului Perfecționarea justiției și întărirea

activității economico-sociale legalității socialiste
O latură importantă a conducerii conștiente, 

planificate a activității economico-sociale, a în
tregii vieți publice este- organizarea corespunză
toare a controlului la toate nivelurile și în toate 
compartimentele societății. Societatea trebuie să 
cunoască în orice moment cum sînt gospodărite 
mijloacele materiale și financiare de care dispune, 
cum își îndeplinesc sarcinile colectivele de oameni 
ai muncii, cadrele de conducere, cum sînt reali
zate hotărîrile de partid și aplicate legile țării în 
toate sectoarele de activitate. în cadrul societății 
noastre controlul trebuie să fie exercitat în mod 
unitar și pe baza unor criterii precise. în acest 
scop este necesar ca organele de partid și de stat

create anume să-și intensifice activitatea de con
trol în vederea întăririi disciplinei de plan șl 
financiare, ridicării răspunderii tuturor organis
melor economico-sociale în îndeplinirea holăririlor 
partidului și a legilor țării. O importanță deose
bită are. de asemenea, în acest sens, perfecționarea 
organizării și desfășurării, în cadrul organismelor 
instituționalizate, a controlului maselor — expre
sie a democratismului profund al orînduirii noas
tre socialiste — asupra modului cum sînt admi
nistrate bunurile obștești de către fiecare colectiv, 
asupra activității fiecărei unități economico-so
ciale.

Așezarea pe bază de norme legale a întregii 
activități economico-sociale Impune dezvoltarea 
și perfecționarea continuă a activității juridice, 
în conformitate cu realitățile noi ale țării noas
tre, cu ideologia materialismului dialectic și is
toric, cu idealurile socialismului și comunismului.

Organele de justiție și procuratură vor trebui 
să vegheze neabătut la înfăptuirea prevederilor 
legale, la judecarea, în conformitate cu legile, a 
acelora care se fac vinovați de acte antisociale. 
Ele vor trebui să acționeze împotriva oricăror

abuzuri și nedreptăți, să exercite un control per
manent asupra respectării legalității socialiste.

Organele de justiție trebuie să se sprijine tot 
mai mult pe masele de oameni ai muncii, pe ro
lul important pe care-1 joacă în societatea noas
tră opinia publică în combaterea abaterilor de la 
ordinea socialistă, a încălcării principiilor și nor
melor de conviețuire socială.

Este necesar să se intensifice tot mai mult acti
vitatea consiliilor de judecată care funcționează în 
unitățile economico-sociale șf pe lingă comitetele 
executive ale consiliilor populare, să sporească

' contribuția lor la creșterea răspunderii oamenlîot 
muncii față de aplicarea principiilor eticii și echi
tății socialiste, a prevederilor legislației noastre, 
pentru apărarea și dezvoltarea proprietății socla- 

’• liste, pentru respectarea ordinii și disciplinei in 
producție și în viața socială.

Partidul va acorda o atenție deosebită perfec
ționării continue a legislației socialiste, a princi
piilor de drept, astfel îneît acestea să exprime In 
modul cel mai corespunzător schimbările revolu
ționare produse în caracterul forțelor și relațiilor 
de producție, să permită așezarea pe baze, judi
cioase a raporturilor dintre întreprinderi, dintre 
diferite organisme sociale, dintre cetățeni — în 
dubla lor calitate de producători și proprietari al 
avuției naționale — să dea formă juridică adec
vată raporturilor de conviețuire socială în orîn- 
duirea socialistă șl comunistă. Vor trebui elabo
rate noi norme juridice și principii de drept car® 
să țină, seama de realitățile noi, proprii orînduirii 
socialiste șl comuniste,
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înfăptuirea marilor sarcini ale etapei urmă
toare de dezvoltare impune participarea tot mal 
largă a maselor populare, a întregului popor, la 
elaborarea și înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului. Partidul va acționa 
pentru crearea cadrului organizatoric cel mai po
trivit participării întregului popor la conducerea 
vieții economico-sociale, ținînd seama de faptul 
că dezvoltarea democrației socialiste este un fac
tor esențial șl o necesitate obiectivă în făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

Se confirmă istoricește tot mai mult superiori
tatea incontestabilă a democrației socialiste asu
pra celei burgheze care se mărginește să procla
me formal anumite drepturi democratice, dar nu 
asigură condițiile materiale și cadrul social nece
sar exercitării lor. Realitatea demonstrează că 
nu poate exista democrație adevărată acolo unde 
există clase sociale antagoniste, exploatatori și ex
ploatați. inegalitate economică, socială și națio
nală. Condiția indispensabilă a democrației reale 
este lichidarea inegalităților economice și sociale 
de clasă, înlăturarea exploatatorilor, cucerirea 
puterii de către cei ce muncesc, instaurarea pro
prietății socialiste asupra mijloacelor de produc
ție și realizarea repartiției după principiul socia
list. Numai pe această cale se creează condiții 
pentru ca oamenii muncii să poată beneficia cu 
adevărat de roadele muncii lor, de cuceririle pro
gresului și civilizației și, totodată, să se poată 
manifesta liber în sfera vieții sociale, să-și valo
rifice energia șf forța creatoare în interesul lor 
și al societății, să se bucure de libertăți și drep
turi garantate material. Democrația socialistă 
asigură în fapt posibilitățile poporului de a par
ticipa la conducerea societății, de a-.și hotărî în 
mod suveran destinele, de a-și făuri viitorul așa 
cum dorește.

In perioada următoare se vor lărgi tot mai mult 
formele de participare a oamenilor muncii la dez
baterea problemelor vieții economice și sociale, 
la conducerea statului. Se va promova metoda 
organizării periodice de conferințe — cu caracter 
național și local — pentru dezbaterea largă cu 
masele populare a tuturor problemelor importante 
ale vieții economice, politice, științifice, social- 
culturale.

Se va lărgi tot mai mult practica ținerii unor 
conferințe și consfătuiri pe ramuri de activitate, 
care prilejuiesc analiza și dezbaterea cu contri
buția specialiștilor, a oamenilor muncii ce lucrează 
nemijlocit în domeniile respective, a bunului rners 
al activității în fiecare sector, luarea unor măsuri 
concrete de perfecționare a muncii și înfăptuire 
In tot mai bune condiții a programului partidului. 
Aceste manifestări vor crea condiții pentru parti
ciparea activă și efectivă a oamenilor muncii la 
elaborarea șl înfăptuirea politicii generale de 
conducere a societății, pentru punerea tot mai 
largă in valoare a experienței șf înțelepciunii co
lective a maselor, pentru afirmarea capacităților 
creatoare ale tuturor cetățenilor în slujba înflori
rii patriei socialiste.

Democrația socialistă se va dezvolta pe măsura 
ridicării gradului de pregătire și competență a 
oamenilor muncii, lărgirii orizontului de cunoaș
tere și nivelului lor ideologic șl politic. Posibili
tatea pe care societatea o asigură tuturor oameni
lor muncii de a participa la conducerea statului, 
la adoptarea deciziilor, presupune întărirea răs
punderii fiecărui cetățean pentru respectarea 
Constituției, a tuturor legilor țării. Democrația 
socialistă este incompatibilă cu orice manifestare 
anarhică, cu orice încălcare a normelor de con

viețuire socială și a legilor țării. Liberalismul 
mic-burghez, concepțiile despre așa-zlsa libertate 
absolută, fără limite, atitudinile individualiste 
înguste, care nu țin seama de interesele generale 
ale societății, nu au nimic comun cu adevărata 
democrație socialistă. Dezvoltarea largă a drep
turilor și libertăților cetățenești în cadrul orîn
duirii noastre, adînclrea și perfecționarea demo
crației socialiste nu pot fi concepute în afara 
răspunderii sociale a fiecărei persoane față de in
teresele generale ale societății, în afara conștiin

Perfecționarea activității 
organelor supreme ale puterii de stat — 

Marea Adunare Națională 
și Consiliul de Stat

Se va continua procesul de perfecționare a ac
tivității Marii Adunări Naționale — forul suprem 
al puterii de stat — corespunzător rolului și sar
cinilor sporite ce-i revin în societatea noastră, 
în Marea Adunare Națională vor fi dezbătute și 
adoptate planurile de dezvoltare economică și so
cială a țării, bugetele anuale, cele mai importan
te documente și acte normative ale construcției 
interne, precum și problemele politicii externe a 
țârii. Se va dezvolta activitatea legislativă a Ma
rii Adunări Naționale, adoptarea de legi menite 
să apere și sa dezvolte cuceririle fundamentale 
ale poporului, să asigure sporirea avutului ob
ștesc, exercitarea drepturilor și libertăților cetă
țenești, întărirea ordinii și legalității socialiste. 
Marea Adunare Națională va trebui să-și exer
cite tot mai activ funcția de control asupra mer
sului dezvoltării economice și sociale, asupra apli
cării legilor țării, a înfăptuirii politicii interne și 
externe a partidului și statului. Se va îmbună
tăți In continuare activitatea comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Naționale, care vor dez
bate și aviza toate proiectele de lege, vor asculta 
periodic informări ale miniștrilor și celorlalți 
conducători ai organelor centrale în legătură cu 
mersul aplicării legilor In sectoarele pe care le 
conduc. Se va asigura creșterea rolului deputaților

Creșterea rolului Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale

Un rol tot mai important în viața societății 
noastre va trebui să îndeplinească Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale a Româ

ței datoriei fiecăruia de a face totul pentru bună
starea și fericirea întregului popor, pentru cauza 
socialismului șl comunismului. în concepția filo
zofică marxistă, libertatea este înțelegerea necesi
tății de a acționa în spiritul legilor dezvoltării is
torice, în slujba mersului înainte al societății.

Dezvoltarea democrației socialiste va stimula 
și pune tot mal deplin în valoare energiile și ela
nul creator al maselor, va asigura climatul ne
cesar afirmării plenare a personalității umane, 
accelerării progresului întregii societăți.

în Marea Adunare Națională — reprezentanți 
aleși ai maselor largi de oameni al muncii — în 
întreaga viață socială și politică a țării.

Pornind de la necesitatea creșterii răspunde
rii deputaților în sistemul democrației socialiste, 
se va asigura depunerea mai multor candidaturi 
pentru un loc de deputat, dînd astfel cetățenilor 
posibilitatea să aleagă pe cei care dovedesc mai 
multă competență și inițiativă, energie, pasiune 
și spirit gospodăresc, mai multă fermitate și răs
pundere. în înfăptuirea politicii partidului.

Se va perfecționa, de asemenea, activitatea 
Consiliului de Stat — organul suprem al puterii 
de stat cu activitate permanentă, subordonat Ma
rii Adunări Naționale — care trebuie să asigure 
buna și continua funcționare a statului, în con
formitate cu Constituția și legile țării. Totodată, 
el este chemat să exercite un control permanent 
asupra aplicării legilor și hotărîrilor Marii Adu
nări Naționale, asupra activității organelor cen
trale ale administrației de stat, Procuraturii și 
Tribunalului Suprem, a organelor de stat locale.

Respectarea riguroasă a legislației noastre so
cialiste, înfăptuirea neabătută a prevederilor le
gilor statului constituie obligații fundamentale 
ale organelor centrale și locale, ale tuturor cetă
țenilor țării.

niei — organism larg reprezentativ format din 
cadre de conducere pe linie de partid și de stat, 
cadre economice, tehnice și științifice, reprezen

tanți ai oamenilor muncii care lucrează nemij
locit în producție. Atît Consiliul, cit și secțiunile 
sale de specialitate vor trebui să desfășoare o 
activitate permanentă pentru analiza probleme
lor dezvoltării economico-sociale a României, 
pentru elaborarea studiilor privind principalele

&W organizațiilor de masă și obștești 

in sistemul democrației socialiste
în dezvoltarea democrației socialiste în țara 

noastră, în asigurarea participării largi șl efec
tive a maselor populare la soluționarea proble
melor construcției socialiste, la conducerea ac
tivității economico-sociale, un rol Important vor 
continua să aibă organizațiile de masă și obștești. 
Ele sînt chemate să acționeze pentru unirea e-

Creșterea rolului sindicatelor
Unind în rîndul lor milioane de oameni ai mun

cii, sindicatele sînt chemate să participe direct, 
prin reprezentanții lor, în toate organismele de 
conducere, inclusiv în Consiliul de Miniștri, la 
elaborarea legilor și măsurilor privind dezvoltarea 
economico-socială și ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al poporului. Ele au un rol 
important în unirea eforturilor maselor populare 
din fiecare V^râ^-i adere și instituție, în organi
zarea particmăriWactive a acestora — în calitate 
de proprietar și producători — la buna gospodă
rire a unităților,*  la activitatea de îndeplinire a 
planurilor.

Sindicatele trebuie să se ocupe de organizarea 
calificării profesionale șl pregătirea tehnică și 
științifică a celor ce muncesc, să acționeze pentru 
întărirea ordinii și disciplinei și a spiritului de 
răspundere în producție, să militeze pentru o 
atitudine nouă, comunistă față de muncă și avutul

Rolul femeilor in viața socială, 

in dezvoltarea multilaterală a societății
Una din marile cuceriri ale socialismului în 

România este asigurarea deplinei egalități în 
drepturi pentru masele de femei, createa condi
țiilor în vederea afirmării în toate domeniile de 
activitate ale societății a energiei și potențialului 
creator al femeilor. Partidul acordă o deosebită 
prețuire capacității femeilor, se preocupă de creș
terea rolului lor în întreaga viață economico- 
socială. Femeile au o contribuție esențială în 

orientări ale acestei dezvoltări. Lucrînd în strîn- 
să legătură cu organele de partid șl de stat la 
întocmirea prognozelor, a planurilor cincinale și 
anuale. Consiliul va trebui să fundamenteze știin
țific măsuri menite să contribuie la înfăptuirea 
cu succes, etapă de etapă, a obiectivelor progra
mului partidului.

forturilor tuturor oamenilor muncii în vederea 
traducerii în viață a programului partidului, să 
desfășoare o amplă activitate de educație socia
listă și comunistă a maselor, să participe nemij
locit la rezolvarea multiplelor probleme ale vie
ții și muncii oamenilor, ale dezvoltării general® 
a societății.

obștesc. Sindicatelor le revin răspunderi însem
nate în soluționarea problemelor sociale, în apli
carea legislației muncii în societatea noastră și în 
asigurarea îmbunătățirii condițiilor de muncă șl 
de viață ale celor ce muncesc, corespunzător po
liticii generale a partidului și statului ; ele au 
importante îndatoriri în exercitarea controlului 
obștesc, în soluționarea, pe baza legilor țării, a 
multiplelor probleme de viață ale oamenilor 
muncii. Sindicatele sînt chemate să desfășoare o 
largă activitate politico-educativă de ridicare a 
conștiinței maselor populare, de lărgire a ori
zontului lor de cunoaștere, pentru formarea omu
lui nou. în perioada următoare, rolul sindicate
lor va crește în toate domeniile, de aceea el® 
trebuie să-și perfecționeze activitatea pentru a-ș! 
îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile c® 
le revin.

producția materială și spirituală a societății noas
tre, în întărirea familiei, în dezvoltarea națiunii, 
în menținerea tinereții poporului, în creșterea și 
educarea tinerei generații. $1 în perioada urmă
toare femeile — care reprezintă peste jumătate 
din populația țării — vor continua să se afirme 
ca o forță remarcabilă a construcției socialiste șl 
comuniste, adueîndu-și contribuția tot mai însem-
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nat» la den-oltar»» producției materiale >1 spi
rituale, la formarea «i educarea tinerelor gene
rații. la progresul social multilateral al țArll. 
Parlidul va acorda toatâ atentla punerii cit mal 
larc> in valoare a capacitspi de muncă șl spiri
tului gospodăresc al maselor de temei, promovă
ri lor in funcții de răspundere potrivit aptitudi
nilor. posibilităților șl calităților umane și profe
sionale. Partidul va acționa cu șl mai multă 
perseverentă pentru a asigura cele mal bune con
diții de participare activ» șl efectivă a femeilor

0 sarcină esențială a partidului, 

a întregii societăți: 
creșterea și educarea tinerei generații 

— viitorul țării
Partidul pornește de la faptul că tineretul re

prezintă o puternică forță socială, că tînăra ge
nerație este viitorul însuși al națiunii noastre 
socialiste. De aceea el pune și în viitor în centrul 
preocupărilor creșterea și educarea tineretului în 
spiri‘ul concepțiilor înaintate despre lume și 
viață, pregătirea maselor de tineri din punct de 
vedere profesional și politic, participarea activă a 
acestora la înfăptuirea programului general al 
partidului. Uniunea Tineretului Comunist, orga
nizație revoluționară a tinerei generații din 

la conducerea Întregii vieți economico-sodale. în 
acest spirit, comisiile de femei sînt chemate să 
participe tot mai activ, în diferite organisme de 
stat șl obștești, la soluționarea problemelor legate 
de condițiile de muncă și viață ale maselor de 
femei, privitoare la activitatea lor în diferite 
sectoare ale vieții sociale ; ele trebuie să aducă o 
contribuție tot mai activă la eforturile generale 
pentru edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate șl trecerea la construirea comunismu
lui în România.

România, trebuie să desfășoare o intensă activi
tate pentru mobilizarea maselor de tineri în opera 
de construcție socialistă, pentru educarea tinere
tului în spiritul patriotismului și internaționalis
mului. Uniunea Tineretului Comunist trebuie să 
cultive în conștiința tinerelor generații înaltele 
trăsături morale ale omului înaintat al societății 
noastre, sentimentul răspunderii în muncă și al 
datoriei față de patrie, popor și partid, față de 
viitorul socialist și comunist al României.

Rolul celorlalte organizații obștești
Un loc important în sistemul democrației vor 

ocupa și celelalte organizații de masă și obștești 
nle oamenilor muncii. Uniunile cooperatiste, uniu
nile de creație, asociațiile științifice și profesio
nale vor trebui să acționeze tot. mai intens pentru 
educația socialistă și comunistă a membrilor lor,

Frontul Unității Socialiste — organism 
politic reprezentativ al coeziunii

societății
în etapa edificării societății socialiste multila

teral dezvoltate în România un rol de mare în
semnătate revine Frontului Unității Socialiste — 
organism politic larg, revoluționar, democratic, 
care unește in rîndurile sale, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, toate organizațiile 
obștești, toate categoriile sociale, exprimînd eloc
vent unitatea armonioasă a oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, a întregului nos
tru popor în jurul Partidului Comunist Român. 
Oglindind relațiile de colaborare și frăție dintre 
clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate și ce
lelalte categorii sociale — animate de aceleași In
terese și idealuri în lupta pentru dezvoltarea so
cialistă și comunistă a României — Frontul Uni
tății Socialiste ilustrează schimbările fundamen
tale produse în structura socială a țării, precum 
și perspectiva apropierii tot mai depline a tuturor 
claselor și categoriilor sociale în făurirea noii so-

PROGRAMS PÂRfțDULUi COMUNIST ROMÂN]

pentru mobilizarea șl unirea oamenilor muncii fn 
activitatea consacrată îndeplinirii programului 
partidului, pentru participarea lor activă la viața 
economico-socială, la conducerea treburilor ob
ștești, a întregii noastre societăți.

noastre
cietăți de oameni ai muncii, a societății comu
niste. în conformitate cu hotărîrile primului Con
gres al Frontului Unității Socialiste, acestui orga
nism îi revin sarcini de mare răspundere în 
dezvoltarea democrației socialiste, în asigurarea 
participării la viața politică a tuturor cetățenilor 
patriei.

Frontul Unității Socialiste va acționa ca un 
adevărat forum național în care masele largi 
populare, oamenii muncii, fără deosebire de națio
nalitate, participă efectiv la conducerea societății. 
El va trebui să asigure antrenarea în acțiunile pe 
care le întreprinde a tuturor organizațiilor din 
care este alcătuit, coordonarea activității lor, 
exercitarea unui control reciproc între acestea, în 
vederea realizării cu forțe comune a obiectivelor 
unice ce decurg din programul partidului de con
strucție socialistă șl comunistă. Frontul Unității 
Socialiste va trebui să se ocupe mal Intens de 

felul în care deputății îșî desfășoară activitate^ 
își îndeplinesc îndatoririle față de cetățeni, acțio« 
nează pentru înfăptuirea politicii generale a partly 
dulul și statului.

Frontului Unității Socialiste îl revin sarcini im
portante în organizarea controlului obștesc — for
mă democratică de participare a maselor la per
fecționarea activității publice, de creștere a spiri
tului de răspundere în soluționarea problemelof 
sociale, în îmbunătățirea condițiilor de muncă șl 
de viață ale întregului popor. îndatoriri de seamă 
revin Frontului Unității Socialiste în organizarea 
activității educative de formare a omului nou, 
constructor al socialismului, în afirmarea puter
nică în viața socială a principiilor eticii și echi
tății socialiste.

Din Frontul Unității Socialiste, alături de orga
nizațiile politice, de masă și obștești, fac parte 
și cultele. Partidul promovează o politică de res
pectare a conștiinței, inclusiv a credinței reli
gioase a tuturor cetățenilor țării. în spiritul Con
stituției țării se va asigura desfășurarea normală 
a activității cultelor, practicarea religiei. Evident, 
cultele trebuie să se încadreze în normele Junda- 
mentale ale stalului și societății noastre socialiste, 
să participe activ la înfăptuirea obiectivelor d« 
dezvoltare economică și socială a țării. Dacă cre
dința este o problemă de conștiință personală a 
fiecărui cetățean, iar statutul cultelor este recu
noscut de stat în conformitate cu Constituția țarii, 
asigurfnd practicarea de către cetățeni a uneia 
sau alteia dintre credințe, în același timp cetățe
nii, Indiferent de concepția lor filozofică sau de 
credința lor religioasă, trebuie să respecte legile 
țării. Desigur, partidul va promova ferm în viața 
socială concepția materialist-dialectică și istorică 
despre viață și lume și va acționa în toate împre
jurările pe baza acestei concepții științifice.

In perioada următoare va crește și mai mult 
rolul Frontului Unității Socialiste in unirea efor- 

, turilor întregului nostru popor pentru făurirea, 
în mod conștient, a propriei sale istorii, a pro
priului său viitor — viitorul comunist.

---------------------------------------- PARTEA A VH-A—----- ---------------------------—

POLITICA PARTIDULUI ÎN PROBLEMA NAȚIONALĂ
în abordarea problemei naționale șl a națiunii, 

Partidul Comunist Român pornește de la concep
ția marxist-leninistă, de la adevărul puternic con
firmat de viață că nu poate fi liber un popor care 
asuprește alt popor. In concordanță cu această 
concepție partidul consideră necesar ca între na
țiuni, între state să se stabilească relații noi, ba
zate pe deplina egalitate în drepturi, pe respectul 
reciproc al independenței, al dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta corespunzător voinței sale.

încă făuritorii socialismului științific subliniau 
importanța deosebită a acestor principii. în acest 
spirit Friedrich Engels arăta că : „fără restau
rarea independenței și unității fiecărei națiuni nu 
s-ar fi putut înfăptui nici unirea internațională a 
proletariatului, nici colaborarea pașnică, rațională 
a acestor națiuni pentru atingerea unor țeluri 
comune"*).  Numai în condițiile dezvoltării nestin
gherite a fiecărei națiuni sînt posibile realizarea 
unei rodnice colaborări multilaterale, propășirea 
fiecărui popor și a întregii umanități, asigurarea 
unei păci trainice în lume.

*) F. Engels : „Despre internaționalismul pro
letar", Editura politică 1959, pag. 194.

Existența problemei naționalităților în diferite 
state este rezultatul dezvoltării istorice ; această 
problemă a apărut odată cu formarea statelor na
ționale independente și este determinată de exis
tența în cadrul statelor naționale a unor popu
lații, mai mult sau mai puțin numeroase, de altă 
naționalitate.

Ținînd seama de această realitate istorică, 
partidul apreciază că preocuparea pentru asigu
rarea deplinei egalități în drepturi a naționalită
ților conlocuitoare, pentru soluționarea probleme
lor lor specifice, pentru cimentarea unității și 
frăției oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate. își păstrează întreaga importanță în 
perioada făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și trecerii treptate la comunism. Na
ționalitățile vor continua să existe timp îndelun
gat, atît în perioada edificării socialiste, cit și în 
aceea a construcției comuniste, ceea ce va nece
sita o preocupare continuă pentru asigurarea de
plinei egalități în drepturi și a condițiilor de a- 
firmare nestingherită a fiecărei naționalități, fără 
nici o deosebire.

Partidul Comunist Român pornește de la reali
tățile istorice, de la faptul că, pe parcursul seco
lelor anterioare formării statului național, alături 
de români, pe teritoriul țării noastre s-au așezat 
maghiari și germani și, într-un număr mai mic, 
alte naționalități. De-a lungul veacurilor, între 
oamenii muncii români și cei de altă naționalitate 
s-au stabilit relații de strînsă colaborare ; ei au 
conviețuit și conlucrat atît în condiții normale, 
cit și în împrejurări grele. Dezvoltarea forțelor 
de producție, progresul general realizat pe teri
toriile locuite în comun de români, maghiari, 
germani și de alte naționalități constituie rezul
tatul muncii și luptei lor comune. în decursul

Națiunea este produsul dezvoltării societății 
omenești pe o treaptă superioară. Ea a apărut pe 
scena istoriei odată cu dezvoltarea forțelor de 
producție, care a determinat formarea statelor na
ționale bazate pe comunitatea de teritoriu, a in
tereselor economice, a originii și limbii, deci odată 
cu apariția burgheziei și, implicit, a proletariatu
lui. Formarea națiunilor și a statelor naționale a 
jucat un rol de importanță istorică în progresul 
general economîco-social al omenirii.

Analiza dezvoltării sociale în lumina materia
lismului dialectic și istoric demonstrează că na
țiunea nu și-a încheiat rolul în Istorie. Dimpotrivă, 
viața atestă cu putere că națiunea, statul național 
sînt chemate să aibă și în continuare, pentru o 
lungă perioadă de timp, un rol de mare însem- 

•) F. Engels : Prefață la ediția Italiană a Mani
festului Comunist, volumul „Marx-Engels-Lenin 
despre internaționalismul proletar", Editura po
litică, București — 1959, pag. 236.

Socialismul
Odată eu victoria socialismului într-un număr 

de 14 state independente, problema națiunii și a 
noilor ei perspective capătă o importanță deose
bită pentru afirmarea superiorității socialismului 
în lume. Pentru prima dată în istorie, clasa mun
citoare, înfăptuind revoluția proletară, eliberin- 
du-se pe sine de exploatare, llchidînd cu desăvâr
șire clasele exploatatoare, eliberează popoarele de 
asuprire națională. Socialismul eliberează omul de 
orice asuprire națională și socială și, totodată, 
deschide un cîmp larg afirmării și înfloririi fie
cărei națiuni, dezvoltării tuturor statelor naționale 
Independente. Așa cum arăta Lenin : „numai o 
atenție cu totul deosebită față de Interesele diver
selor națiuni face să dispară baza oricăror con
flicte, înlătură neîncrederea reciprocă și teama de 
intrigi, creează — mai ales în rindul muncitorilor 
și țăranilor care vorbesc limbi diferite — acea 
încredere fără de care atit relațiile pașnice între 
popoare, cit și dezvoltarea cu succes a tot ce este 
valoros in civilizația de astăzi sînt absolut impo
sibile" •).

Partidul Comunist Român pornește de la faptul 
că atit in perioada construcției socialiste, cit și în 
societatea comunistă, pentru multă vreme, națiu
nea și statul național au de jucat un rol de mare 
însemnătate. în această perioadă istorică de dez
voltare a societății omenești pe o treaptă supe
rioară, întărirea națiunii și a statelor naționale

•) V. I. Lenln ? Opere complete, voi. 45, Ed. 
politică 1967, pag. 260. 

nătate în societate, în lupta împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru 
lichidarea vechilor relații de inegalitate și așeza
rea raporturilor dintre state pe principii noi, 
democratice, de demnitate, egalitate și dreptate 
națională și socială. Evenimentele, viața contem
porană confirmă că pe toate continentele, mai 
ales în țările în curs de dezvoltare care s-au eli
berat nu de mult de dominația colonialistă, for
marea națiunii și a statelor naționale indepen
dente reprezintă o necesitate obiectivă, un factor 
determinant al progresului economico-social rapid 
al popoarelor. De aceea, comuniștii, revoluționarii, 
forțele progresiste au datoria să militeze neabătut 
pentru consolidarea națiunilor, a statelor națio
nale ce se pronunță pentru dezvoltare liberă și 
independentă.

Viața arată că nici în țările capitaliste dezvol
tate națiunea, statul național nu și-au încheiat 
rolul pe scena istoriei. încercările de a limita sau 
nega rolul națiunii, de a nesocoti realitatea isto
rică nu pot duce decît la ascuțirea contradicțiilor 
sociale și politice. Tendința de a forța desființarea 
statelor naționale și trece la formarea unor orga
nisme supranaționale constituie, în esență, o for
mă nouă de aspirație la dominație asupra altor 
popoare, o încercare de a masca asuprirea de 
clasă, de a abate masele populare de la lupta 
pentru transformarea revoluționară a societății. 
Experiența istorică demonstrează că o conlucrare 
trainică nu se poate realiza decît pe baza deplinei 
egalități între națiuni și state, a respectării inte
reselor naționale ale fiecărui popor. Tocmai de 

'aceea și în statele capitaliste dezvoltate comu
niștii, forțele revoluționare, progresiste sînt cele 
mai ferme apărătoare ale intereselor naționale. 
Salvgardarea independenței și suveranității con
stituie o parte integrantă a luptei împotriva politi
cii imperialiste, a dominației și asupririi de clasă, 
pentru transformarea revoluționară a societății, 
eliberarea socială a maselor muncitoare și făuri
rea noii orînduiri sociale.

și națiunea
independente constituie o necesitate legică, obiec
tivă ; acesta este un factor primordial al făuririi 
cu succes a socialismului și comunismului. Tot
odată, aceasta va trebui să ducă la realizarea unei 
colaborări largi pe baze democratice și la apro
pierea treptată între națiuni. în îndeplinirea mi
siunii sale istorice, a rolului său politic conducător 
în societate, Partidul Comunist Român va asigura 
condiții optime pentru dezvoltarea pe o treaptă 
superioară a națiunii, pentru întărirea continuă a 
statului național, a independenței și suveranității 
sale. Realizarea acestor sarcini constituie parte 
integrantă a luptei pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și edificarea comu
nismului în România.

Partidul Comunist Român consideră că preo
cuparea pentru înflorirea națiunii socialiste și a 
statului național independent nu poate fi opusă 
în nici un fel preocupării de a dezvolta colabo
rarea, solidaritatea și întrajutorarea între țările 
socialiste, că grija pentru întărirea statului na
țional nu poate fi opusă internaționalismului pro
letar. în același timp, solidaritatea și colaborarea 
dintre țările socialiste, internaționalismul prole
tar nu pot fi opuse dezvoltării națiunii și state
lor naționale independente. Tendința de a con- 
trapune într-o forma sau alta internaționalismul 
propășirii națiunii și statului național indepen
dent ar fi o gravă eroare cye ar aduce mari 
daune intereselor făuririi socialismului în fiecare 
țară și, totodată, întăririi solidarității țărilor so
cialiste, creșterii prestigiului * socialismului în 
lume.

Națiunea șl statul național independent, pe de 
o parte, și solidaritatea și colaborarea dintre ță
rile socialiste, internaționalismul proletai', pe de 
altă parte, sînt două laturi ale construcției socia
lismului care nu numai că nu se exclud, ci, dim
potrivă, se află într-o strînsă unitate dialectică, 
întărirea națiunii și a statului național indepen
dent, dezvoltarea fiecărui stat socialist duc la în
tărirea solidarității internaționale, a internaționa
lismului proletar, la făurirea cu succes a rapor
turilor noi, bazate pe principiile marxist-leniniste 
de egalitate. între statele socialiste, la afirmarea 
forței socialismului pe plan internațional. La rin
dul ei, întărirea solidarității și colaborării ac
tive între țările socialiste, a internaționalismului 
proletar duce la dezvoltarea fiecărei națiuni, a 
fiecărui stat național, confirmînd superioritatea 
socialismului ce deschide cîmp liber de manifes
tare forței creatoare a fiecărui popor. „O mișcare 
internațională a proletariatului — spunea Engels 
— este in general posibilă numai intre națiuni 
independente"*).

în acest fel se pune — în spiritul concepției 
marxist-leniniste — problema națională și a in
ternaționalismului proletar in condițiile sociâlis- 
mului și comunismului. Orice alt mod de abor
dare a acestei probleme — negarea rolului națiu
nii, opunerea acesteia internaționalismului sau 
invers — este greșit și dăunător. Comuniștii au 
datoria să lupte atît împotriva naționalismului 
îngust, a politicii de izolare națională, cit și îm
potriva cosmopolitismului, a hegemonismului și 
șovinismului de mare putere, a negării sau sub
aprecierii rolului, națiunii și statului național.

Abordînd această importantă problemă în spi
ritul concepției revoluționare marxist-leniniste ne 

Problema naționaStățior în socialism

îndeplinim marile răspunderi șl îndatoriri de co
muniști atît față de națiunea noastră socialistă, 
cît și față de celelalte națiuni socialiste, față de 
cauza generală a internaționalismului.

Partidul nostru ține seama de faptul că pe 
parcursul dezvoltării istorice are loc un proces 
legic de apropiere între națiuni — pe baza cola
borării egale și liber consimțite dintre ele. în e- 
tapa comunismului deplin se va ajunge la dispa
riția treptată a statelor naționale, a unor deose
biri esențiale între națiuni, dar națiunea va con
tinua să existe in cadrul unei organizări proprii, 
ca entitate distinctă, păstrîndu-și specificul. Pe 
această bază se va realiza o conlucrare intimă 
multilaterală între națiuni. Pornind de la această 
perspectivă Istorică, partidul consideră că pro
cesul dialectic de apropiere între națiuni nu poa
te fi în nici un fel forțat ; aceasta presupune, mai 
întîi. afirmarea și înflorirea puternică a fiecărei 
națiuni și, totodată, promovarea unor relații prin
cipiale între ele, întemeiate pe deplină egalitate, 
pe stimă și respect reciproc. Numai reșpectîn- 
du-se interesele fiecărei națiuni se vor putea crea 
condițiile pentru dispariția oricăror neîncrederi și 
animozități, pentru stabilirea de relații libere și 
egale, se va putea ajunge în perspectivă la apro
pierea tot mai strînsă între națiuni. în acest sens 
un rol important vor avea realizarea unui nivel 
asemănător de dezvoltare economico-socială, afi
nitățile istorice, de cultură și limbă. Pornind de 
la această concepție revoluționară. Partidul Co
munist Român va face și în viitor totul pentru 
creșterea rolului națiunii și al statului național 
independent, pentru dezvoltarea colaborării și so
lidarității cu țările socialiste, cu toate forțele re
voluționare, pentru afirmarea principiilor inter
naționalismului proletar, pentru relații noi între 
toate popoarele, pentru pace trainică în întreaga 
lume.

istoriei, oamenii muncii, fără deosebire he națio
nalitate, au luptat împreună împotriva asupririi, 
pentru dreptate socială și națională. Frăția și 
solidaritatea dintre ei s-au afirmat cu putere în 
lupta împotriva fascismului și războiului, pen
tru răsturnarea dictaturii fasciste și eliberarea 
României de sub dominația hitleristă, ridieîndu-se 
pe trepte superioare în anii revoluției populare, 
democratice, ai revoluției socialiste și edificării 
noii orînduiri sociale în România. Succesele ob
ținute în lupta pentru lichidarea claselor exploa
tatoare, mărețele realizări dobîndite pe calea 
construcției socialiste —«tot ce s-a înfăptuit în 
această perioadă de profunde transformări revo
luționare — este rodul eforturilor comune ale 
oamenilor muncii români, maghiari, germani și 
de altă naționalitate.

Nu o dată clasele exploatatoare, fără deosebire 
de naționalitate, au încercat să-i învrăjbească pe 
români și cei de altă naționalitate, ducînd o poli
tică de asuprire națională, de nerecunoaștere a 
egalității în drepturi între toți cetățenii patriei. 
Burghezia și moșierimea, clasele dominante, fără 
deosebire de naționalitate, urmăreau să-și întă
rească pozițiile și să-și apere interesele de clasă, 
unindu-se și acționînd împreună împotriva ma
selor largi populare, atunci cînd acestea se ridi
cau la luptă pentru drepturi sociale și naționale.

Pornind de la realitățile țării noastre și de la 
concepția marxist-leninistă, revoluționară în pro
blema națională, Partidul Comunist Român a 
luptat întotdeauna împotriva politicii de asuprire 
națională de orice fel, pentru apărarea intereselor 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate. El s-a pronunțat în mod constant pen
tru deplina egalitate în drepturi între toți cetă
țenii patriei noastre. Imediat după 23 August 

1944 Partidul Comunist Român a trecut la în*  
făptuirea unei politici noi, marxist-leniniste in 
problema națională. Aplicînd neabătut principiile 
socialismului științific, partidul a asigurat lichi
darea pentru totdeauna a asupririi și inegalității, 
realizarea deplinei egalități în drepturi a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate 
sau rasă. Rezolvarea problemei naționale se ma« 
terializează în asigurarea condițiilor pentru parti
ciparea activă a tuturor cetățenilor la viața 

economico-socială, la conducerea diferitelor sec
toare de activitate, a întregii societăți, precum șl 
în asigurarea învățămîntului în limba maternă și 
a dreptului de folosire liberă a acesteia.

Pornind de la adevărul că egalitatea în drepturi 
se reflectă în primul rînd în ridicarea gradului 
de dezvoltare economico-socială a întregii țâri, 
partidul și statul socialist au urmărit amplasarea 
cît mai rațională a forțelor de producție pe 
toriul patriei. în etapa făuririi socibt^ții ^soc 
multilateral dezvoltate și trecerii spre comunism, 
odată cu dezvoltarea impetuoasă a forțelor da 
producție pe întreg teritoriul țării se vor crea 
condiții tot mai bune pentru manifestarea deplină 
în viața socială a tuturor cetățenilor, fără deose
bire de naționalitate, pentru participarea lor ac
tivă la conducerea societății. Se vor întări și mal 
mult frăția și unitatea oamenilor muncii în lupta 
și munca comună pentru făurirea conștientă a 
propriului lor viitor.

în lumina materialismului dialectic șî Istoric, 
corespunzător proceselor dezvoltării societății de 
mîine, soluționarea problemei naționale în cadrul 
fiecărui stat reprezintă o sarcină esențială a 
fiecărui partid comunist, un element component 
al însăși edificării socialismului și comunismului.

Partidul nostru va veghea permanent la apli
carea fermă în viață a principiilor marxist-leni
niste în problema națională, la respectarea de
plinei egalități în drepturi și crearea condițiilor 
menite’să asigure participarea activă a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, la 
conducerea destinelor patriei noastre socialiste, 
politica justă națională constituind o parte inse
parabilă a făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a înaintării spre comunism.

☆
în abordarea problemei naționale nu uităm că 

în perspectiva istorică, în epoca comunismulu5, 
odată cu dispariția claselor și lichidarea treptată 
a deosebirilor dintre munca fizică și cea intelec
tuală, dintre munca agricolă și cea industrială șl 
apropierea condițiilor de viață de la sate de cela 
de la orașe, se va ridica pe o treaptă nouă 
unitatea oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate — care se vor integra tot mai mult 
în procesul de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a comunismului, în poporul 
muncitor unic al societății comuniste. Totodată, 
și în perspectiva acestui viitor vor continua să 
existe anumite trăsături specifice, in primul rînd' 
deosebiri între diferitele categorii de oameni al 
muncii, în raport cu rolul lor în procesul de 
producție, în activitatea socială, dar acestea vor 
accentua și mal mult caracterul democratic al 
noii orînduiri, unitatea dialectică a poporului 
muncitor.

Concomitent cu soluționarea în spirit marxist- 
leninist a problemei naționale în cadrul fiecărui 
stat, a omogenizării tot mai profunde a societății 
comuniste, se va desfășura și procesul de apropiere 
între națiuni în perspectiva unor mari și adinei 
transformări revoluționare în societatea omenească 
pe plan internațional. Se va păstra însă speci
ficul propriu fiecărui popor, societatea comunistă 
caracterizîndu-se nu prin negarea, ci prin recu
noașterea acestui specific. Trăsăturile proprii fie
cărei națiuni constituie un factor de colaborare 
egală între popoare, de realizare a adevăratei 
libertăți și egalități a oamenilor și popoarelor.

----------------------------------------PARTEA A VIII-A-------------------------------------------

ACTIVITATEA IDEOLOGICĂ
Șl MUNCA POLITICĂ EDUCATIVĂ A PARTIDULUI

Bua ideologiei a partidului aate materialismul 
dialectic și istorie, •oeiallamul științific, teoria 
marxist-leninistă care pornește de la practică șl 
de la adevărurile universal valabile și constituie 
o călăuză vie în acțiune, în lupta pentru transfor
marea revoluționară a societății. Teoria revolu
ționară marxist-leninistă nu este și nu poate fi 
• concepție închisă, Încheiată o dată pentru tot

deauna ; ea nu este o dogmă, nu poate elabora 
scheme valabile !n orice condiții și pentru orice 
etapă. A fi revoluționar, a fl comunist înseamnă 
a fi explorator îndrăzneț al noului, a privi întot
deauna înainte către ceea ce se dezvoltă, a gindi 
cutezător pe baza experienței revoluționare a ma
selor, a acționa pentru unirea eforturilor aces

tora în vederea transformării revoluționare a so
cietății.

Materialismul dialectic și istoric înarmează 
partidul, cadrele de conducere, comuniștii cu 
metoda științifică de analiză a evenimentelor, a 
fenomenelor din natură și societate. Cu ajutorul 
acestei metode partidul comunist elaborează stra
tegia și tactica revoluționara a transformării so

cietății, în concordanță cu realitățile istorice, na
ționale și sociale din fiecare țară, din fiecare eta
pă a dezvoltării societății omenești. Partidul nos
tru pornește permanent de la faptul că adevăru
rile generale se realizează în particular, iar parti
cularul, practica, confirmă justețea adevărurilor 
generale. Adevărul general și cel particular nu 

se exclud, ci se condiționează reciproc, în cadrul 
unei strînse unități dialectice.

Gîndirea teoretică, activitatea ideologică a parti
dului trebuie să demonstreze că societatea capi
talistă bazată pe exploatarea omului de câtra 
om, pe inegalitate, pe împărțirea lumii în bogațl

(Continuare în pag, a X-a)
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i săraci, și-a încheiat misiunea Istoricii, nu mal 
-respunde stadiului actual de dezvoltare a (or
elor de producție. Modul capitalist de repartiție 
i produsului social și a venitului național trebuie 
nlocuit. Caracterul social al producției și al 
nuncii în capitalism impune schimbarea rela- 
’.ilor de producție și a repartiției produsului so- 
ial și a venitului national, desființarea exploată- 
■i capitaliste, înfăptuirea unor noi relații de pro- 
lucjieși a unui nou mod de repartiție.
Activitatea teoretică a partidului are menirea 

le a fundamenta căile transformării revoluțio
nare a societății, de a demonstra pe baza anali- 

■i științifice materialist-dialectice și istorice că 
recerea la noua orînduire socială constituie o 
cresitate istorică obiectivă a dezvoltării socie- 
ății pe o treaptă superioară. Activitatea ideolo- 
ică trebuie să demonstreze convingător câ numai 

n societatea comunistă, odată cu dispariția ori- 
ârc-r deosebiri de clasă și inegalități naționale, 
e realizează adevărata libertate.
Trebuie pus cu putere în evidență faptul că 

Ibertatea individuală se poate realiza numai in 
adrul libertății colective, generale, că orice în- 
ercare de a opune libertatea personală celei ge- 
ierale este greșită, dăunătoare. Pornim de la 
idevfirul că libertatea este înțelegerea necesității 
participării la acțiunea comună. în vederea con- 
truîrii conștiente de către masele populare a 
>ropriel lor istorii, a propriului lor viitor. în 
toua eră. așa cum spunea Engels, omenirea nu 
;e va mai lăsa condusă de legile oarbe, ci va ac- 
iona pentru folosirea lor conștientă, în interesul 

pentru transformarea naturii și societății în 
•trînsă concordanța cu cerințele progresului ge- 
leral Aceasta va fi cu adevărat epoca libertății.

Pornind de la aceste principii, partidul va stu-

Promovarea principiilor eticii 
și echității socialiste

Partidul va acționa pentru afirmarea deplină 
în viața socială a principiilor eticii și echității 
socialiste, pentru realizarea unor raporturi noi 
Intre oameni, bazate pe respect și colaborare.

Principiile eticii socialiste pornesc de la lichi
darea proprietății capitaliste asupra mijloacelor 
de producție, a oricărei exploatări și Inegalități 
sociale și naționale. Ele se bazează pe proprieta
tea socialistă asupra mijloacelor de producție, 
pe afirmarea noilor relații de producție și a 
principiilor de repartiție socialistă, pe egalitate 
și dreptate socială.

Principiile eticii și echității socialiste vor tre
bui să devină codul muncii și vieții comuniștilor, 
al tineretului revoluționar, al întregului popor.

a) Va trebui cultivată datoria tuturor oameni
lor muncii de a-și consacra energia, capacitatea 
□e munca și priceperea măreței opere de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și a 
comunismului în România, de a lupta pentru 
transpunerea în viață a programului partidului.

b) Construcția noii orînduiri cere fiecărui co
munist. fiecărui cetățean să-și însușească temei
nic concepția științifică a proletariatului despre

și societate — materialismul dialectic și is- 
— principiile politicii partidului nostru care 

zJntâ marxism-leninismul aplicat creator îh 
România.

c) îndatorirea supremă a fiecărui membru al 
societății este aceea de a apăra, cu orice sacri
ficii, Integritatea patriei, cuceririle revoluționare 
ele poporului, independența și suveranitatea 
României. Toți cetățenii trebuie să dea dovadă 
de vigilență și combativitate revoluționară față 
de orice acțiuni sau manifestări ostile orînduirii 
noastre socialiste, intereselor vitale ale poporului.

d) Partidul va acționa pentru întărirea unității 
moral-politice a poporului, pentru cimentarea 
prieteniei frățești dintre toți oamenii muncii — 
români, maghiari, germani și de alte naționali
tăți — pe baza stimei reciproce, a deplinei ega
lități în drepturi, pentru propășirea patriei co
mune — Republica Socialistă România.

e) Oamenilor muncii le revine îndatorirea de a 
acționa neabătut pentru apărarea și dezvoltarea 
proprietății socialiste — de stat și cooperatiste — 
temelia orînduirii noastre noi, a bunăstării și 

din continuu fenomenele și evenimentele națio
nale și internaționale, desprinzînd din acestea 
învățăminte pentru orientarea activității sale. 
Vom acorda o atenție sporită studierii practicii 
și experienței țărilor socialiste, precum șl prac
ticii și experienței sociale universale, trâgînd din 
acestea concluzii corespunzătoare. Totodată, vom 
intensifica și aprofunda studierea experienței și 
practicii proprii în construcția socialismului, ela- 
borînd, pe această bază, linia generală politică 
— strategică și tactică — a partidului în lupta 
pentru făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și edificarea comunismului în Româ
nia.

Se va urmări ridicarea continuă a nivelului 
ideologic al partidului, ni cadrelor și membrilor 
săi, aceasta fiind o condiție a creșterii capacită
ții de acțiune a partidului, a întăririi unității sale 
politico-organizntorice, a îndeplinirii cu succes a 
rolului de forță politică conducătoare în socie
tate. în activitatea politico-educativă se va de
monstra științific netemeinicia concepțiilor idea
liste și limitele altor filozofii. Se va desfășura o 
largă activitate de clarificare politico-ideologică 
a maselor, de formare a concepției lor filozofice 
materialist-dialectice și istorice, a unor convin
geri științifice privind materialitatea lumii încon
jurătoare. însușirea concepției științifice despre 
lume, dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor 
constituie un factor esențial al edificării societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și trecerii la 
comunism. Activitatea ideologică și politico-edu
cativă a partidului are în vedere că teoria revo
luționară a materialismului dialectic și istoric 
este menită să ajute nu numai la cunoașterea 
lumii, ci și la înarmarea întregului partid, a mi- 
litanților săi, a tuturor membrilor partidului cu 
cunoștințele necesare desfășurării acțiunii con
știente de transformare a societății.

fericirii poporului, de a manifesta cea mal 
mare grijă pentru sporirea avuției naționale, 
pentru gospodărirea cît mai eficientă a resurselor 
societății, pentru combaterea neglijenței și risi
pei. a tuturor manifestărilor de irosire a avutului 
obștesc.

f) Munca este o îndatorire fundamentală, de 
onoare, a fiecărui comunist, a tuturor cetățenilor; 
fiecare trebuie să dea dovadă de o înaltă con
știință profesională, de responsabilitate în înde
plinirea sarcinilor încredințate, să combată ma
nifestările de parazitism, orice încercare de în
sușire prin abuz, necinste sau înșelăciune a roa
delor muncii altora. Fiecare trebuie să-și ridice 
pregătirea profesională, de specialitate, să-și spo
rească continuu competența în muncă, însușin- 
du-și tot ceea ce este mai înaintat în profesia sa, 
atit pe plan național, cit și internațional.

g) O datorie de bază a fiecărui cetățean este 
de a respecta întocmai legile țării, de a nu per
mite nimănui nesocotirea sau încălcarea legisla
ției noastre socialiste, de a face imposibilă ma
nifestarea abuzului de putere, a traficului de in-

Rolul literaturii și artei Promovarea umanismului socialist
în activitatea de formare a omului nou, a 

conștiinței socialiste, un rol important au lite
ratura și arta, chemate să contribuie la afirmarea, 
în forme specifice, a concepției înaintate despre 
lume și viață.

Partidul pornește de la concepția materialismu
lui dialectic și istoric după care în artă își găsesc 
reflectarea gradul dezvoltării sociale, caracterul 
forțelor și relațiilor de producție într-o anumită 
etapă istorică. Arta se dezvoltă în strînsă legătură 
cu evoluția socială și națională a societății, co
respunzător condițiilor specifice ale fiecărei epoci 
și națiuni. Purtătorii celor mai înaintate aspirații 
de progres ale ufhanității, adevărații făuritori ai 
civilizației materiale și spirituale a lumii au fost 
întotdeauna masele populare. Literatura și arta 
nu sînt creația unor aleși aflați deasupra vieții, 
trăind și gîndind în afara relațiilor sociale ; ele 
exprimă transformările care au loc neîncetat în 

fluență, a folosirii în Interes propriu șl în dauna 
oamenilor muncii a oricăror funcții sau munci 
de răspundere încredințate de societate.

h) Partidul va promova permanent lupta Îm
potriva individualismului și egoismului mic-bur- 
ghez, a tendințelor de a ^subordona interesele ge
nerale ale societății unor interese particulare în
guste, de a da societății cît mai puțin șl de a-1 
lua cît mai mult. Partidul va combate cu fermi
tate înșelătoria, mita, specula, orice formă de 
realizare a unor venituri ilicite, promovînd spiri
tul de dreptate, respectul față de adevăr, cinstea, 
modestia și corectitudinea în întreaga viață so
cială. relații de egalitate, încredere reciprocă, 
stimă și întrajutorare între toți membrii socie
tății. Comuniștii, cadrele cu munci de răspundere 
trebuie să fie model de atitudine înaintată In 
întreaga lor viață.

i) Comuniștii, toți cetățenii patriei trebuie să 
manifeste o înaltă răspundere pentru întemeierea 
familiei — nucleul de bază al societății — pe prin
cipiile -moralei socialiste, ale egalității, respectu
lui și afecțiunii reciproce între soți, pentru înde
plinirea rolului familiei în creșterea și educarea 
sănătoasă a copiilor și întărirea națiunii noastre 
socialiste.

j) Partidul va cultiva în rîndul tuturor cetă
țenilor spiritul critic șl autocritic, intransigența 
față de lipsuri și neajunsuri, hetărirea de a lupta' 
împotriva inerției, rutinei și conservatorismului,' 
a tot. ceea ce este perimat și frînează mersul' 
înainte, de a depune eforturi pentru perfecțio-» 
narea continuă a muncii, a relațiilor sociale,' 
pentru progresul general al societății noastre.

k) Partidul va cultiva în rîndurile întregului*  
popor spiritul .Internaționalismului proletar, ho-*  
tărîrea de a întări prietenia și solidaritatea cu 
toate țările socialiste, partidele comuniste și' 
muncitorești, cu popoarele care luptă pentru dez
voltarea lor Independentă, cu forțele progresistej 
antlimperlaliste de pretutindeni, pentru colabo-l 
rarea cu toate statele lumii, fără deosebire deț 
orînduire socială. Oamenii muncii vor fi educați 
să militeze pentru înfăptuirea dezideratelor o- 
menirli progresiste de a se pune capăt politicii' 
colonialismului și neocolonialismului, a rasismu
lui, a oricărei politici imperialiste de dominație 
și asuprire, de amestec în treburile altor popoare, 
de încălcare a drepturilor națiunilor de a se dez
volta liber, de sine stătător.

l) Comuniștii, toți constructorii socialismului 
din patria noastră trebuie să dovedească spirit 
cutezător în gîndlre șl în muncă, în întreaga lor 
viață, îndrăzneală șl fermitate în promovarea 
noului, în apărarea intereselor supreme ale po
porului, să se manifeste ca luptători neînfricați 
pentru dreptate socială și națională, pentru în
făptuirea aspirațiilor de libertate și independență 
ale tuturor națiunilor, pentru relații noi, demo
cratice, de egalitate șl respect între toate po
poarele, pentru făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Traducerea în viață a acestor principii de etică 
șl echitate socialistă va exercita, fără îndoială, o 
influență puternică asupra tuturor membrilor so
cietății, asupra întregii dezvoltări a patriei noas
tre. în felul acesta înaltele principii ale socialis
mului și comunismului vor pătrunde tot mai 
adînc în toate sferele vieții sociale, ale relațiilor 
dintre oameni, contribuind la omogenizarea orîn
duirii noi, la înaintarea fermă pe drumul comu
nismului.

societate, cuceririle forțelor revoluționare, progre
siste, gîndirea înaintată a fiecărei epoci. Literatura 
și arta sînt rodul forței creatoare a societății, ex
presia geniului și a sensibilității poporului 
însuși — pe care adevăratele talente le întruchi
pează în lucrările lor.

Adevărata artă a exprimat întotdeauna reali
tatea socială în procesul dezvoltării ei istorice. 
Spre deosebire de orînduirile anterioare, inclusiv 
de orînduirea burgheză, în care arta realistă 
oglindea relațiile sociale bazate pe exploatare, 
inegalitate și asuprire, în condițiile orînduirii so
cialiste arta reflectă realitatea relațiilor noi de 
producție și sociale, bazate pe egalitate și dreptate 
socială, pe colaborare, prietenie și stimă între oa
meni, noua poziție a omului, de libertate și dem
nitate socială. Operele de literatură și artă au me
nirea de a înfățișa cît mai fidel, în limbajul lor 
propriu, realizările, preocupările, aspirațiile, gîn- 

dlrea și simțirea maselor largi populare ; ele tre
buie să se inspire permanent din Izvorul viu al 
realităților sociale și naționale ale țării noastre. 
Literatura și arta trebuie să-i ajute pe oameni să 
privească mereu înainte, să le dea o Imagine în
flăcărată a perspectivei istorice, să prefigureze 
schimbările viitoare ale societății, să Însuflețească 
masele populare, tineretul patriei noastre la 
fapte mărețe închinate realizării visului de aur 
al omenirii — comunismul. Literatura și arta tre
buie să militeze, de asemenea, pentru solidaritate 
între toate forțele revoluționare, progresiste din 
lume, pentru idealurile de libertate socială și na
țională ale popoarelor, pentru colaborare șl prie
tenie între toate națiunile.

Partidul va stimula și In viitor făurirea unei 
arte șl literaturi de o înaltă ținută umanistă, 
bogate în idei și sentimente nobile, inspirate din 
viața și munca poporului, din idealurile socia
lismului și comunismului. Creatorii din domeniul 
literaturii, muzicii, artelor plastice, teatrului, 
cinematografiei, manifestîndu-și liber talentul, fo
losind stiluri șl maniere de creație variate, sînt 
chemați să făurească noi opere valoroase care să 
îmbogățească patrimoniul culturii noastre socia
liste și tezaurul culturii universale, să contribuie

Rolul presei, radioteleviziunii 
și al altor mijloace 

de informare in masă
Un rol de mare Importanță în activitatea ldeolo- 

glco-politlcă, educativă 11 au presa șl radiotelevl- 
ziunea care trebuie să promoveze neabătut, per
manent, concepția înaintată a partidului despre 
lume și Viață, să combată cu fermitate concepțiile 
străine, idealiste, retrograde, să răspîndească cu
noștințele științifice despre natură și societate ; 
ele trebuie să militeze consecvent pentru înfăp
tuirea politicii interne șl externe a partidului șl 
statului, să ajute la cunoașterea șl înțelegerea ei, 
să contribuie la unirea eforturilor maselor largi 
populare în vederea înfăptuirii programului de 
dezvoltare multilaterală a patriei.

Presa șl radioteleviziunea trebuie să acționeze 
pentru generalizarea experienței înaintate acu
mulate în toate sectoarele construcției socialiste, 
să asigure expunerea largă a părerilor și propu
nerilor oamenilor muncii, ale tuturor cetățenilor 
în legătură cu activitatea ce se desfășoară în di
feritele sfere ale vieții economico-sociale, cu mo
dul cum se înfăptuiesc hotărîrile partidului șl 
statului, cum se respectă legislația socialistă și 
normele de conviețuire socială. Mijloacele de in
formare în masă trebuie să devină un puternic 
stimulent al dezvoltării democrației socialiste, o 
tribună de afirmare a principiilor eticii și echi
tății socialiste, de perfecționare continuă a acti
vității generale pentru edificarea orînduirii so
cialiste și comuniste.

Presa și radioteleviziunea, celelalte mijloace de 
informare și comunicare în masă trebuie să ana
lizeze într-un spirit critic, de înaltă exigență și

întreaga activitate ideologică, politică, educativă 
trebuie să aibă drept țel făurirea omului nou, cu 
conștiință înaintată, făuritor al societății socia
liste multilateral dezvoltate, al comunismului. Ac
tivitatea ideologico-educativă trebuie să fie pă
trunsă de spiritul umanist al concepției noastre 
revoluționare, să pună în centrul ei omul. Avînri 
un nivel politic și ideologic ridicat, fiecare cetă
țean va acționa în mod conștient pentru a con
tribui la progresul general al societății socialiste 
și comuniste, în cadrul căreia se vor asigura ade
vărata libertate și adevăratul umanism.

întreaga activitate politico-ideologică trebuie să 
fie străbătută de spiritul noilor realități, să por
nească de la condițiile actuale ale dezvoltării so
cietății românești, din care au dispărut clasele 
sociale antagoniste, punîndu-se astfel capăt ex
ploatării, inegalităților de clasă, sociale și națio
nale. Activitatea ideologică-educativă trebuie să 
promoveze ferm umanismul societății noastre, 
umanismul socialist, diametral opus umanismului 
burghez bazat pe asuprire și exploatare, pe ine
galitate și nedreptate socială. 

la continua înfloriră a vieții spirituale a poporului 
nostru. Partidul va promova schimbul larg de 
valori spirituale cu toate popoarele lumii.

Partidul acordă, de asemenea, un rol de mare 
însemnătate criticii de artă, atît în promovarea 
creației artistice cu un înalt conținut educativ, 
militant, cît și în educarea estetică a maselor 
populare. Condiția îndeplinirii cu succes a misiu
nii criticii este situarea el fermă pe pozițiile filo
zofiei materialist-dialectice și istorice, spiritul 
critic obiectiv șl nepărtinitor în judecarea valo
rilor artistice, cultivarea consecventă a orientării 
realiste a artei, stimularea legăturii strinse a 
creatorilor cu viața, cu realitățile sociale, promo
varea umanismului socialist.

Prin caracterul lor, precum șl prin organizarea 
largă a difuzării în mase, operele de artă valoroase 
trebuie să devină bun al întregului nostru popor, 
în același timp, partidul va asigura condiții ca 
masele largi populare să participe tot mai intens 
la dezvoltarea culturii naționale, la creația de 
artă, la sporirea valorilor spirituale ale societății 
socialiste, astfel îneît civilizația comunistă si 
exprime plenai*  geniul artistic creator al poporu
lui nostru.

principialitate comunistă, activitatea socială, iH 
dezvăluie cu curaj lipsurile șl neajunsurile, să 
militeze pentru lichidarea lor și îmbunătățirea 
întregii activități. Ele trebuie să contribuie la în
tărirea rolului clasei muncitoare — clasă condu
cătoare In societatea noastră — a alianței mun
citorilor, țăranilor șl intelectualilor, a celorlalte 
forțe sociale, să educe oamenii muncii în spiritul 
prieteniei și frăției între toți cei ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, In vederea întăririi 
unității întregului popor în Jurul partidului.

întreaga noastră propagandă trebuie să mili
teze. totodată, pentru dezvoltarea continuă a re
lațiilor de colaborare șl prietenie ale Româ
niei cu toete țările socialiste, pentru întărirea 
solidarității Partidului Comunist Român cu 
partidele comuniste și muncitorești, cu toate for
țele antiimperialiste, sâ contribuie la educarea 
întregului nostru popor în spiritul internaționa
lismului proletar, al solidarității cu lupta oame
nilor muncii de pretutindeni împotriva imperia
lismului, colonialismului, neocolonialismului, pen
tru pace și colaborare între popoare.

Gazetarul, propagandistul comunist trebuie să 
albă o concepție înaintată, o temeinică preg .lire 
ideologică marxist-leninistă pentru a putea înțe
lege în mod just marile transformări revoluțio
nare ce se petrec în lume, să fie strîns legați de 
masele populare, servind prin întreaga lor activi
tate interesele clasei muncitoare, ale poporului, 
cauza partidului, a socialismului șl comunismului.

Umanismul socialist concepe omul ca ființă so
cială, aflată în strînsă legătură și interdepen
dență cu semenii săi. cu masele largi populare. El 
se întemeiază pe relații de colaborare și stimă 
reciprocă între toți membrii societății, pe inter
zicerea oricărei exploatări și asupriri, pe egali
tate, pe libertatea omului de a acționa în mod 
conștient pentru afirmarea personalității sale, 
pentru făurirea propriului său viitor. Umanismul 
socialist presupune realizarea fericirii personale 
în contextul făuririi fericirii întregului popor. In 
mijlocul maselor largi populare personalitatea nu 
se pierde, ci se afirmă toț mai puternic, odată cu 
afirmarea întregii națiuni.

Partidul va acționa ca înaltele principii ale 
umanismului socialist să se reflecte tot mai cu
prinzător în societatea noastră în toate sferele 
vieții sociale, să pătrundă adînc în conștiințe, în
suflețind poporul în măreața operă de zidire a 
celei mai drepte șl mai umane orînduiri din cîte 
a cunoscut istoria.

------------ -------------------------------- PARTEA A iX-A --------------------------------------

PRINCIPII FUNDAMENTALE ALE TRECERII ÎN VIITOR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ SPRE SOCIETATEA COMUNISTĂ_ _ _ _ _ _ _

Trecerea de la socialism la comunism va con
stitui o perioadă istorică mal scurtă sau mal 
lungă, In raport de condițiile concrete din fle
care țară, precum și de situația existentă pe plan 
Internațional. Potrivit concepției marxiste, socia
lismul reprezintă prima fază a comunismului, 
treapta lui Inferioară ; Intre treapta inferioară și 
treapta superioară a comunismului nu există însă 
un zid despărțitor șf nici contradicții antagoniste, 
între aceste două faze ale comunismului există o 
strînsă unitate dialectică. Aceasta înseamnă că 
incă In prima fază, în socialism, se înfăptuiesc 
unele principii fundamentale ale comunismului, 
în condițiile făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate se accentuează realizarea unor 
principii ale treptei superioare, comuniste. Va 
avea loc astfel o împletire tot mal strînsă a ca
racteristicilor celor două trepte în procesul tre
cerii de la faza inferioară la cea superioară, spre 
comunism.

După cum se știe. în socialism se aplică prin
cipiul „De la fiecare după capacitate, fiecăruia 
după muncă". Acest principiu ține seama de ni
velul dezvoltării forțelor de producție, de poten
țialul producției de bunuri materiale, de posibili
tățile de care dispune la un moment dat socie
tatea pentru satisfacerea necesităților de viață ale 
maselor. Comunismul presupune realizarea unui 
Înalt nivel al forțelor de producție pe baza celor 
mal noi cuceriri ale științei și tehnicii, asigurarea 
unei producții de bunuri materiale care să satis
facă din plin toate necesitățile, determinate știin
țific, ale populației. Pe această bază, în comunism 
se va înfăptui principiul : „De la fiecare după ca
pacitate, fiecăruia după nevoi". Acest principiu 
are In vedere un larg orizont de pregătire, cali
ficare șl cunoștințe al tuturor membrilor socie
tății, dezvoltarea conștiinței sociale, precum și un 

grad ridicat de mecanizare șl automatizare a pro
ceselor de producție ; toate acestea vor permită 
fiecăruia să producă maximum în domeniul său 
de muncă. Principiul comunist de repartiție nu 
presupune că fiecare va lucra cît vrea și etnd 
vrea ; dimpotrivă, fiecare se va încadra în mod 
conștient In disciplina socială a muncii, îndepli- 
nindu-și atribuțiile ce-i revin.

Reducerea timpului de lucru, ca urmare a au
tomatizării și cibemetizării producției, va pune 
la ordinea zilei tot mai accentuat necesitatea or
ganizării judicioase de către societate a folosirii 
timpului liber al maselor populare. Sporirea tim
pului liber, precum și creșterea exigențelor ge
nerale ale societății vor impune fiecărui cetățean 
să consacre eforturi tot mai mari pentru lărgi
rea orizontului de cunoștințe, pentru ridicarea 
competenței profesionale șl a pregătirii științifi
ce, a nivelului de cultură generală. Societatea va 
trebui să asigure condiții optime pentru buna 
organizare a odihnei oamenilor muncii, pentru 
petrecerea timpului liber în mod cît mai edu
cativ și plăcut.

In ce privește repartiția după necesitate, a- 
ceasta presupune că fiecare va consuma atît cît 
este necesar, determinat In mod științific, exclu- 
zîndu-se atît risipa cit și acumularea' peste ne
cesarul satisfacerii depline a cerințelor sale ma
teriale și spirituale. în același timp, fiecare va 
trebui să producă pentru societate, pentru asi
gurarea progresului ei neîntrerupt, pentru reali
zarea unei înalte civilizații materiale și culturale 
a întregii colectivități umane.

Fără îndoială că și în comunism vor exista 
deosebiri atît în capacitatea de muncă și, deci, 
în contribuția fiecărui individ la progresul ge
neral, cît și in cerințele materiale și spirituale. 
Comunismul nu duce, nu poate duce la o nive

lare mic-burgheză ; dimpotrivă, el va asigura 
cele mai bune condiții pentru afirmarea persona
lității umane, a forței creatoare a fiecărui indi
vid. Fiind eliberat de exploatare, muncind pen
tru sine șl pentru societate, avînd asigurate toa
te condițiile de manifestare, în mod egal, în 
orice domeniu, omul va deveni cu adevărat liber 
și stăpln pe destinul său. Aceasta va coincide cu 
libertatea întregii națiuni, a întregii omeniri.

Partidul Comunist Român va acționa în conti
nuare în mod principial și consecvent pentru u- 
nirea eforturilor întregului popor în făurirea vi
itorului său de bunăstare șl fericire — viitor în 
care vor dispărea cu desăvîrșire orice deosebiri 
de clasă sau inegalități sociale și naționale.

Partidul va urmări ca, concomitent cu moder
nizarea și dezvoltarea forțelor de producție, a 
economiei naționale, care vor crea condițiile ma
teriale făuririi societății sqcialiste multilateral 
dezvoltate și trecerii la comunism, să se asigure 
afirmarea tot mai puternică în toate sferele vie
ții sociale a principiilor superioare de viață ale 
comunismului.

Pornim de la faptul că una din problemele 
fundamentale ale transformării revoluționare a 
societății, ale trecerii la faza superioară a socia
lismului, la comunism, este realizarea unei re
partiții echitabile a venitului național, a roade
lor muncii, a mijloacelor societății. Partidul va 
acționa pentru perfecționarea continuă a aplică
rii acestui principiu, astfel ca repartiția să sti
muleze șl mai puternic participarea tuturor la 
dezvoltarea avuției naționale, la asigurarea pro
gresului multilateral al României. Apropierea 
treptată dintre munca fizică și cea intelectuală, 
dintre sat și oraș, va determina și o apropiere 
tot mai mare a cerințelor și nevoilor de viață ale 
oamenilor muncii din diferite sectoare ale socie

tății. Vor trebui găsite cele mal potrivite forme 
care să permită satisfacerea acestor necesități, 
realizarea unei repartiții pe baza cunoașterii ști
ințifice a nevoilor și cerințelor sociale, asigurîn- 
du-se utilizarea cit mal rațională a valorilor 
create de oameni. înfăptuirea repartiției comu
niste va reprezenta o încununare a aspirațiilor 
de secole ale omenirii, instaurarea deplină a 
dreptății și echității sociale, a umanismului.

Un obiectiv fundamental al trecerii spre co
munism, pentru care va milita în mod consecvent 
partidul nostru, va fi afirmarea cît mai deplină 
în viața socială a capacităților fiecăruia, împli
nirea multilaterală a personalității umane, va
lorificarea plenară a talentelor, aptitudinilor și 
inițiativei creatoare a oamenilor muncii. Munca 
va deveni tot mai mult, pentru fiecare, nu nu
mai un mijloc de asigurare a existenței, ci și o 
necesitate vitală, organică, o condiție a împlini
rii umane, o sursă de satisfacție și bucurie.

Se va realiza ridicarea la un nivel foarte înalt 
a productivității muncii sociale — pe baza auto
matizării și cibemetizării producției și muncii — 
aceasta făcînd posibilă crearea abundenței de 
produse necesare satisfacerii depline a nevoilor 
materiale și spirituale ale tuturor membrilor so
cietății.

Partidul va acționa cu consecvență pentru 
participarea conștientă a tuturor oamenilor mun
cii la făurirea destinului colectiv al societății so
cialiste și comuniste. înfăptuirea acestui princi
piu presupune o temeinică pregătire politico- 
ideologică, o cunoaștere și înțelegere aprofunda
tă a legilor obiective ale dezvoltării sociale și, 
totodată, o înaltă răspundere din partea fiecăruia 
In exercitarea drepturilor democratice, cetățe
nești, în contribuția adusă la guvernarea țării.

Trecerea spre comunism va necesita dezvolta

rea amplă a culturii, în sfera căreia intră tota
litatea conștlnțelor de care dispune la un mo
ment dat societatea, și care sînt determinate da 
gradul dezvoltării forțelor de producție, a știin
ței și tehnicii, a Invățămîntului, literaturii, artei, 
mijloacelor de informare în masă. Exprimînd 
nivelul civilizației materiale și spirituale gene
rale a poporului, cultura va ajuta pe fiecare 
om să înțeleagă necesitatea și comandamentele 
superioare ale istoriei, să participe în mod con
știent la făurirea propriului destin, la ridicarea 
societății pe noi șl noi trepte.

Societatea comunistă presupune o organizare 
superioară a muncii, a întregii activități econo
mico-sociale. Producția modernă în cadrul divi
ziunii comuniste a muncii nu poate fi concepută 
fără o conducere și organizare științifică a so
cietății. Valorificarea maximă a potențialului 
material șl uman, preluarea de către societate a 
unei game largi de atribuții menite să ușureze 
munca și viața oamenilor vor necesita o admi
nistrare eficientă și suplă, simplă dar atotcuprin
zătoare. Desigur, aceasta presupune îndeplinirea 
Ireproșabilă de către fiecare membru al societă
ții a funcției ce-i revine în organizarea colectivă, 
conștientă a vieții sociale.

Numai pe calea ridicării conștiinței fiecărui 
membru al societății, a perfecționării participă
rii și întăririi răspunderii personale față de in
teresele generale ale colectivității se va ajunge 
la realizarea formei superioare, comuniste a con
ducerii societății de către mase, la făurirea de 
către popor a istoriei, corespunzător propriei 
sale voințe.

în procesul edificării comunismului, statul — 
înțeles ca instrument de dominație a unei clase
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asupra alteia — tșl va înceta existența, transfor- 
mlndu-se tot mal mult într-un organism de orga
nizare și conducere a întregii activități economlco- 
sociale și de reglementare a relațiilor sociale. 
Astfel, în locul statului vor exista organisme ale 
societății cu misiunea de a organiza, conduce și 
planifica producția, întreaga activitate socială, de 
a asigura repartiția corespunzător principiilor co
munismului. Societatea va continua să se conducă 

pe baza unul plan unic, care va asigura dezvolta
rea armonioasă a tuturor sectoarelor de activitate, 
repartizarea judicioasă a tuturor mijloacelor ma
teriale și umane in scopul dezvoltării unitare șl 
proporționale a societății.

Unitățile economice șl sociale vor Juca un rol 
tot mai Important în organizarea activității de 
producție, precum șl în satisfacerea cerințelor de 
viață ale colectivelor respective. Ele își vor des
fășura activitatea In mod democratic, autonom. 

în spiritul unei adevărate autoconducerl comu
niste. De asemenea, fiecare unitate teritorială — 
oraș, comună — va funcționa ca o puternică enti
tate economico-socială, aslgurînd tuturor cetățe
nilor condiții optime de muncă și de viață. Uni
tățile de producție și teritoriale vor fl adminis
trate în mod democratic, cu participarea tuturor 
membrilor lor, aslgurindu-se rotația periodică în 
funcțiile de conducere a oamenilor muncii în ra
port cu aptitudinile șl calitățile lor — ca îndato

rire socială generală. Organele de conducere și 
organizare alese democratic vor fl tot mal mult 
supuse controlului maselor populare care vor ve
ghea la respectarea strictă a normelor de convie
țuire socială, a principiilor comuniste de viață. 
Astfel se va înfăptui forma cea mal avansată a 
democrației socialiste, trecerea din Imperiul ne
cesității în Imperiul libertății.

în perspectiva trecerii spre comunism a noi șl 
noi popoare, pe plan internațional se va dezvolta 

procesul de apropiere între națiuni. în acest cadnl 
se va ajunge la relații internaționale cu totul noi, 
în care fiecare națiune se va putea dezvolta P« 
deplin liber, iar popoarele vor colabora neîngră
dit, în condiții de totală egalitate. In această per
spectivă națiunile nu vor mai fl despărțite în mod 
artificial, ci vor conlucra în scopul progresului 
și bunăstării fiecăreia, pflstrîndu-se, desigur, anu
mite organizări teritoriale în funcție de gradul 
dezvoltării economlco-sociale a popoarelor, de afi-, 
nitățile istorice, de cultură șl de limbă.

--------------------------------------- PARTEA A X-A-----------------------------------------

RELAȚIILE ECONOMICE INTERNATIONALE 
Șl COOPERAREA IN PRODUCȚIE CU ALTE STATE
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Partidul pornește de Ia faptul că lărgirea schim
burilor economice șl cooperarea în producție cu 
al*e  state, participarea activă la diviziunea inter
națională a muncii reprezintă o latură insepara
bilă a procesului de dezvoltare a fiecărei națiuni. 
Aceasta constituie o necesitate obiectivă șl pentru

Relațiile economice și cooperarea 

cu țările socialiste
în cadrul raporturilor economice externe ale 

României, relațiile economice și cooperarea în pro
ducție cu țările socialiste vor deține ponderea 
principală. Vom acționa consecvent pentru extin
derea în continuare a specializării și cooperării în 
producție cu toate țările socialiste, în interesul 
progresului rapid al fiecăreia, al propășirii gene
rale a socialismului.

Pornim de la faptul că cooperarea economică 
șl tehnico-științifică. schimbul de valori materiale 
și de tehnologii constituie un factor deosebit de 
important al accelerării progresului multilateral 
al fiecărei țări socialiste în parte, al punerii în 
valoare a resurselor și posibilităților lor și, impli
cit, al întăririi forței socialismului în ansamblu. 
Intr-o lume in care se mai fac simțite consecin
țele vechii politici imperialiste, colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică a țărilor socialiste 
este menită să afirme cu putere forța principiilor 
noi, marxist-leniniste de cooperare între state, să 
promoveze un tip nou de raporturi internaționale, 
fără precedent în istorie, bazate pe deplina egali
tate în drepturi a tuturor statelor, pe respectul 
Independenței șl suveranității naționale, pe nea
mestec în treburile interne, avantaj reciproc șl 
întrajutorare. Orice formă de cooperare economică 
sau tehnico-științifică trebuie să țină seama de 
interesele fiecărui popor, să contribuie la pro
gresul economic și social rapid al fiecărei țări. Co
laborarea trebuie să ducă la înflorirea fiecărei 
economii naționale, la egalizarea nivelurilor de 
dezvoltare a tuturor țărilor socialiste, la propă
șirea generală a socialismului. Prin relațiile de 
colaborare de tip nou promovate între ele, țările 
socialiste vor demonstra superioritatea incontesta
bilă a socialismului ca mod de organizare a so
cietății și a raporturilor internaționale.

România va participa activ la colaborarea în 
cadrul C.A.E.R., la înfăptuirea „Programului com
plex" pe baza principiilor adoptate în comun pri
vind respectarea riguroasă a suveranității și in
dependenței naționale, liberul consimțămînt al 
statelor, întrajutorarea tovărășească și avantajul 
reciproc. Această cooperare trebuie să asigure 
creșterea rolului fiecărui partid și stat în condu
cerea și planificarea propriei economii naționale.

Schimburile economice 

și cooperarea in producție 

cu țările in curs de dezvoltare, 

cu statele care acționează 

pentru dezvoltarea economico-socială 

independentă
în etapa următoare România va amplifica și 

diversifica în continuare relațiile economice cu 
țările în curs de dezvoltare, cu toate țările care 
acționează pentru dezvoltarea economico-socială 
Independentă. Se vor extinde formele noi, reci
proc avantajoase, de cooperare în producție cu 
aceste țări, inclusiv formarea de societăți și între
prinderi mixte. Cooperarea In producție va răs
punde intereselor reciproce de ridicare a indus
triei, agriculturii și altor ramuri economice, va 

progresul economic șl social al țării noastre. Da 
aceea partidul va acționa pentru amplificarea ra- , 
lațlllor economice și a cooperării în domeniul pro
ducției, al științei și tehnicii cu toate celelalte 
popoare.

Activitatea d« colaborare în cadrul Consiliului de 
Ajutor Economia Reciproc trebuie să ducă la ac
țiuni concrete care să contribuie la sprijinirea 
eforturilor statelor membre mal puțin dezvoltate 
industrial pentru accelerarea progresului lor eco
nomic și tehnic. Prin aceasta se va releva tot mai 
evident că socialismul este singura orinduire ca
pabilă să lichideze urmările politicii de inegalitate 
din trecut, să asigure progresul multilateral șl 
armonios al tuturor națiunilor, să pună bazele 
unei vieți economice internaționale cu adevărat 
echitabile.

Extinderea cooperării în producție între țările 
socialiste în cadrul C.A.E.R. nu trebuie să aibă 
ca rezultat formarea unei grupări economice în
chise, ci, dimpotrivă, să favorizeze participarea 
fiecărei țări socialiste la diviziunea internațională 
a muncii, la schimburile economice cu alte state. 
C.A.E.R. trebuie să creeze cadrul corespunzător 
menit să favorizeze participarea la activitatea sa 
atît a celorlalte țări socialiste, cît șl a altor state 
interesate.

în acest spirit șl pe baza acestor principii țara 
noastră va participa la diferite forme de coope
rare, inclusiv la crearea de întreprinderi și socie
tăți mixte de producție. O atenție deosebită vom 
acorda dezvoltării colaborării tehnico-științifice, 
factor tot mai important pentru progresul econo
mic și social, pentru făurirea cu succes a socialis
mului și comunismului.

România va dezvolta d« asemenea relații eco
nomice și cooperarea cu toate celelalte țări socia
liste. In extinderea relațiilor economice șl de coo
perare în producție și tehnico-științifice cu toate 
țările socialiste partidul pornește de la faptul că 
întărirea continuă a fiecărui stat socialist, egali
zarea nivelurilor de dezvoltare reprezintă o nece
sitate pentru progresul general al socialismului, 
pentru afirmarea în lume a unei ordini econo
mice noi, bazate pe egalitate și avantaj reciproc. 
Relațiile economice și de cooperare dintre țările 
socialiste trebuie să fie un exemplu de raporturi 
echitabile între state libere șl suverane, exerci- 
tînd o puternică influență internațională, contri
buind la creșterea prestigiului și forței de atrac
ție a socialismului în lume.

accelera progresul economlco-social al fiecărei 
țări, va contribui la lichidarea subdezvoltării, la 
mersul mal rapid înainte al statelor care au pășit 
pe calea dezvoltării independente.

Colaborarea cu aceste țări se înscrie în prin
cipiile generale ale politicii externe a României, 
ca o expresie a solidarității cu lupta lor pentru 
emancipare economică, socială și națională, a 
sprijinirii dezvoltării lor pe calea progresului, ca 
o contribuție internațională la cauza luptei pentru 

dreptul la afirmarea liberă, independentă a fie
cărei națiuni, împotriva politicii imperialiste, co
lonialiste șl neocolonlaliste pe plan mondial. Co
laborarea strînsă cu aceste țări capătă o tot mai

Schimburile economice și cooperarea 

cu țările capitaliste dezvoltate
Pornind de la necesitatea participării active la 

diviziunea internațională a muncii și de la prin
cipiile coexistenței pașnice între statele cu orîn- 
dulri sociale diferite, România va promova con
secvent o politică de extindere a relațiilor econo
mice cu toate țările, inclusiv cu cele capitaliste 
dezvoltate. Cooperarea în producție și formarea 
de societăți mixte va așeza pe o bază mal trainică 
relațiile economice ale României cu aceste state.

Pornind de la dezvoltarea vertiginoasă a revo
luției tehnico-științifice mondiale, de la impor
tanța științei și tehnicii pentru creșterea accele
rată și modernizarea forțelor de producție, parti
dul va acorda o importanță deosebită participării 
României la cooperarea internațională pe tărîm 
tehnico-ștllnțific. Accesul la cuceririle științei 
contemporane, la tehnologiile modeme reprezintă 
o condiție obiectivă pentru progresul fiecărei na
țiuni. De aceea partidul nostru va acționa împo
triva tendințelor restrictive care se manifestă în 
acest sens pe plan internațional, împotriva prac

Lichidarea subdezvoltării

și dezvoltarea economică armonioasă 

a tuturor statelor, crearea unei noi ordini 

economice internaționale
Una d?n problemele stringente ale lumii, care 

trebuie să-și găsească o soluție corespunzătoare, 
este lichidarea subdezvoltării. Partidul Comunist 
Român consideră că starea de subdezvoltare a 
unor state este rezultatul nemijlocit al politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolonialiste de do
minație și asuprire a popoarelor, de jefuire a 
bogățiilor lor naționale, consecința relațiilor eco
nomice inechitabile. Prin eforturile unite ale po
poarelor, următorul sfert de veac trebuie să ducă 
la lichidarea marilor decalaje dintre nivelurile 
de dezvoltare ale statelor, la realizarea unui pro
gres rapid al fiecărei țări. O condiție esențială a 
lichidării subdezvoltării1 este respectarea dreptu
lui tuturor statelor de a fl deplin stăpîne pe bo
gățiile naționale, de a le folosi în interesul pro
priu.

Dezvoltarea economico-socială independentă și, 
cu atît mai1 mult, făurirea unei noi orîndulrl so
ciale cer eforturi susținute din partea fiecărui 
popor. Lichidarea subdezvoltării1 impune concen
trarea tuturor forțelor umane și mijloacelor ma
teriale pentru progresul rapid al Industriei, agri
culturii șl celorlalte ramuri economice, formarea 
cadrelor proprii pentru toate domeniile de acti
vitate. în același timp, popoarele în curs de dez
voltare trebuie să-și lărgească permanent colabo
rarea cu țările socialiste, cu toate statele, fără 
deosebire de orîndulre socială și, pe această cale, 
să capete acces la toate cuceririle științei șl teh
nologiei ; numai organizînd viața economico-so
cială pe baze științifice modeme se poate asigura 
reducerea decalajelor față de țările avansate.

Țările rămase în urmă trebuie să beneficieze 
de un ajutor mai substanțial din partea țărilor 
dezvoltate din punct de vedere economic. In a- 
ceastă ordine de ?dei colaborarea economică, teh
nică șl științifică, schimburile comerciale echita
bile, stabilirea unul raport just între prețurile 
materiilor prime și ale produselor industriale 

mare însemnătate pentru progresul general al 
umanității, pentru Instaurarea unei ordini econo
mice noi, echitabile în viața Internațională, pen
tru cauza destinderii șl păcii în lume.

ticilor discriminatorii în circulația valorilor teh
nico-științifice, a caracterului secret al informației 
științifice — fenomene care frînează progresul ge
neral al popoarelor pe drumul civilizației și bună
stării. Țara noastră își va aduce contribuția pro
prie la îmbogățirea tezaurului științei și tehnicii 
universale, la lărgirea continuă a schimburilor de 
valori tehnico-științifice, la unirea eforturilor ge
nerale pentru mersul înainte al întregii omeniri.

La baza relațiilor economice externe ale Româ
niei vor sta principiile deplinei egalități în drep
turi, avantajului reciproc, neamestecului în trebu
rile interne, respectului riguros al independenței 
și suveranității fiecărui stat.

România va milita pentru dezvoltarea neîngră
dită a colaborării și cooperării internaționale, pen
tru schimbul liber și echitabil de valori care să 
nu ducă sub nici o formă la subordonarea econo
miei unui stat de către altul, la crearea de gru
pări închise, la ridicarea de bariere artificiale în 
calea comerțului și cooperării.

trebuie considerate ca o necesitate obiectivă, ca 
un principiu firesc și nu ca un dar, ca un ajutor. 
Tot astfel nici creditele acordate la dobînda pie
ței, pe principii economice, nu pot fi considerate 
ajutor. Numai dacă țările în curs de dezvoltare 
primesc credite cu dobîndă mică sau fără do- 
bîndă, sau credite nerambursabile se poate vorbi 
de ajutor. Ajutor este, de asemenea, formarea 
cadrelor în condiții avantajoase sau fără plată.

Chiar în condițiile primirii unul ajutor sub
stanțial, sub diferite forme, dezvoltarea economi
co-socială a fiecărei țări depinde, pînă la urmă, 
de munca poporului. A concepe dezvoltarea eco
nomico-socială independentă ca un rezultat al 
ajutorului din afară înseamnă a condamna țara 
la rămînere în urmă. Factorul hotărîtor al dez
voltării economico-sociale îl constituie munca șl 
eforturile fiecărui popor. De aceasta depinde atît 
folosirea eficientă a mijloacelor și resurselor pro
prii, cît și a avantajelor colaborării internațio
nale, inclusiv a ajutorului din partea altor state.

Desigur, colaborarea internațională, ajutorul 
fără condiții constitute un factor Important pen
tru progresul rapid al țărilor în curs de dezvol
tare. In actuala etapă a revoluției tehnico-științi
fice colaborarea, participarea la diviziunea Inter
națională a muncii sînt o necesitate. Nici un 
popor nu se poate izola, nu poate renunța la co
laborarea internațională fără grave urmări în 
dezvoltarea sa economico-socială.

Pentru lichidarea rămîneril în urmă, pentru 
dezvoltarea economico-socială independentă și 
făurirea unei noi orîndutei sociale, trebuie pornit 
atît de la folosirea maximă a mijloacelor umane 
și materiale proprii, cît și de la extinderea cola
borării internaționale și folosirea ajutorului ne
condiționat al altor state. îmbinarea armonfoasă 
a factorului intern șl extern — ce se condițio
nează reciproc — constituie expresia unei politici 
juste a fiecărui popor, a forțelor revoluționare 
din fiecare țară.

în activitatea economică Internațională trebuie 
lă se țină seama de necesitatea ridicării mal ra
pide a țărilor în curs de dezvoltare și apoi a a- 
propieril lor din punct de vedere economic de 
statele dezvoltate. Menținerea decalajelor econo
mice afectează grav însăși evoluția economică ge
nerală, constitute un factor de îngustare a pieței 
mondiale, de criză economică, reduce pînă la 
urmă posibilitățile de dezvoltare șl a țărilor 
înaintate economic. Lichidarea subdezvoltării, e- 
gallzarea nivelurilor de dezvoltare ale statelor 
constituie, de aceea, o necesitate obiectivă a pro
gresului general, inclusiv al țărilor avansate, un 
imperativ al colaborării pe baze noi, echitabile 
între toate popoarele lumii, al creării condițiilor 
pentru înlăturarea cauzelor de încordare și ani
mozitate internațională, pentru destindere, secu
ritate șl pace.

Numai în acest cadru vor putea fl depășite ?î 
fenomenele de criză a materiilor prime și ener
giei. Cauza dezvoltării generale cere să se asi
gure accesul tuturor statelor atît la materii prime, 
cît și la tehnologiile moderne.

Analiza evoluției internaționale arată că în pe
rioada următoare se va accentua Interdependența 
economică între state. în aceste condiții, menți
nerea unor disproporții mari în nivelul de dez
voltare va genera, inevitabil, instabilitate eco
nomică. Disproporțiile economice, fenomenele de 
criză economică și monetară, indiferent în ce 
parte a lumii se ivesc, se vor reflecta, pînă la 
urmă, asupra tuturor statelor. De aceea este ne
cesar să se acționeze pentru înfăptuirea unei noi 
ordini1 economice internaționale, bazată pe prin
cipii de egalitate și echitate, care să asigure dez
voltarea armonioasă a tuturor popoarelor. Este 
un Imperativ major al viitorului lichidarea îm
părțirii lumri în țări bogate și țări sărace.

Așezarea relațiilor economice pe baze noi im
pune înlăturarea restricțiilor și barierelor din 
calea schimburilor și colaborării între state j 
viața arată că menținerea îngrădirilor și bariere
lor artificiale nu favorizează situația țărilor sau 
a grupurilor respective, ci, dimpotrivă, constituie 
factori de agravare a întregii dezvoltări econo
mice internaționale. Relațiile economice, coope
rarea Internațională trebuie să se desfășoare pe 
baze care să excludă ortee presiune sau amestec 
al unor țări în treburile interne ale altora.

Este necesar să se acționeze mai unitar pentru 
realizarea unui nou sistem monetar care să asi
gure un raport echitabil între monedele naționale 
Un deziderat economic internațional esențial este 
crearea unui raport just între prețurile materiilor 
prime șl ale produselor industriale, pornindu-se do 
la legități obiective care să permită comensurarea 
justă a valorii diferitelor produse, înlăturarea po
liticii inechitabile față de țările slab dezvoltate, 
exportatoare de materii prime. Problemele legate 
de lichidarea fenomenului subdezvoltării, de in
staurarea unei ordini economice noi în lume se 
cer rezolvate cu participarea activă a tuturor sta
telor, într-un spirit de dreptate și echitate,, cu 
respectarea riguroasă a Intereselor fiecărui stat, 
ale fiecărei națiuni, creîndu-se condiții ca fiecare 
popor să poată beneficia neîngrădit de cuceririlo 
științei și tehnicii, ale civilizației moderne. în 
soluționarea acestor probleme va trebui să creas
că rolul Organizației Națiunilor Unite și al altor 
organisme economice internaționale. De aseme
nea, va trebui să sporească rolul organismelor in
ternaționale în soluționarea problemei monetara, 
în realizarea unul raport just șl echitabil între 
diferitele monede naționale, la un curs real, ba
zat pe legile economice.

Promovarea unor relații economice noi, de de
plină egalitate între state, constituie o necesita
te obiectivă a întăririi prieteniei între popoare și 
a consolidării păcii în lume ; de aceea toate po
poarele sînt chemate să acționeze pentru promo
varea largă a unor asemenea relații pe plan 
mondial.

Pornind de la toate aceste considerente, Romă 
nia va participa activ la schimburile și cooperarea 
economică Internațională, la activitatea diferitelor 
organisme economice mondiale, adueîndu-și con
tribuția la soluționarea tuturor problemelor inter
naționale, la realizarea unei noi ordini economice 
mondiale, la progresul general al popoarelor, la 
făurirea unei lumi mai bune și mai drepte’ a 
echității în viața internațională contemporană.

-------------------------------------------- PARTEA A XI-A ------- -- ------------------------------------- ,

SCHIMBĂRILE PETRECUTE IN RAPORTUL DE FORTE MONDIAL; 
PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII INTERNATIONALE

Analiza marxlst-lenlnlstă a evenimentelor In
ternaționale atestă cu putere că în lume se produc 
mari transformări revoluționare, sociale șl națio
nale, care schimbă radical raportul de forțe pe 
plan mondial în favoarea forțelor progresiste, 
antiimperialiste.

Se accelerează tot mai mult criza imperialis
mului și a sistemului capitalist, a cărui sferă de 
acțiune se îngustează continuu, determinînd ascu
țirea contradicțiilor economice, politice și sociale, 

evidențiind astfel tot mal puternic caracterul is
toricește perimat al orînduirii capitaliste.

Evenimentul istoric ce a inaugurat epoca aces
tor profunde schimbări revoluționare în întreaga 
lume a fost victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie făurită de masele muncitoare din Rusia 
în frunte cu Partidul Comunist creat și condus 
de Lenin. Popoarele sovietice au construit cu suc
ces noua orinduire socială, transformed Uniunea 
Sovietică într-un mare stat socialist, care, prin 

amploarea dezvoltării forțelor de producție, prin 
progresul tehnico-științific înregistrat, prin poli
tica sa de pace, joacă un rol deosebit de important 
în viața internațională.

Triumful luptei revoluționare și trecerea la edi
ficarea socialismului în perioada postbelică în
tr-un șir de țări din Europa, Asia și America au 
determinat transformarea socialismului într-o 
uriașă forță mondială.

O însemnătate internațională istorică a avut 

victoria revoluției socialiste în China. Progresele 
Republicii Populare Chineze în economie și știin
ță, în construirea noii societăți, obținute sub con
ducerea Partidului Comunist Chinez, rolul ei activ 
pe arena mondială aduc o mare contribuție la 
accentuarea superiorității forțelor socialismului în 
lume.

Prin succesele obținute în toate domeniile de 
activitate economico-socială, prin politica lor ex
ternă consacrată cauzei progresului și păcii în 

lume, țările socialiste exercită o înrîurire tot mal 
mare asupra întregii dezvoltări istorice contem
porane.

Țările socialiste cuprind peste 30 la sută din 
populația planetei noastre și dau aproape 40 la 
sută din producția mondială de bunuri materiale, 
avînd o pondere tot mai mare în întreaga dez
voltare a civilizației moderne.

(Continuare în pag. a XU-a)
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Un rol de mare răspundere revine, de Merne- 
nea, țârilor socialist» in «voluțla istorica actuali, 
pr.n noul *'p  de relații internaționale pe care sint 
chemate să-l ofere omenirii, bazat pe colaborarea 
ecali $1 întrajutorare în scopul reallzftril unei 
Ierni a dreptății sociale fl naționale, a colaborării 
$1 păcii mondiale.

•) Manifestul Partidului Comunist — Editura 
politică, 1959, pag. 69.

în viața Internațională se accentuează, de ase
menea, tot mai mult rolul țărilor care se pronunță 
pentru o politică de dezvoltare economico-soclală 
independentă, care înfăptuiesc măsuri de trecere 
a bogățiilor naționale în propriile mtinl, acțio
nează împotriva politicii imperialiste, colonialiste 
șl neocolonialist®, pentru relații Internațional» 
noi, bazate pe dreptate șl echitate.

în același timp, se Intensifică mișcarea d« eli
berare națională, pentru lichidarea rapidă a co
lonialismului, crește în intensitate lupta forțelor 
revoluționare, democratice, progresiste de pretu
tindeni, se activizează tot mal mult mișcarea po
poarelor pentru Imprimarea unui curs nou vieții 
internaționale, fa o amploare tot mai mare fron
tul ant!Imperialist mondial.

Viața arată că Imperialismul, capitalismul In 
general, nu mai poate asigura dezvoltarea forțelor 
de producție pe plan mondial, că politica sa eco
nomică duce la risipă de bunuri materiale șl de 
forță de muncă, generează crize de energie și de 
materii prime, crize economice în general, ac
centuează inegalitățile pe plan mondial, împărți
rea lumii în bogați și săraci.

Toate acestea demonstrează că orîndulrea capi
talistă și-a încheiat misiunea istorică și trebuie 
să facă loc noii orînduiri sociale în stare să asi
gure progresul rapid al tuturor popoarelor, reali
zarea unei lumi mal drepte. Această misiune Isto
rică revine orînduiril socialiste, care deschide noi 
perspective pentru creșterea forțelor de producție 
si pentru satisfacerea cerințelor de consum în mod 
rațional și echitabil.

Pornind de la aceste realități s» poate aprecia 
eă făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate șl edificarea comunismului în România vor 
avea loc într-o epocă de mari prefaceri revolu
ționare, sociale și naționale mondiale.

Șl în continuare. în ultimul sfert al secolului al 
XX-lea se vor petrece, fără îndoială, mari tran
sformări și schimbări In raportul de forțe mon
dial în favoarea forțelor progresului, ale socialis
mului. Ca rezultat al succeselor dobîndite de ță
rile socialiste — care vor cunoaște o puternică 
dezvoltare și în viitor — vor crește în continuare 
prestigiul și forța de atracție ale socialismului. 
Noi și noi popoare vor trece pe calea socialistă ; 
se va resfctînge aria mondială a capitalismului.

Dezvoltarea internațională pune la ordinea zilei 
necesitatea intensificării luptei pentru lichidarea 
totală a colonialismului și neocolonialismului, a 
oricăror forme de exploatare șl asuprire a altor 
națiuni, pentru dobindirea independenței naționale 
de către toate popoarele lumii, pentru dezvoltarea 
lor economico-socială suverană.

Analizînd cursul evenimentelor internaționale 
contemporane, putem presupune că în viitor se va 
intensifica procesul de așezare a relațiilor dintre 
state pe baze noi. Se vor afirma tot mai puternic 
principiile deplinei egalități in drepturi, respectu
lui independenței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, avantajului reci
proc, ale renunțării la forță și amenințarea cu 
forța în relațiile dintre state. Va crește și mai 
mult rolul forțelor antiimperialiste, ale socialis

mului șl păcii în accelerarea progresului social, a 
dezvoltării democratica a societății umane.

In același timp, vor avea loc, fără îndoială, noi 
încercări ale forțelor reacționar», imperialista d» 
a împiedica sau lntîrzla procesul transformării re
voluționar» a lumii, al înfăptuirii politicii de co
laborare și pace între națiuni. Da aceea va trebui 
aă se acționez» pentru întărirea unității țărilor 
aoclallste, a partidelor comuniste șl muncitorești, 
aoclallste. democratice, a mișcărilor de eliberare 
națională, a tuturor forțelor antiimperialiste, a 
popoarelor care se pronunță pentru o politică nouă 
de destindere șl pace.

Trecerea a noi popoare, în viitor, pe calea 

socialismului și comunismului
Partidul Comunist Român pornește de la pre

misa că în viitor transformările revoluționare vor 
cunoaște o și mal mare diversificare. Fiecare po
por, pornind de la principiile generale ale socia
lismului științific, va trece la socialism pe o cal» 
proprie; flecare partid, flecare popor vor îmbogăți 
prin experiența lor tezaurul universal al teoriei 
șl practicii revoluției, al construcției socialiste. în 
legătură cu trecerea în viitor a noi popoare spre 
socialism trebuie pornit nu de la scheme șl șabloa
ne lipsite de viabilitate, ci de la cerințele impe
rioase ale vieții, de la realitățile sociale noi din 
flecare țară.

în perspectiva Istorică a schimbărilor revolu
ționare ce se vor produce în lume, capătă o în
semnătate excepțională problema căilor și forme
lor revoluției socialiste și edificării noii orînduiri 
sociale. în legătură cu trecerea la socialism pe 
căi pașnice sau nepașnice, experiența mondială 
demonstrează că aceasta depinde de condițiile 
concrete ale desfășurării luptei revoluționare și de 
gradul împotrivirii reacțiunil, a claselor răsturnate 
de la putere.’ De aceea, pregătindu-se pentru în
făptuirea revoluției socialiste, partidele comuniste, 
clasa muncitoare, forțele revoluționare trebuie să 
aibă în vedere ambele posibilități. Ele trebuie să 
fie gata să folosească orice cale, în funcție de con
dițiile concrete, pentru a cuceri puterea politică 
și a trece la transpunerea în viață a obiectivelor 
revoluției socialiste. După victoria revoluției, pro
letariatul trebuie sa-șl creeze mijloacele necesar» 
desfășurării cu succes a procesului revoluționar, 
înfăptuirii în practică a măsurilor de transformare 
socialistă a societății. în oricare din cazuri, pre- 
luînd puterea politică, proletariatul, în alianță cu 
celelalte mase muncitoare, trebuie să-și creeze 
propriile sale instrumente, propria forță armată 
care să asigure salvgardarea cuceririlor revoluțio
nare împotriva reacțiunii interne și externe.

Trecerea pe calea socialismului nu se poate în
făptui decît prin lupta forțelor revoluționare, pro
gresiste din fiecare țară. Acestea trebuie să-și în
tărească unitatea, să-și asigure sprijinul ferm al 
majorității populației, să acționeze în concordanță 
cu condițiile istorice sociale și naționale din țara 
respectivă. Problema Instaurării orînduiril socia
liste într-o țară sau alta nu poate fi soluționată 
decît de fiecare popor. Socialismul nu poate fl 
adu3 sau impus din afară ; el constituie o necesi

Analiza materlallst-dialectlcfi șl Istorică a vieții 
Internaționale demonstrează că procesul transfor
mărilor revoluționare șl noua politică privind 
relațiile intre state corespund necesităților de pro
gres al întregii omeniri. Pentru transformarea 
posibilității în realitate trebuie acționat Insă cu 
toată fermitatea și în cea mal strînsă unitate. Stă 
în puterea forțelor revoluționare, progresiste, a 
popoarelor să acționeze cu succes pentru transfor
marea lumii șl așezarea ei pe baze noi, pentru fău
rirea orînduiril socialiste. Prin luptă unită po
poarele pot asigura instaurarea unei ere noi da 
pace șl colaborare Internațională.

tate Istorică obiectivă a dezvoltării sociale șl se 
realizează prin lupta forțelor revoluționare, pro
gresiste din flecare țară.

Diversitatea condițiilor soclal-economlce șl po
litice concrete, particularitățile șl tradițiile istori
ce ale fiecărei țări vor determina o gamă largă a 
formelor de trecere spre socialism, noi șl noi mo
dalități concrete, experimente și soluții în edifica
rea societății socialiste. Desigur, esențial pentru 
socialism este și va fi întotdeauna natura puterii 
politice șl a relațiilor de producție, trecerea pu
terii de stat In mîinile oamenilor muncii și sta
tornicirea proprietății socialiste asupra principa
lelor mijloace de producție, eliminarea exploată
rii omului de către om, înfăptuirea principiilor 
socialiste de repartiție. Dar tot atît de adevărat 
este că legile generale se manifestă în condiții 
concrete, că generalul se realizează prin particu
lar, că atît lupta pentru cucerirea puterii, cît șl 
procesul edificării orînduiril noi se deosebesc în 
funcție de particularitățile fiecărei țări. Analizînd 
procesele care au loc în lume, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comu
nist Român, spunea :

„Este evident că trecerea spre noua societate, 
ca și forțele care participă la acest proces vor fi 
inevitabil tot mai diferite. Datoria partidelor co
muniste este de a ține seama de condițiile speci
fice, de a elabora în fiecare caz platforma poli
tică care să faciliteze antrenarea în șuvoiul re
voluționar a tuturor categoriilor interesate în 
schimbarea rînduiclilor sociale, in înfăptuirea 
principiilor socialismului. Generalizarea teoreti
că a aspectelor noi caro apar în lupta pentru 
transformarea societății constituie o contribuție a 
fiecărui partid la dezvoltarea gîndirii și practi
cii sociale, la definirea perspectivelor evoluției 
societății in noua etapă Istorică".

O Importanță deosebită prezintă trecerea spre 
socialism a țărilor în curs de dezvoltare, a state
lor care au pășit pe calea- dezvoltării de sine stă
tătoare. Pentru aceste țări trecerea la socialism 
se impune astăzi ca o necesitate obiectivă a pro
gresului economico-social rapid, a lichidării în- 
tr-un timp Istoric cît mai scurt a stării de sub
dezvoltare. în condițiile dezvoltării vertiginoase a 
forțelor de producție moderne, a revoluției tehni- 
co-științific» contemporane, calea capitalistă nu 
mai oferă acestor țări posibilitatea unui progres 
rapid. Numai socialismul poate asigura concen

trarea în mîinile întregului popor ș! folosirea uni
tară, dirijată, cu maximum de randament a mij
loacelor necesare dezvoltării accelerate a forțelor 
de producție, făuririi unei baze tehnico-economl- 
ce moderne. Numai reorganized pe baze socia
liste industria șl agricultura, In cadrul unul plan 
unic, prin dirijarea nemijlocită de către societa
te a acestei activități, popoarele respective vor 
putea lichida rămînerea în urmă din punct de 
vedere economic și social, își vor putea făuri o 
economie de sine stătătoare, se vor putea ridica 
la nivelul țărilor avansate. Pentru țările în curs 
de dezvoltare, trecerea la socialism este un im
perativ istoric, o etapă inevitabilă ; acest adevăr 
este confirmat de întreaga experiență de pină 
acum a edificării socialismului pe plan mondial.

Datorită acțiunii legilor sociale obiective, ac
celerării procesului de concentrare a producției 
șl muncii, adîncirli contradicțiilor sociale, luptei 
revoluționare a proletariatului și celorlalte ma6» 
muncitoare, trecerea spre socialism s» va pro
duce, mal devreme sau mal tîrziu, șl în țările ca
pitaliste dezvoltate. Desigur, formele de trecere 
spre socialism a acestor țări vor fl determinate 
de condițiile Istorice noi ; gradul înalt al dezvol
tării șl concentrării forțelor de producție va ușu
ra în mare măsură sarcinile revoluției socialiste 
șl ale edificării noii orînduiri.

Ținind seama de faptul că într-o serie de țări 
capitaliste dezvoltate există mal multe partide 
muncitorești, precum șl alte partide și organiza
ții progresiste ce se pronunță pentru o Înnoire a 
societății, colaborarea intre comuniști, socialiști șl 
alte organizații progresiste, inclusiv masele de 
catolici, apare ca o necesitate obiectivă pentru a- 
sigurarea majorității în lupta pentru răsturnarea 
vechil orînduiri șl transformarea revoluționară a 
societății. încă Marx șl Engels în „Manifestul 
Partidului Comunist" — lucrarea care a pus pia
tră de temelie socialismului științific — arătau că 
„Comuniștii nu sînt un partid deosebit, opus ce
lorlalte partide muncitorești... Tczelo teoretice al» 
comuniștilor nu se bazează nicidecum pe Idei, 
pe principii inventate sau descoperite de cutare 
sau cutare reformator al lumii. Ele nu sint decît 
expresia generală a condițiilor efective ale luptei 
de clasă existente, ale mișcării Istorice care a» 
desfășoară sub ochii noștri..."*).

Transformarea societății pe baze noi, punerea 
în concordanță a caracterului relațiilor de pro
ducție cu nivelul forțelor de producție socialo 
constituie o necesitate istorică, un proces inevi
tabil al dezvoltării societății omenești — pe care 
le înțeleg, în care sînt interesate și pentru care 
luptă, într-o formă sau alta, diferite forțe socia
le. Pornind de la această situație trebuie aborda
tă și problema pluralității partidelor, a colaboră
rii lor în cucerirea puterii politice, a existenței 
lor, în continuare, în perioada edificării orîndui- 
ril noi, socialiste. Problema pluralității partidelor 
trebuie înțeleasă in strînsă legătură cu condițiile 
sociale, cu particularitățile istorice specifice ale 
dezvoltării societății contemporane. Se poate rea
liza o colaborare strînsă, în condițiile păstrării fi
zionomiei proprii fiecărui partid și organizație, 
pe baza unui program comun de transformare re
voluționară a societății. Fără îndoială că dezvol
tarea luptei sociale va evidenția noi forme și ex
periențe, îmbogățind tezaurul teoriei și practicii 
revoluționare mondiale.

Baza materială avansată a țărilor capitalist» 
dezvoltate va face posibil ca, prin aplicarea prln- 

clpîllor socialiste do repartiție, să se obțină tn- 
tr-un termen mal scurt ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al maselor largi populare. 
De aceea, este necesar ca la aprecierea rezultate
lor obținute de popoarele care edifică noua orîn
duire socială să se țină întotdeauna seama d® 
stadiul de la care au pornii, de nivelul dezvol
tării forțelor de producție, al științei $1 culturii, 
de condițiile generale de viață pe care le-ți r 
tenlt de la orînduirea precedentă. Numai în a- 
ceastă lumină pot fl apreciate în mod just ur n- 
șele succese obținute într-o perioadă istor i-ă 
scurtă de o serie de popoare care au înfăptuit re
voluția socialistă ; numai pe această bază no 
poate evidenția întreaga superioritate a social’s- 
mului ca nou mod de producție și proprietate, -a 
nouă formă a relațiilor de producție șl repartiție 
socială.

O țară poate fl caracterizată drept social’s'5 
în funcție de transformările revoluționare cc se 
produc în structura societății respective, de or
ganizarea pe baza principiilor socialismului a eco
nomiei șl întregii vieți sociale. România va dez
volta relații cu noile țări care vor trece pe ca
lea socialismului ca șl cu celelalte țări socialiste 
pe baza principiilor egalității șl respectului mu
tual, a Independenței naționale, neamestecului în 
treburile Interne, avantajului reciproc și întraju
torării tovărășești. Țara noastră va milita pen
tru o strînsă colaborare cu toate țările socialiste, 
cu toate statele care trec pe calea socialismului
— în forme cit mal variate — în vederea dez
voltării economico-soclale a fiecărei țări, a creș
terii forței socialismului în lume.

Socialismul este o realitate economico-socială | 
el reprezintă un proces Istoric de dezvoltări 
obiectivă a societății omenești pe trepte noi, su
perioare. Pe această cale vor porni tot mai mult» 
popoare, va trece pînă la urmă întreaga omenir®
— deoarece ea constituie o lege a însăși dezvol
tării sociale, socialismul reprezentînd viitorul 
omenirii. Sistemul socialist mondial nu este un 
organism în care se poate intra numai pe baza 
unul certificat sau a unei autorizații de liberă 
trecere. El s-a afirmat pe plan internațional ca 
nou mod de producție, ca un sistem de relații 
de producție șl sociale, odată cu victoria socia
lismului în mai multe state. Sistemul socialist 
mondial nu constituie o organizare supranațio- 
nală a țărilor socialiste, ci este o realitate istorică 
obiectivă a dezvoltării economico-soclale contem
porane. El este realitatea transformărilor pe sca
ra mondială a societății omenești, rezultatul tre
cerii a tot mal multor popoare pe calea noii orîn
duiri, al schimbării revoluționare a relațiilor de 
producție, al înfăptuirii principiilor socialiste de 
repartiție șl de conviețuire între oameni șl po
poare.

Partidul Comunist Român se va călăuzi șl în 
viitor neabătut după principiile socialismului ști
ințific, după atotbiruitoarea învățătură marxist- 
leninistă, dezvoltînd larg colaborarea și solidari
tatea internațională cu țările socialiste, cu țările 
care se dezvoltă independent, cu partidele comu
niste, cu mișcările revoluționare și progresiste de 
pretutindeni.

Considerăm că în marile transformări revolu
ționare viitoare, în realizarea unei ordini noi, de
mocratice, în relațiile internaționale, a unei po
litici de pace, un rol tot mai important vor avea 
masele largi populare, acțiunea lor conștientă pen
tru dezvoltarea fiecărei națiuni și a vieții inter
naționale în general în concordanță cu cerinței® 
progresului social, cu aspirațiile de libertate, 
dreptate socială șl pace ale popoarelor.

PARTEA A Xîl-A

8) In centrul activității internaționale a Româ
nie! va sta colaborarea cu toate țările socialist» 
— factor de cea mai mare importanță pentru 
dezvoltarea socialistă a țării noastre, ca și a tu
turor țărilor socialiste.

Vom acorda In continuare o atenție deosebită 
dezvoltării relațiilor cu Uniunea Sovietică, ma
rea țară socialistă de care ne leagă vechi rapor
turi de colaborare șl prietenie. Vom intensifica 
relațiile șl colaborarea cu țările socialiste vecine 
și cu celelalte țări socialiste din Europa. Colabo
rarea cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socia
liste europene reprezintă un factor de impor
tanță covîrșitoara pentru securitatea șl colabora
rea multilaterală în Europa șl în întreaga lume. 
O atenție deosebită vom acorda dezvoltării rela
țiilor de colaborare cu Republica Populară Chi
neză, mare țară socialistă. In același timp, vom 
intensifica colaborarea cu celelalte țări socialiste 
din Asia. De asemenea, vom dezvolta în conti
nuare relațiile cu Cuba socialistă.

Partidul Comunist Român va acționa cu toată 
fermitatea pentru depășirea divergențelor dintre 
țările socialiste, pentru întărirea unității lor pe 
baza principiilor marxlsm-lenlnismulul șl ale in
ternaționalismului proletar, pentru afirmarea re
lațiilor de tip nou întemeiate pe deplină egalitate, 
pe respectul reciproc al independenței; neames
tecul In treburile interne șl întrajutorarea tovă
rășească. Prin aceasta țările socialiste vor de
monstra superioritatea socialismului și în dome
niul relațiilor interstatale.

Pornind de la răspunderea pe care o are față 
de propriul popor și față de cauza generală a so-

Securitatea și pacea
Partidul Comunist Român va acționa cu toată 

consecvența pentru realizarea unei largi colabo
rări între toate statele europene, pe baza depli
nei egalități, respectului reciproc al independen
ței, neamestecului în treburile interne șl avanta
jului, .reciproc Securitatea europeană presupune 
o largă •colaborate între toate statele — econo
mică, tehnico-științifică, culturală — înlăturarea 
oricăror bariere și Restricții în vederea extinderii 
cooperării -multilaterale.

Este necesară realizarea tuturor măsurilor care 
să dea garanția deplinei securități fiecărei națiuni 
europene, sâ facă imposibile Imixtiuni în trebu
rile interne sau presiuni de orice fel asupra vre
unul stat european. In acest scop se impun ac
țiuni hotărîte pentru desființarea bazelor mili
tare de pe teritoriul altor state, retragerea tru
pelor străine și reducerea treptată a trupelor na
ționale — in cadrul măsurilor generale de dezar
mare. Partidul Comunist Român consideră nece- 

clalismului, Partidul Comunist Român nu va par
ticipa în nici un fel la blamarea altor partid» 
frățești sau altor țări socialiste, făcînd tot ce de
pinde do el pentru a contribui la întărirea solida
rității, unității și coeziunii dintre țările socia
liste, la creșterea forței, prestigiului și autorității 
socialismului în lume.

b) România va acționa cu consecvență pentru 
amplificarea relațiilor cu țările în curs de dez
voltare, cu statele care luptă pentru dezvoltarea 
lor Independentă. Vom așeza la baza colaborării 
și solidarității cu aceste țări, în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului șl neocolonialis
mului, respectul dreptului fiecărui popor de a 
fl deplin stăpîn pe destinele sale, de a-și făuri 
viitorul așa cum dorește. Această solidaritate ar® 
drept scop întărirea Independenței și suverani
tății naționale a fiecărui stat. Vom sprijini activ 
lupta tuturor popoarelor și mișcărilor de elibe
rare națională Împotriva dominației străine, pen
tru libertate și Independență.

c) Pornim în mod constant de la faptul că 
atît timp cît mai există țări cu orînduiri sociala 
diferite trebuie să se asigure colaborarea pașnică 
între ele. Vom promova consecvent principiile co- 
existenței pașnice, acționînd pentru lărgirea rela
țiilor de colaborare cu țările capitaliste dezvol
tate, în interes reciproc, în scopul instaurării unei 
politici de destindere și pace în lume. La baza re
lațiilor internaționale ale României vom așeza 
neabătut principiile egalității în drepturi, respec
tului independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, avantajului 
reciproc.

in Europa
sar să se depună eforturi susținute pentru a se 
ajunge la desființarea concomitentă a Pactului 
N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșovia, înfăptui
rea securității europene fiind incompatibilă cu 
existența blocurilor militare opuse.

Instaurarea unor relații noi în Europa, asigura
rea securității tuturor națiunilor reprezintă o sar
cină fundamentală a tuturor popoarelor europene, 
de aceasta depinzînd însuși progresul lor viitor. 
In actuala etapă de dezvoltare există reale posi
bilități de a se înfăptui acest deziderat al popoa
relor, de a transforma Europa într-un continent 
al colaborării și păcii. Aceasta va constitui o cu
cerire de importanță istorică nu numai pentru 
Europa, ci pentru întreaga omenire.

In cadrul politicii generale de înfăptuire a secu
rității europene, Partidul Comunist Român va mi
lita neabătut pentru colaborare multilaterală în
tre statele balcanice, pentru transformarea Bal- 

cânilor într-o zonă fără arme nuclear» și baze mi
litare străine, într-o zonă a păcii și colaborării, 

înscriem înțelegerile regionale ca parte inte
grantă a politicii de securitate și pace în Europa 
și în întreaga lume. Totodată, Partidul Comunist 
Român consideră că înțelegerile regionale, dlfe-

înfăptuirea unei păci trainice, 

a dezarmării generale, 

in primul rînd a dezarmării nucleare 

— sarcini primordiale ale partidului
Viața demonstrează că socialismul și pacea sînt 

indisolubil legate într-o unitate dialectică. Con
centrarea tuturor eforturilor și resurselor societă
ții pentru edificarea socialismului și comunis
mului impun în mod obiectiv asigurarea unor con
diții de pace. Prin însăși natura orînduiril sale, 
prin concepția sa generală, ideologică și politică, 
spcialismul aspiră în mod vital spre pace și cola
borare între națiuni. De aceea lupta pentru pace 
reprezintă unul din obiectivele fundamentale ale 
țărilor care edifică societatea socialistă '— deci 
și al României — ale forțelor socialismului pe plan 
mondial.

In contextul mișcării pentru pace un loc cen
tral ocupă lupta pentru dezarmarea generală, care 
să permită concentrarea mijloacelor materiale și 
umane în scopul dezvoltării economico-sociale, al 
ridicării bunăstării poporului.

Cursa înarmărilor, extinderea armelor nucleare, 
chimice, bacteriologice și a altor mijloace de dis
trugere în masă creează grave pericole pentru pa
cea omenirii, pentru însăși civilizația umană. 
Cresc an de an cheltuielile militare, însumînd în 
1974 peste 200 miliarde dolari. Uriașe, forțe ști
ințifice’ umane șl mijloace tehnice sînt folosite în 
scopul înarmării. De aceea, mai mult ca oricînd 
este imperios necesară intensificarea luptei po
poarelor pentru oprirea înarmărilor, pentru trece
rea la măsuri reale de dezarmare și, în primul 
rînd, de dezarmare nucleară,-chimică și bacterio
logică.

Partidul Comunist Român, pornind de la in
teresele poporului român, ale păcii și progresului 
In întreaga lume, consideră de datoria sa să ac- 

rltele grupări economice sau de altă natură nu 
trebuie să ducă la divizarea Europei. Securita
tea europeană presupune colaborare egală între 
toate statele. Europa nu poate fl împărțită ; pen
tru a se asigura pacea și securitatea, ea trebui» 
să rămînă o entitate unitară.

ționeze cu tot mai multă intensitate pentru tre
cerea la înfăptuirea măsurilor de dezarmare. Este 
necesar să se facă totul pentru ca în decursul ur-

Democratizarea relațiilor internaționale
In următoarea etapă a vieții internaționale este 

necesar să se intensifice lupta pentru lichidarea 
deplină a vechii politici imperialiste de forță și 
dictat, a colonialismului, neocolonialismului, a 
oricăror forme de ingerință în treburile interne și 
presiune asupra altor popoare. Se impppe să se 
pornească în mod hotărît de Ia respectarea prin
cipiilor dreptului internațional, de la soluționarea 
tuturor problemelor litigioase dintre state pe cale 
pașnică, prin tratative. Rezolvarea marilor pro
bleme care preocupă astăzi omenirea, democrati
zarea vieții internaționale se pot asigura numai 
cu participarea egală a tuturor țărilor. lumii. 
Viața demonstrează că în etapa actuală marile 
probleme ale vieții internaționale nu mai pot fi 
soluționate de un grup de state; găsirea unor 
soluții viabile și trainice impune participarea tu
turor statelor interesate, a tututor popoarelor la 
lupta pentru colaborare și pace.

Recunoscînd rolul important pe care îl au ță
rile mari pe arena mondială, Partidul Comunist 
Român apreciază totodată că va crește continuu 
rolul țărilor mici și mijlocii în soluționarea tutu
ror problemelor internaționale. Aceasta va da 
garanția că rezolvarea problemelor va corespunde 
mai bine intereselor tuturor națiunilor, cauzei 
păcii și colaborării generale

în realizarea unei noi ordini internaționale, a 

mătorulul sfert de veac să se realizez» oprireă 
cursei înarmărilor, reducerea bugetelor militare, 
alocarea sumelor rămase disponibile pentru dez
voltarea economico-socială a popoarelor, pentru 
lichidarea subdezvoltării.

Este necesar să se oprească producția de arm® 
nucleare șl să se treacă, pe baza unor înțelegeri co
respunzătoare, la distrugerea stocurilor existente. 
Numai așa va putea înceta proliferarea armelor 
atomice. Atîta timp cît nu se va ajung» la hotă- 
rîri și măsuri concrete în această direcție, nici 
un stat nu va putea fl împiedicat să producă ar
mament nuclear sau alt» mijloace p» car» 1® 
crede necesar» pentru apărarea sa.

Se impun, de asemenea, măsuri hotărîte pentru 
reducerea trupelor, desființarea bazelor militar® 
străin», a blocurilor militare, adoptarea de anga
jamente solemn» care să pună capăt oricărei agre
siuni &au amestec în treburile altor state.

Partidul Comunist Român consideră că înfăp
tuirea dezarmării generale șl, în primul rind, a 
celei nucleare, lichidarea tuturor armamentelor 
de distrugere în masă constituie îndatoriri vital» 
al» tuturor popoarelor ; România va face totul 
pentru a contribui la înfăptuirea acestui dezide
rat primordial al omenirii.

democratizării relațiilor dintre state, un rol tot 
mai important revine Organizației Națiunilor 
Unite, altor organisme internaționale. Popoarel» 
cer ca Organizația Națiunilor Unite să-și spo
rească contribuția la promovarea trainică în viața 
internațională a relațiilor noi, bazate pe princi
piile deplinei egalități în drepturi, pe respectul 
independenței și suveranității naționale, pe' nea
mestec în treburile interne și avantaj reciproc, p9 
renunțarea la forță și la amenințarea cu folosirea 
forței în raporturile interstatale, pe respectarea 
dreptului sacru al fiecărui popor de a-și alege de 
sine stătător calea dezvoltării economico-sociale 
și politice. Pornind de la aceasta, Partidul Co
munist Român va acționa cu consecvență pențrțt 
întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite și a 
celorlalte organisme internaționale, pentru perfec
ționarea și democratizarea lor, pentru pârtie:oarea 
tuturor statelor la activitatea acestora, a foruri
lor lor de conducere, pentru aplicarea principiului 
consensului' în adoptarea tuturor hotărîrilor. .

Se impune îmbunătățirea normelor dreptului 
Internațional, adoptarea de noi norme; șl princioii 
de relații internaționale corespunzător cerințelor 
conviețuirii popoarelor pe bază de deplină egali
tate și respect mutual, ale asigurării progresului 
fiecărei națiuni în concordanță cu dorința și as
pirațiile sale legitime, ale edificării unei păci 
trainice pe planeta noastră.
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SOLIDARITATEA INTERNAȚIONALĂ A PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN CU PARTIDELE FRĂȚEȘTI

Indcpiinlndu-si îi 
clasa muncitoare, f: 
cal Comunist Romi 
o largă colaborare 

de pretutindeni, cu 
muncitorești.

idntoririle naționale față de 
ițj de poporul român. Parii- 
m \a dezvoltă in continuare 
Internațională, cxlin/.ind re- 
e cu mișcarea revoluționară 
toate partidele comuniste ;i

Ini m«a istorie a mișcării muncitorești din 
F. ■ ’lânia. a Partidului Comunist Român cuprinde 
pagini nepieritoare de solidaritate internaționa- 
iist.i cu tortele revoluționare din celelalte țâri. 
F>? la primele începuturi mișcarea muncitorească 
c a România a avut legături strânse cu Interna-
V ■ i’i a Comunistă, cu Marx și Engels — făuri
torii socialismului științific. Revoluționarii români 
s.i f<>'t pre/.enți pe baricadele Comunei din Paris, 
aJucindu-și contribuția de singe la prima revolu
ție proletară din lume. Ei s-au călăuzit tot tim
pul de ideile socialismului științific, s-au inspirat 
dm experiența revoluționară internațională. In 
timpul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 
— moment istoric epocal care a marcat începutul 
trecerii omenirii pe calea socialismului — revo
luționarii români s-au aflat alături de revoluțio
narii ruși in lupta împotriva reacțiunii, a inter
venției străine. Ei și-au adus contribuția modestă 
la victoria uriașei bătălii duse de proletariatul 
din Rusia, de partidul lui Lenin. Comuniștii și 
antifasciștii români au luptat în brigăzile inter
naționale in timpul războiului civil din Span.a, 
în mișcarea de rezistență din Franța și din alte 
țări, au dat mari jertfe în lupta generală împo
triva fascismului.

In același timp, luptele de clasă desfășurate în 
România, activitatea mișcării noastre revoluțio
nare, a Partidului Comunist Român s-au bucurat 
întotdeauna de sprijinul și solidaritatea forțelor 
revoluționare internaționale.

Solidaritatea internațională s-a manifestat deci 
atît prin ajutorul primit de mișcarea noastră re
voluționară, de Partidul Comunist Român, cît și 
prin sprijinul acordat de revoluționarii și comu
niștii români altor partide, luptei revoluționare 
din diferite țări. Se poale spune că spiritul inter
naționalismului proletar, solidaritatea revoluțio
nară trec ca un fir roșu prin întreaga istorie a 
mișcării revoluționare din România, a Partidului 
Comunist Român.

In etapa următoare a dezvoltării societății uma
ne — etapă ce se va caracteriza, fără îndoială, 
prin noi și mari transformări revoluționare, so
ciale și naționale, prin trecerea a noi și noi state 
pe calea socialismului — întărirea solidarității 
internaționale cu toate mișcările revoluționare 
progresiste, cu partidele comuniste și muncitorești 
va constitui o orientare permanentă a Partidului 
Comunist Român. Partidul nostru va acționa ne
abătut pentru dezvoltarea colaborării internațio
nale cu toate partidele comuniste și muncitorești, 
pentru întărirea solidarității în lupta consacrată 
progresului social, cauzei socialismului și păcii.

Creșterea rolului partidelor comuniste 

și muncitorești
Partidul nostru apreciază că în următoarea e- 

tapâ a dezvoltării istorice va crește și mai mult 
roiul partidelor comuniste și muncitorești in or
ganizarea și conducerea luptelor revoluționare de 
transformare a societății omenești, pentru instau
rarea unei ordini noi internaționale, pentru pace 
trainică. In aceste împrejurări este necesară în
tărirea și creșterea influenței tuturor partidelor 
pe plan național — premisă hotărî toare a înde
plinirii in bune condiții a misiunii lor istorice. 
Se cere, totodată, întărirea colaborării și solida
rității intre toate partidele comuniste și munci
torești pe baza principiilor marxist-leniniste și 
internaționalismului proletar, care presupun de
plina egalitate, respectarea dreptului fiecărui1 
partid de a-și elabora autonom linia politică ge
nerală, strategia și tactica luptei revoluționare.

Se înțelege că în condițiile creșterii și diversi
ficării activității partidelor comuniste și munci
torești nu mai este posibilă existența vreunui 
centru care să-și propună coordonarea activității 
partidelor comuniste și muncitorești. Trebuie rea
lizată o colaborare bazată pe deplina egalitate, 
care să excludă orice amestec în treburile interne 
ale altor partide, problemele ce se Ivesc urmînd 
a fi discutate în mod tovărășesc de la partid la 
partid, de la conducere la conducere.

Apariția unor deosebiri de păreri asupra dife
ritelor probleme ale dezvoltării contemporane, 
care în actualele condiții sînt inevitabile, nu tre

întărirea unității forțelor 

care militează pentru dezvoltarea 
progresistă a societății

In viața internațională contemporană un rol 
toi mai important revine clasei muncitoare, or
ganizațiilor ei politice și profesionale, sindicatelor. 
Avînd rolul principal în dezvoltarea producției de 
bunuri materiale, in perfecționarea procesului 
de producție, clasa muncitoare, vital interesată in 
abolirea vechilor relații bazate pe exploatare și 
asuprire. în realizarea unei politici noi, atit pe 
plan național, ci! și internațional, se afirmă drept 
cea' mai puternică forță socială a procesului revo
luționar mondial. Bătăliile de clasă care au loc în 
diferite țâri capitaliste evidențiază creșterea com
bativității și forței proletariatului. întărirea uni
tății clasei muncitoare, a mișcării sindicale este o 
condiție primordială pentru creșterea contribuției 

buie să afecteze In nici un fel relațiile de cola
borare și solidaritate între partide. Solidaritatea 
internațională este incompatibilă cu amestecul în 
treburile interne sau cu sprijinirea unor grupări 
sau elemente fracționiste dintr-un partid sau al
tul. Asemenea acțiuni aduc mari daune unității 
și forței partidelor, sînt incompatibile cu mar- 
xism-leninismul, cu internaționalismul proletar. 
Creșterea forței și autorității în rîndurile clasei 
sale muncitoare, a maselor populare este condi
ția primordială a înfăptuirii de către fiecare par
tid a rolului său istoric. întărirea unității fiecărui 
partid constituie atît garanția desfășurării cu suc
ces a luptei revoluționare pe plan național, cît șl 
o condiție a întăririi unității și solidarității par
tidelor comuniste și muncitorești pe plan inter
național.

Avînd în vedere marile sarcini ce revin In etapa 
următoare partidelor comuniste și muncitorești, 
Partidul Comunist Român consideră că trebuie 
făcut totul pentru realizarea unei unități de tip 
nou în mișcarea comunistă internațională, bazată 
pe egalitate și respectul independenței fiecărui 
partid, pe ideologia comună marxist-lenlnistă. O 
asemenea unitate și solidaritate internațională a 
partidelor comuniste și muncitorești de tip nou, 
superior, va fi incomparabil mai trainică, ducind 
totodată la creșterea forței comuniștilor, a rolului 
lor în transformarea revoluționară a societății, în 
instaurarea păcii în lume.

muncitorilor, a organizațiilor lor la viața politică, 
atît pe plan național, cît și internațional.

O mare însemnătate în înfăptuirea noii politici 
internaționale, in lupta pentru pace o au fe
meile. care reprezintă mai mult de jumătate din 
populația planetei noastre și sînt vital interesate 
in dezvoltarea economico-socială independentă a 
fiecărei națiuni, în excluderea războiului din 
istoria viitoare a relațiilor între popoare.

In multe țări, ca și în general pe plan interna
țional. țărănimea, clasă'socială cu un rol deosebit 
de important în producția de bunuri materiale, 
constituie o puternică forță revoluționară. în 
colaborare cu clasa muncitoare, ea reprezintă un 
remarcabil factor de progres al țărilor in curs de 

dezvoltare care promovează o politică Indepen
dentă, constituie pretutindeni un important de
tașament de luptă pentru o politică internațională 
nouă.

O altă categorie socială, care aduce o contri
buție de mare însemnătate la dezvoltarea învățâ- 
mîntului, științei și culturii, deci la întregul pro
gres al societății omenești, este Intelectualitatea, 
al cărei număr și pondere socială cresc continuu 
în epoca modernă. Intelectualitatea este vital in
teresată într-o politică nouă, de pace, de respect 
al independenței fiecărei națiuni, de concentrare 
a forțelor și resurselor statelor, a cuceririlor știin
ței și culturii, spre ridicarea bunăstării și fericirii 
popoarelor. Interesele vitale proprii cer intelec
tualității să acționeze în strînsă unitate și alianță 
cu proletariatul, cu țărănimea, cu celelalte forțe 
sociale progresiste pentru făurirea unei lumi mai 
bune, mal drepte.

O uriașă energie revoluționară în transformarea 
societății o aduce tineretul, vital interesat să se 
pună capăt vechii politici imperialiste, să se 
asigure condiții optime de învățămînt și de viață, 
dornic să se pregătească pentru a participa cu în
tregul său elan la înfăptuirea dezideratelor ar
zătoare ale fiecărui popor și ale întregii omeniri, 
la organizarea vieții sociale pe baze noi, la crearea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

In multe țări, inclusiv în țări dezvoltate, ca
tegoriile mijlocii reprezintă încă o importantă 
forță socială — și trebuie acționat ca ele să parti
cipe activ, alături de clasa muncitoare, de cele

Colaborarea Partidului Comunist Roman 
cu alte organizații politice

Colaborarea strînsă între comuniști, socialiști 
și social-democrați, între toate organizațiile mun
citorești este o cerință obiectivă a creșterii ro
lului clasei muncitoare, al forțelor progresiste 
din fiecare țară, a desfășurării cu succes a lup
tei de transformare revoluționară a societății. De 
aceea. Partidul Comunist Român va acționa în 
continuare pentru dezvoltarea largă a colaboră
rii cu partidele socialiste și social-democrate, cu 
toate organizațiile clasei muncitoare.

Partidul Comunist Român va promova tot mai 
larg colaborarea cu partidele progresiste de gu- 
vernămînt din țările ce se pronunță pentru dez
voltarea economic -socială independentă, cu miș
cările de eliberare națională. Această colaborare 
este un factor important in lupta pentru abolirea 
politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialis- 
te. pentru o politică nouă, democratică, în viața 
internațională.

Partidul Comunist Român va extinde relațiile 
cu diferite partide democratice burgheze, cu alte 
mișcări democratice și progresiste, in scopul în
tăririi colaborării între popoare, al triumfului po
liticii de destindere și pace.

Vom acționa cu fermitate pentru întărirea u- 
nității între partidele comuniste și muncitorești, 

lalte forțe sociale, la lupla pentru înfăptuirea 
dezideratelor de pace și colaborare ale popoarelor.

Deși nu reprezintă o categorie socială aparte, 
prin rolul pe care il joacă in slat, prin caracterul 
său organizat și disciplinai, armata constituie o 
forță de cea mai mare importanță. De aceea, tre
buie acționat ca armata să fie pusă in slujba in
tereselor fiecărui popor, a politicii de dezvoltare 
economico-socială de sine stătătoare a fiecărei 
țări, a transformării revoluționare a societății, a 
apărării independenței și suveranității fiecărei 
națiuni, a păcii și colaborării internaționale.

Treclnd în revistă forțele care acționează In 
direcția dezvoltării democratice, progresiste a 
omenirii, se poate aprecia că există toate condițiile 
pentru lichidarea vechil politici, bazate pe inega
litate și asuprire, pentru Instaurarea unor relații 
noi care să asigure dezvoltarea liberă și indepen
dentă a tuturor națiunilor, conlucrarea lor 
fructuoasă Intr-un climat de păce și securitate. 
Pentru ca aceste posibilități să devină realitate 
este necesar să se asigure unirea tuturor forțelor 
revoluționare, progresiste, antiimperialiste — atit 
pe plan național, cît și Internațional — pentru 
creșterea continuă a rolului lor In viața social- 
politică a lumii. Unirea strînsă a acestor forțe, 
creșterea influenței partidelor comuniste și mun
citorești în rlndul lor constituie un factor de
terminant pentru transformarea revoluționară a 
societății omenești, pentru Instaurarea egalității*  
colaborării |1 respectului reciproc între națiuni.

partidele socialiste, social-democrate, partidele 
progresiste, democratice, mișcările progresiste, 
între toate forțele antiimperialiste, considering 
că de această unitate depinde ca ultimul sfert al 
secolului nostru să intre în istorie ca o perioadă 
de mari transformări revoluționare, de creare a 
unei ordini noi, democratice in relațiile interna
ționale.

Partidul nostru va milita neabătut pentru a-și 
aduce contribuția la dezvoltarea progresistă a so
cietății umane, la realizarea de noi transformări 
revoluționare în lume, la accelerarea progresului 
material și spiritual universal. CcncentrîhdU-șl 
eforturile pentru ridicarea pe o treaptă superi
oară a societății românești, partidul și poporul 
nostru vor participa activ la lupta generală a 
forțelor înaintate pentru inaugurarea unei ere 
noi in viața internațională, pentru ca sfîrș tul 
acestui secol să marcheze excluderea războaie
lor din viața internațională, eliberarea popoare
lor de povara cheltuielilor militare și de spectrul 
pericolului nuclear. înfăptuirea aspirațiilor vital» 
ale tuturor națiunilor de libertate și bunăstare, 
de transformare a naturii și societății spre bi
nele și fericirea omului.

---------------------------PARTEA A XIV-A----------------------------

PROGRAMUL PARTIDULUI- 
CĂLĂUZĂ PENTRU ÎNTREGUL POPOR

Acționînd în spiritul principiilor cuprinse în 
acest Program. Partidul Comunist Român va 
participa activ la întreaga viață internațională, 
își va aduce contribuția la înfăptuirea noii po
litici și a noilor relații internaționale. El va ana
liza. pe baza concepției științifice a materialis
mului dialectic și istoric, desfășurarea evenimen
telor și fenomenelor sociale, elaborînd strategia 
și tactica în concordanță cu schimbările ce vor 
avea loc în fiecare etapă de dezvoltare, cu con
dițiile concrete istorice, sociale și naționale.

Programul Partidului Comunist Român se în
temeiază pe analiza materialist-dialectică a dez
voltării istorice contemporane a tendințelor de 

viitor, înarmînd partidul cu principiile de bază 
ale luptei pentru transformarea revoluționară a 
societății. Programul trasează direcțiile generale 
de orientare și acțiune ; Congresele partidului, 
Comitetul Central vor trebui să stabilească, în 
concordanță cu etapa respectivă de dezvoltare, 
măsurile politice, ideologice și organizatorice 
pentru înfăptuirea orientărilor Programului.

Programul constituie o călăuză sigură pentru 
toți comuniștii, pentru întregul popor, în munca 
și lupta pentru făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și edificarea comunismului în 
România.

înfăptuirea Programului Impune întărirea con

tinuă a rîndurilor partidului, a unității sale po
litice, ideologice și organizatorice, întărirea dis
ciplinei și dezvoltarea democrației de partid, 
desfășurarea unei largi munci de unire a efor
turilor întregului popor. Numai astfel partidul 
își va îndeplini în bune condiții rolul său de 
forță politică conducătoare a întregii națiuni. 
Trebuie să avem permanent în vedere că înfăp
tuirea Programului, triumful comunismului în 
țara noastră nu pot fi decît rodul activității 
conștiente a maselor largi populare, al întregului 
popor. Poporul este cel care va făuri, în concor
danță cu năzuințele sale, cea mal dreaptă orin- 
duire dip lume, orînduirea comunistă. I

Realizarea Programului partidului va ridica 
societatea noastră pe noi culmi de progres și ci
vilizație, va spori bunăstarea materială și spiri
tuală a întregului popor, va asigura națiunii noas
tre un loc demn în marea familie a țărilor so
cialiste, a popoarelor libere. Aceasta va spori con

Cetățeni ai României socialiste, în deplină unitate, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, să luptăm pentru realizarea Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului pe pămîntul patriei 
noastre 1

Să se întărească necontenit unitatea clasei muncitoare din toate țările, a forje
lor revoluționare și antiimperialiste, a tuturor popoarelor în lupta pentru o lume mal 
dreaptă, pentru progres social și o pace trainică pe planeta noastră I

tribuția României la creșterea prestigiului socia
lismului pe plan mondial, la înfăptuirea noii or
dini democratice în relațiile internaționale, Ia 
instaurarea unei păci trainice, la victoria socia
lismului și comunismului în întreaga lume.
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SĂ iNTlMPINĂM CONGRESUL PARTIDIJUJI 
PERFECȚIONlND ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

Tu mod constant partidul nostru manifestă n grijă dcosrbilă 
pcnlrti educarea tinerei generații in spiritul înaltelor idealuri 
nlc socialismului și comunismului, pentru atragerea milioanelor 
t!e tineri Ij înfăptuirea mărețului program dc edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate. Proiectele de Program 
și Directive, care vor li supuse aprobării Congresului al Xl-lr.a 
nl partidului, conferă noi obiective Riajorc acestei activități dc 
partid. în acest context. articolul de (at? ureziută melc 
asprite din experiența unor organizații dc partid din județul

încearcă unii

Cum ne preocupăm de creșterea

miale ale 
politico-educative.

potrivit
prevederi înscrise in Statutul P.C.R.. 
membrii U.T.C. care devin membri 
tie partid, cu excepția celor ce pri

se alte însărcinări pe linie de 
(id sau in organizațiile <lc masă, 
nin in continuare și membri ai 

organizației l’.T.C.. considerind 
urarea activității in cadrul 

arcină de partid. Si.it -m 
combatem ferm această 

rare nu demonstrează in 
turizare" — cum 
justifice — ci co-

•tulul con- 
lirccl. nc-
I I niunea 

lirrretuhii Co
munist. De aici

In secția laminoare a întreprinderii „Republica" din Capitală

în întîmpinarea Congresului ai Xl-lea al partidului

rlndurilc tinerilor. în centrul mun
cit politice punem formarea tine
retului in spirit revoluționar, edu
carea lui prin muncă și pentru 
muncă. In această ordine dc idei, 
u ) bun randament n doi metoda 
preluării a dui-trei tineri in „custo
die educativă" de către un membru 
dc partid cu mai multă experiență 
si cu verificat prestigiu in rindurile 
tineretului. Așa a procedat organi
zația (ic partid dc la Filatura vie 
bumbac din Slobozia, unde fiecare 
comunist s-a ocupat indeapron- 

jucarea cile unui grup 
atil pe planul imbu- 

alificării lor profesionale, 
es — pp planul pre- 
educalive. Așa se. 
?eastă întreprindere 

unde tinerii reprezintă circa 90 la 
sulă din efectiv, s-a inchegat un 
colectiv puternic, care a reușit, in 
cei trei ani de la intrarea in func
țiune, să-și realizeze sarcinile de 

plan cu 66 de zi
le mai devreme, 
iar în acest an 
sâ obțină o pro
ducție-marfă su
plimentară dc a- 
proape trei mi
lioane Ici.

Ținind seama 
de adevărul înde
lung verificat că 
tinerii vor să li 
se vorbească se
rios. temeinic, a- 
dincit despre 
toate marile pro
bleme ale socie
tății și ale tim
pului nostru, că 
vor să cunoască 
pină la amănunt 
toate aspectele 

politicii partidului. îndrumăm orga
nizațiile de partid și U.T.C. să or
ganizeze acțiuni vii. atractive, ir.te- 

ante, făcind apel la entuziasmul 
la dorința lor de a participa 
tot '.lanul la opera de În

florire a patriei. Totodată, atragem 
atenția organizațiilor de partid din 
județ asupra faptului că multe din 
formele „clasice" ale muncii politi
ce scapă uneori din raza lor de 
acțiune pe tineri. Tocmai de aceea 
ne vom strădui să extindem gaze
tele de perele tip „reflector U.T.C.". 
emisiunile pentru tineret Io stațiile 
do radioamplificare, programele de 
brigadă adresate tineretului etc.

Fără a pretinde că 
toate problemele legate 
tineretului și 
noastră in 
fără cusur, 
perspectiva mă: 
bie 

curii 
o at' 

ce-1

si educarea tineretului
adevărată ucenicie revoluționară

pincl de la alcătuirea planurilor de 
muncă și pină la traducerea lor in 
viată. Vo ;cmplu mai rc-

su ilustrăm ui

Ie. de Întreprinderi și unități 
iste rlin agricultură. Totodată, 
ombâlut și combatem pracli- 

e rezumă la a conduce și 
prin examinarea mai mult 
puțin atentă a planurilor 

ii alo L’.T.C.. introducerea 
Lerea din proiect a unui 

sau altul, a chema secretarul 
l’.T.C. la unele ședințe mai im- 

de birou d

Sporesc succesele in. 
marea întrecere socialista

NOI COLECTfiE

DE ÎNTREPRINDERI ANUNȚĂ

CU MlNDRIE:

LA ȘANTIERUL NAVAL DIN GALAȚI

otodatâ. c 
rene v.t.c 
um. din pi 

mmpia — planul con 
an P.C.R., ci să cuprindă ac- 
carc '■r. apeleze intr-un grad 

înalt la entuziasmul, sensibilitatea, 
disponibilitatea de dăruire a tine
rilor. cum ar fi. d- pildă, extinderea 
inițiativei de la depoul C.F.R. Fe
tești ..Să remorcăm un tren pe 
lună eu combustibil economisit’1 sau 
cea a tinerilor dc la Combinatul 
de celuloză și hirtie din Călărași 
privind preluarea unor întregi uti
laje in răspundere utecistă. organi
zarea unor manifestări care să sti-

dovedi 
a organizației 
realiza numai 

ivâ și energică 
ceîor tineri in 

desigur, dar nu numai 
la toate acțiunile și înani- 

perio- 
patrio- 

I;; cele cultural-educative etc. 
principiu metodologic și. tot- 

un mijloc important de a 
conștiința tineri- 
i procedează or- 

... 2. la Fabrica
i Călărași. de 
îngrășăminte

Slobozia, precum 
'.ele Facâhni. G 
rănești. Dar nu p

practică s-a 
adevărata conducere 
de U.T.C. se poate 
prin participarea acti 
a comuniștilor — a 
primul rind. 
a lor ‘ .
feslărilc ei. de la adunării' 
dice la acțiunile dc muncă 
lică. 
E ui 
odat 
înrâuri permanent 
lor. In felul acest . 
ganizatiile dc partid dc 
d? confecții din Călărași, de la 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice din Slobozia, precum și cele 
din comunele Facâivni. Gheorghe 
Dojo. Ciocănești. Dar nu ps.ste tot 
se intimplă la fel : la I.C.M. Slo-

moditate. fuga de sarcini și de răs
punderi dificile și complexe. Vom 
depune toate eforturile pentru a-i 
face pe tinerii membri de partid să 
înțeleagă că intrarea lor in rindu- 
rile partidului de 
sei muncitoare i 
semne ruperea ck 
dimpotrivă. o si mai prdspndă in
tegrare in rindurile ei. situarea in 
fruntea acestei generații pentru a o 
antrena, alături do toate generațiile 
de constructori ai socialismului, in 
uriaș.-, activitate de traducere in 
viață a politiei! partidului.

O altă metodă eficientă in mun
ca cu tinerii constă in inc””- 
dințarea de sarcini și râsnunderi 
menite să le călească forțele, sa-i 
prc-Tătcasca temeinic pentru marile 
responsabilități de mai tirziti. -fi-i 
maturizeze cu. adevărat din toate 
punctele dc vederi. Faptul 'că in 
anumite locuri — cum sint uncie 
ferme ale I.A.S. Ograda — tinerii 
au fost stimulați să'-și asum • cri- 
oase răspunderi in ce privește di z- 
voltarea zootehnici, că la Borcea 
și in alte locuri s-a încredințat c.i 
ganizațiilor de l’.T.C. răspundere 
integrală a muncii cultura.l-artMice 
in cadrul comunei a contribuit 
esențial In formarea in rindurile 
tinerilor a unui înalt spirit de res- 
pom abilitato cetățenească.

O deosebită importanță arc pen
tru noi buna organizare și desfășu
rare a muncii politico-educative in

ne

„AM ÎNDEPLINITPLANUL PE PATRU ANI AI CINCINALULUI"
UN NOU CARBONIER

DE 18 000 TDW LANSAT
GALAȚI (Corespondentul 

„Scinteh". Dan Plâeșu). — La 
Șantierul naval din Galați, recent 
a primit botezul apei carbonie- 
rul de 18 000 tdw. Este cea de-a 
8-a navă lansată in acest 
an. In comparație cu cele ante
rior lansate, la acest vas ciclul 
de montaj ne cală a fost redus

cu 40 de zile. De asemenea, el 
prezintă la lansare un grad spo
rit de saturare. Și iacă un amă
nunt : această navă — a 4-a 
lansată in acest an la cala 
de 10 000—20 000 tdw — mar
chează atingerea capacități; pre
văzute in proiect pentru acest 
front de lucru.

i?a

ii m epuizat 
de educarea 

nici câ experiența 
această privință este 

considerăm că in 
îărețelor sarcini și o- 

ctive pe care le va trasa Con
sul al Xl-lm al partidului se 

ne să acordăm și mai departe 
ențic majoră formării unm ti

de înaltele răspunderi
:in așteaptă.

Ion PETRE
secretar ol Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R.

Din noul peisaj.al orașului Baia Maro

r---------------------
Drobcta Turnu-Severln. 

Pi :o.-ai de pod apolodo- 
rin... Castrul... Termele... 
Turnul....... Oase mari de
piatră veche ’ Spun de-un 
petrecu» imperiu..." O pa-, 
sare argintie planează scurt 
peste vechile vestigii. Nu 
e. d-.ecit un p?‘că;uș, dar. cu 
puțină imaginație, am pu
tea zice că e o actâ’ă ro
mană. Sau un șoim pentru 
vinătorile dacilor ?... Insă 
n-avem cind să punem in 
funcțiune imaginația, căci 
pasărea țipă acut și cade 
cu pieptul in fluviu, spre 
dreapta, descriind cu geo
metria variabilă a aripilor 
triunghiul unei săgeți... Și 
a--fel. prin unghiul uneia 
dintre aripi vedem pentru 
prima oară, într-o fulgera
re. „tarimul de dincoace 
de vremea veohe“ : Drobct*  
Industrială. Iată portul 
multicolor, ca un caleido
scop vibratil... Iată Șantie
rul naval — unde fierbe ca 
un abur lumina de elec
trod... Iată fabrica de va
goane — blocuri brune, 
austere... Și pentru că pa
sărea suie din nou. din un
ghiul aripii ei. acum gene
ros deschis, putem vedea, 
departe și nu prea departe, 
In zare, barajul hidrocen
tralei : un paloș de argint 
culcat energic pe fluviu, a 
cărui strălucire ne-ar spin
teca privirea, dacă aripa nu 
a-ar închide pentru un nou 
plonjon.........Coloană sono
ră* 1 : eventual o sirenă de 
navă cerind cale la e- 
cluză...

iată un posibil Început 
de film despre Drobeta de 
azi. Ati Înțeles, desigur, că 
„motivul păsării" — simbol, 

\__________________________

recunosc, nu prea original
— este justifica» de ideea 
de zbor, care definește lim
pede devenirea acestei ce
tăți in anii socialismului...

Orașul s-a reîntrupat 
pur și sirnpiu din propria 
cenușă. In primăvară 
s-au împlinit trei de
cenii de la cruntul bom
bardament — sinistră 
pussacaglie cântată Sr-veri- 
nului dc orgile zburătoare, 
ale morții. Zilele acestea se 
implin’esc tot .trei decenii de 
la canonada artileriei fas
ciste. incercind zadarnic să 
spargă scutul ostâșesc- 

întru 
apărarea cetății........ Mă a-
flam la fața locului. In 
plin pirjol — ne spunea 
moș Costică Hinoveanu, 
fost președinte de C.A.P. 
in Vinjuleț, azi pensionar
— și ce să vă spun : cind 
a-ncetat bătaia și-am stat 
de-am răsuflat, am văzut 
că ruinele romane se pre
lungiseră. peste tot orașul, 
Jn... ruine moderne ; că alt
fel n-am cum să le zic..." 
Să reținem această expresie 
cutremurătoare : ruine mo
derne — care poate da și o 
idee despre culoarea de spi
rit a țăranilor locului — 
pentru o eventuală subli
niere de comentariu in cu
prinsul „filmului" nostru. 
Toi uși. cu ce replică vor
bită să Începem ?

— WunderschBn !
Am putea începe cu acest 

strigăt de admirație, pe 
care-1 auzim rostit dintr-un 
grup de tineri turiști ce 
privesc Dunărea de pe 
tprasa modernului hotel 
„Pgrc" șl pe ale căror

rucsacuri citim : Oster- 
reioh (Austria). Dar ce 
semnificație deosebită pu
tem extrage din acest fapt, 
cită vreme Severinul turis
tic nu mai e de mult o 
realitate insolită? Se știe, 
sute de călători veniți din 
toate țările lumii se opresc 
zilnic aici. Poate doar dacă

pe urmă chiar că mă re
trag...

Cel care ne spune aces
tea este maistrul Gheor- 
ghe Zahariă, E ou al Mun
cii Socialiste. E pensionar, 
dar nu se-ndură să se re
tragă la odihnă. Face parte 
din generația de fii ai ce
lor dinții localnici, țărani,

claliste, cum se convertește 
rudimentara „croitorie in 
fier", cu nituri, in sudură 
electronică. Și care și-a tri
mis „copiii" — foștii uce
nici — la școala de subin- 
gineri cu același firesc cu 
care, pe vremea uceniciei 
lui. era trimis să deretice 
prin gospodăria contramaiș-

e Un număr de 20 de unități eco-. 
nomice și șantiere de construcții din 
județele Argt ș. Olt și Vilcea au ra
portat îndeplini rea. înainte de ter
men. a sarcinilor de plan pe cei 4 ani 
din actualul cincinal. Calculele arată 
că avansul înregistrat va da posibi
litate celor 20 de colective de muncă 
s’i consemneze in bilanțul realizări
lor lor. la finele anului in curs, o 
Dioducti*  suplimentară in valoare 
de circa 1.5 miliarde lei.

o Combinatul industrial al petro
lului Tg. Jiu s-a alăturat celor 20 de 
unități economice din județele Gorj, 
Mehedinți și Dol.i, caic- au anunțat, 
pină in prezent, i ideplinirea sarcini
lor de pian Mabilii-' pentru cei patru 
ani din cincinal. Obținut in condi
țiile unei importante creșteri a pro
ductivității muncii, diminuării chel
tuielilor de producție și depășirii cu 
52 000 000 lei a volumului de. benefi
cii stabilit pentru perioada ce a trc< 
cut din cincinal, acest succes ner- 
mitt >etroHștilot held »r 
Craiova șj Timișoara să extragă in 
plus însemnate cantități de țiței, 
gaze utilizabile si gazolină.

e Laminorul de tablă din Galați 
este a 12-a unitate industrială din 
județ care a raportat îndeplinirea 
sarcinilor de plan pc 4 ani ai cinci
nalului. Colectivul acestei mari uni
tăți metalurgice va. realiza supli
mentar o producție de peste 300 
milioane lei. între unitățile care ;m 
mai raportat indeDlinirea sarcinilor 
pe patru ani ai cincinalului sc nu
mără întreprinderea „Textila", între
prinderile mecanice pentru agricul
tură si industrie alimentară din mu
nicipiile Galați și Tecuci. întreprin
derea mecanică navală Galați. În
treprinderea pentru producerea unel
telor și plaselor dc pescuit Galați.

o întreprinderea ,,Victoria“-Flo- 
rești. furnizoare de anvelope pen
tru toate tipurile cțe autoturisme, 
este cea de-a 30-a unitate econo
mică din județul Prahova care și-a 
onorat sarcinile pe cci patru ani din 
cincinal. Avansul ciștigat va permite 
colectivului de chimiști de aici să 
livreze in plus, pină la finele anu
lui. produse in valoare de circa 400 
milioane Ici.

LA FIECARE 4,8 MINUTE,

DE PE BANDA DE MONTAJ

Un autoturism
PITEȘTI (Corespondentul 

„Scinteii". Gh. Cirslea). — Con
structorii de autoturisme de la 
Pitești obțin valoroase realizări 
in întrecerea socialist?. Astăzi, 
autoturismul „Dacia 1300" a de
venit o prezentă obișnuită pe 
arterele rutiere ale tării si se 
bucură de o bună aprecie-
re in numeroase țării unde
se exportă. In acest sens
este concludent câ mai mult
de 60 la sulă din produc
lin urinei pitește;ne te ex-
por* ă in 12 țări. Dup;i cum
ne-a informai ing. Dumitru Mi
hai, directorul întreprinderii, 
numai in prima jumătate, a a- 
cestui an au fost fabricate in 
plus — față de aceeași perioadă 
a anului trecut și cu același 
număr de muncitori și de uti
laje — 8 000 autoturisme „Da
cia 1 300“. în aceeași perioa
dă, beneficiarilor li s-au mai 
livrat. suplimentar. mii dn 
piese de schimb auto și de 
tractor. Ecte de menționat fap
tul că. in prezent, cea mai 
mar? parte din piesele an- 
samblele și subansamblele care 
alcătuiesc autoturismul „Dacia 
1300" se fabrică in țară. I>a în
ceputul lunii august a.o., harni
cul colectiv de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la între
prinderea piteșteană a înregis
trat fabricarea celui de-al 
160 000-lea autoturism din fa
milia ..Dacia".

La baza rezultatelor bune ob
ținute pină acum in întrecere, 
in cinstea celui de-al XI-lca 
Congres al P.C.R.. stau organi-

„Dacia-1300“
zarea judicioasă a producției și 
a muncii, creșterea continuă a 
productivității, utilizarea mai 
bună a mașinilor. a materiilor 
prime si materialelor, introdu
cerea in procesul do producție a 
unor noi utilaje etc. Realizări 
de seamă s-au înregistrat, de e- 
xemplu. in secția de finisări. 
Colectivul de muncă de aici 
și-? repartizat cit mai chib
zuit forțele in toate cele 
trei schimburi, obținir.d rozul- 
ta'e superioare. Operațiile 
de finisare sini acum in pas 
eu producția programată zil
nic pentru livrare. Dind do
vadă dc înaltă conștiinciozitate 
și spirit de disciplină, in între
cere s-au evidențiat echipe
le d? mecanici retușuri con
duse dc Marin Indrea. Ilie C.o- 
roianU, Florin Vărzescit. Ion 
Ciolan, Petre Radu. Anghel 
Marin, Ion Mocanu ș.a. Suc
cese asemănătoare au înscris 
in munca lor și muncitorii din 
secția de montaj general. Da
torită unor măsuri cu eficien
ță ridicată privind organizarea 
producției, in întreprindere se 
realizează un autoturism la fie
care 4,8 minute.

Bazindu-se pe succesele do 
pină acum, neprecupețindu-și 
eforturile pentru dezvoltarea 
lor in continuare, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la întreprinderea de autotu
risme Pitești s-a angajat ca 
sarcinile de producție pe anul 
curent să le îndeplinească mai 
devreme și in mod exemplar.

Ni|ă Miliță pe numele Iul 
— lucrăm in condițiile pe 
care le știți, cu tehnologii
le pe care le știți, iar dacă 
adunați cită carte am fă
cut cu toții, icșiți la vreo 
90 de ani școlari... Pentru 
noi. ciocanul de nituit al 
lui Banu apare ca arcul și 
săgețile de pe vremea da-

Mâre. în privința mediei 
dc griu la hectar obținută 
în această vară aici, unde, 
după spusa unui cunoscă
tor (activistul de par:id 
Iosif Rindașu), ..localnicii 
sint atît de ambițioși incit 
ai zice că fiecare poartă la 
propriul rever cele două 
„Ordine ale Muncii" clasa

TIMP INCANDESCENT
LA MEHEDINȚI

reu președintele"). Pină la 
urmă, nea Ilie găsește o 
soluție : soluția bilanțului 
istoric, cum se exprimă el. 
Zi ? : „Ce să vorbim de re
corduri .' Să spunem atît : 
am inccput acum 15 ani cu 
900 de kilo media la hec
tar și-am ajuns anul trecut 
Lingă 6 000. Anul ăsta, spu
sei : o fi. n-o fi record — 
noi aci sintem

De la 900 la aproape 6 000 ! 
Să reținem (fără a vita con
dițiile climatice neprielnice 
din acest an) cifrele acestei 
deveniri țărănești, să stre
curăm eventual ..filmului" 
nostru, in montaj alert, din 
nou. imaginea-simbol a 
zborului de pescăruș — și 
să urmărim acest zbor, tot 
cam pe Dunâr.e. peste Va
lea Stirminii. pină la Vin- 
juleț. la președintele pen
sionar...

am amplifica acest strigăt 
de admirație. reverberm- 
du-1, rostit In alte limbi 
europene sau din cele două 
Americi. rostit, de pildă, in 
fața acvariului danubian 
dc la muzeu, in fața pla- 
tourilor cu bucate tipice 
servite în vestita Crihală. 
sau in fata neintrecutelor 
călușărese care dau farmec 
spectacolelor folclorice ofe
rite turiștilor, seara, pe te
rasa hotelului. Minunat ! 
Totuși, un cuvînt de admi
rație nu poate ilustra din- 
tr-o dată niște profunzimi. 
Să căutăm, deci, altceva...

— Se apropie ieșirea „pe 
diplomă" a primei promoții 
de subingineri de la Gura 
Văii. S-o văd și pe asta și

pescari și luntrași din ge
nerație in generație, care 
au arătat că sint dotați și 
pentru industrie. Chiar 
dacă lucrau desculți și ne- 
mincați. Chiar dacă învă
țau rosturile lumii moder
ne la școala aspră a greve
lor. Dar să nu facem pa
seism...... Deși, parcă, une
ori. uităm cam repede de 
unde am pornit..." Asta o 
spune tot maistrul Zaharia 
și poate ciT nu e lipsită de 
adevăr spusa lui. A lui. 
care a fost contemporan, in 
ucenicie, cu grevele. Care 
a trăit iureșul eroic iscat, 
după eliberare, de legen
darii nituitori ai lui Banu. 
Care a văzut, m anii și de
ceniile industrializării so

irilor. să facă piața, să spe
le scutece...

— Toi uși, sudura cu plas
mă e altceva : altă viață !

Iată incă o replică posi
bilă pentru debutul „filmu
lui" nostru. Am desprins-o 
dintr-un context mai am
plu : o discuție cu șapte 
tineri navaliști (o grupă 
utccislă alcătuită din șase 
muncitori și un inginer 
proaspăt absolvent) pe te
ma raportului spiritual in
tre generațiile muncitorești, 
intre ..promoția Banu" și 
promoțiile de azi, dc pildă 
ei. cei șapte. „Noi — a de
clarat reporterului băiatul 
pentru care sudura cu plas
mă înseamnă «altă viață»,

cilor. Dar. la fel cum nu 
disprețuim acele arme, nu 
disprețuim nici ciocanul lui 
Banu. Căci nu putem uita 
cum a urcat el. cu acea 
unealtă, dc la 10 de -nituri 
pe schimb, la 4 000. Să fa
cem și noi una ca asta — 
la nivelul și in condițiile 
noastre — și pe urmă, 
poate, ne-am îngădui să ba
tem pe umăr pe vechii au
tori de recorduri. Atunci 
și nici atunci.

Reținem vorba record și... 
schimbare de cadru :

— O fi. n-o fi un record 
— noi aci sintem !

Este tot ce putem obține 
dc la Ilie Bărăilaru. pre
ședintele C.A.P. Girla

iutii cu care se mindrește 
cooperativa : iar de cind a 
fost făcut nea Ilie Bârăita- 
ru Erou al Muncii Socia
liste. acum două luni, toți 
umblă și muncesc de parcă 
ăv avea fiecare decretul 
respectiv in buzunarul de 
la piept.

Nea Ilie Bărâitaru nici 
nu se supără, nici nu 
zimbește de spusa aceasta. 
Tace ca mai totdeauna și 
caută o soluție ca .să mute 
vorba dc la recordul care 
nc interesează pe noi. („Se
cretul operațiunilor, ce. te 
joci 1 nc șoptește activistul, 
girlenii sint in întrecere cu 
Comloșul, cu Ialomița și 
aici e vorba de tactică și 
strategie», cum spune me-

— Am fost printre pri
mele „colective" din țară 
și cea dimii in toată Olte
nia. In curind împlinim 
sfertul de veac dc la în
ființare... Oamenii, ca la 
orice început, cu totul și 
cu totul nou. se codeau. 
Dar pină la urmă au intrat. 
Puțini : vreo 15 familii... 
Insă începutul ăsta a con
tat mult. Asta ne-o spunea 
mereu tovarășul Ceauș eseu
— că a muncit citeva săp- 
lămini la noi iq perioada 
aceea : in odaia asta dor
mea. intr-un pat ca vai de 
lume, nu-l mai am de mult
— și pină la urmă s-a vă
zut că avea dreptate. 
Acum, cind îl vedem la te
levizor sau cind ne ducem 
să-1 î n timpi năm — cum 
ne-am dus la Severin, la

inaugurarea hidrocentralei 
— ne aducem aminte cum 
a muncit cot la cot cu noi 
cel care avea să ajungă 
președintele țării. Cine se 
gindca pe-atunci cum o 
să se schimbe viața noas
tră ’...

Unde să oprim zborul 
pescărușului nostru simbo
lic ?... Poate din nou la 
Severin, pe cupola marelui 
combinat de celuloză și hir
tie. a cărui inaugurare se 
apropie cu pași repezi — 
semn că iureșul construc
țiilor nu s-a oprit in aces
te locuri odată cu termina
rea hidrocentralei... Poate in 
creștetul turnului de co
mandă de la hidrocentra
lă. profilat pe fluviu ca 
un drapel dac. stilizat. 
De-acolo privirea poate cu
prinde, ca o largă deschi
dere de aripi, pe Dunărc-n 
jos. forfota zidarilor care 
recompun, pe insula Și- 
mia n. cetatea sacrificatei 
Ada-Kaleh. iar pe Du- 
năre-n sus, lucrarea con
structorilor cei neobosiți al 
noii Orșove...

Sau să urmărim zborul 
Înalt al păsării, pină ajun
ge in dreptul soarelui — 
alt simbol plenitudinar al 
timpului nostru — și. cu o- 
chii arși do lumină, sâ 
ne-ntoarcem la priveliștea 
cetății mehedințene. cu pri
virea umezită de emoție?

Ar fi și aceasta un sim
bol : al privirii cu care în
soțește țara, zborul mțru 
progres al cetăților ei.

Petre DRAGU

.________ J
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Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Rcpublmi Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
Primire la C. C. al P. C. R.

itnp’of.:* *»nai  de urmârlp tresice ale accidentului de cale

• Stejar — extremă urgență : 
PATRIA — 9: 11.30; 14: 16,30: 19;
21.15. BUCUREȘTI — f>: 11.15: 
13,30: 16.15: 18.20: 20.45. la grădină
— 19,45, GRADINA LUCEAFĂRUL
— 20.
• Poliția sub acuzare : CASA
FILMULUI - 10: 12.30: 1J.45, SCA
LA — 8.30; 11: 13.30; ÎS: 13.30; 21. 
FAVORIT - 9.30; 12: 15,30; 18:
20.30. GRADINA DINAMO — 19.30.
• Recompensă pentru un om
mort : CASA FILMULUI — 18:
29.30.
• Planeta sălbatică : CENTRAL
- 9.15: 11.30: 13.43: 16: 18.15; 20.30
• Represalii la Roma : CAPTTOL
- 9: 11.15; 13.30; 16; 18.15: 20.30. 
la grădină — 19.45.
• în numele poporului italian :

. ' «» ••?' nprr-p.rrea orașului Zscrrb vâ adreeez în numele Comite- 
r: J‘'-t-dul Comv.-c Rumân nl Consulului de Stat al

Republici! Socialiste România, al poporului român și al meu personal, 
expresa c0mna>:' n'i •'oastre.

n rog sa transmiteți familiilor îndoliate cele mai sincere condo
leanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului 

Corn un ist Român. 
Președintele Republicii 

Socialiste România

Tovarășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.. a primit pe tova
rășul Panaalexiu Alexandras, mem
bra al C.C. al Partidului Comunist 
d.n Grecia (interior). La intîlnlre a

participat tovarășa Ghizela Vas», 
membru al C.C. al P.C.R.

întllnirea s-a desfășurat lntr-o at
mosferă cordială, tovărășească.

PLECAREA UNOR OASPEȚI DE PESTE HOTARE
Delegația sindicatelor poloneze

Slmbătă a părăsit Capitala tova
rășul Wladislnw Kruczek. președin
tele Consiliului Central al Sindica
telor dm Polonia, care a efectuat o 
vizită de prietenie și schimb de ex
periență in tara noastră, in fruntea

unei delegații a sindicatelor polo
neze.

Oaspetele a fost salutat la plecare 
de tovarășul Mihai Dalea. președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
de alte persoane oficiale.

Fericirea și bunăstarea omului 
cer conlucrarea națiunilor, unirea eforturilor, 

pace și înțelegere intre toate popoarele lumii
Adevărul care a întrunit cel mai larg consens la marea 

reuniune internațională de la București
Tovarășului GEM AL BIEDICI
Președintele Consiliului F.rcc'itiv Federal 

al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Aflind cu adincă întristare despre accidenlul de cale feratft' din 
apromere.n oraș i’ui Zagreb, care a dus la pierderea a numeroase vieți 
omene$t ;. vă exprim, in numele Guvernului Republicii Socialiste România 
si al meu personal, profundul nostru regret și condoleanțe familiilor 
îndoliate.

Cronica zilei
Simbatâ 31 august 1974 a Dâra- E’ene in Republica Socialistă Româ- 

e deft. :tiv tai a noastră Aristote ma.
J. Phrydas. ambasadorul Republicii (Agerpres)

„SCÎNTEI A“ 
apare și mîine, 

luni, 2 septembrie

Finalele campionatelor mondiale de box
Pugiliștii cubanezi au cucerit cinci titluri

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Reîntîlmre cu handbalul
HAVANA 31 (Agerpres). — Cores

pondentă de la Paul Ochialbi si M. 
Fabian. : La Palatul sporturilor din 
Havana, in prezența unui numeros 
public, s-a ‘încheiat prima ediție a 
Campionatelor mondiale de box pen
tru amatori. în ordinea celor 11 ca
tegorii. primele titluri de campioni 
ai lumii au fost cucerite de urmă
torii sportivi : Jorge Hernandez 
(Cuba). Douglas Rodriguez (Cuba). 
Wilfredo Gomez (Porto Rico). Ho
ward Davis (S.U.A.). Vasili Solomin 
(U.R.S.S.). Ayub Kalule (Uganda). 
Emilio Correa (Cuba). Rolando Gar- 
bey (Cuba). Rufat Riskiev (U.R.S.S.), 
Mate Parlov (Iugoslavia) Teofilo Ste
venson (Cuba). Pugilist ii români au 
avut o comportare meritorie, reu
șind să obțină 2 medalii de argint 
(prin Simion Cuțov și Alee Năstac) și 
una de bronz (prin Constantin Gru- 
lescu). întrecerile au fost dominate 
de boxerii cubanezi, care — cuce
rind cir.c: titluri mondiale — au con
firmat cele trei medalii de aur ciști- 
gate la Jocurile Olimpice de la 
Munch en.

Iată fi rezultatele finalelor la ce

Noi victorii ale luptătorilor 
noștri la campionatele 

mondiale de la Istanbul
Campionatele mondiale de lupte 

libere au continuat la Istanbul cu 
disputarea lntilnirilor din turul II 
la diversele categorii de greutate. Cu 
mult succes au evoluat sportivii ro
mâni Gheorghe Dobrănel (categ. 57 
kg) si Ladislau Simon (categ. peste 
100 kg), care au terminat din nou 
învingători prin tuș si continuă în
trecerea cu zero puncte negative. 
Primul l-a întrecut pe vest-germa- 
nul Miiller. iar cel de-al doilea l-a 
învins ne americanul McCready. La 
categoria 52 kg. Petre Cearnău a 
dispus la puncte de canadianul Ca
nal!. iar Petre Coman (categ. 62 kg) i 
a cistiEat la puncte in fata irania
nului Purkerimi. Tot la puncte a 
obtinut victoria si Vasîle Iorga 
(categ., 82 kg) in meciul susținut cu 
Pau!:z (R. D. Germană). Ion Du
mitru (categ. 90 kg) a terminat la 
egalitate cu Țerentogtokh (R. P. 
Mongolă). Petroniu Androne (categ. 
68 kg) si Cristian Emiiian (categ. 
74 kg) au pierdut la Kocsis (Unga- 
ria) si. respectiv. Polat (Turcia).

MANEA MĂNESCU
Prim-mi nistru al Guvernului 
Republicii Socialiste România 

lelalte categorii : semimuscă : Her
nandez (Cuba) învinge la puncte pe 
Mushoki (Kenya) ; muscă : Rodri
guez (Cuba) bate la puncte pe Perez 
(Venezuela) ; cocoș : Gomez (Porto 
Rico) invinfie prin K.O. tehnic in 
rundul trei pe Romero (Cuba) : 
pană : Davis (S.U.A.) bate la puncte 
De Kuznețov (U.R.S.S.) : semjusoară : 
Solomin (U.R.S.S.) învinge prin a- 
bandon dictat de arbitru in rundul 
II pe S. Cuțov (România) ; ușoară : 
Kalule (Uganda) întrece la puncte pe 
Kolev (Bulgaria) : semimiilocie : 
Correa (Cuba) învinge prin K.O. 
tehnic De Jackson (S.U.A.) : mijlo
cie mică : Garbev (Cuba) bate la 
puncte De Lemus (Venezuela) : mij
locie : Riskiev (U.R.S.S.) învinge la 
puncte pe Alee Năstac (România — 
decizie 3—2) ; semigrea : Parlov (Iu
goslavia) întrece prin K.O. tehnic in 
rundul II pe Karataev (U.R.S.S.) ; 
grea : Stevenson (Cuba) învinge la 
puncte pe Stinson (S.U.A.).

..Cupa Russell" pentru cel mai 
tehnic boxer al campionatelor a fost 
atribuită Lui Vasili Solomin 
(U.R.S.S.).

ÎN CÎTEVA
La Ancona s-a desfășurat intilni

rea amicală de gimnastică dintre e- 
chipele masculine ale României șl 
Italiei. Victoria a revenit gimnaștilor 
români cu scorul de 535,40—532,15 
puncte. La individual compus, pe 
primul loc s-a clasat sportivul român 
Dan Grecu — 110,75 puncte, urmat de 
italianul Maurizio Milanetto — 110,35 
puncte.

• Pe stadionul olimpic din Roma 
va avea loc astăzi festivitatea de 
deschidere a celei de-a 11-a ediții 
a Campionatelor europene de atle
tism, la care vor participa peste 
1 200 sportivi și sportive din 29 de 
țări, printre care și România.

• Turneul internațional de șah de 
la Trencianske Teplice (Ceho
slovacia) a fost ciștigat de maestrul 
cehoslovac Banjas. care a realizat 8 
puncte din 11 posibile. Maestrul ro
mân Mircea Pavlov s-a clasat pe lo
cul sase, cu 6.5 puncte.

• La Varna, in etapa a Il-a a 
competiției internaționale feminine 
de volei : Cuba — Iugoslavia 3—0 
(15—11. 19—17. 15—9) ; Cehoslovacia 
— România 3—1 (14—16. 15—4. 15—11. 
15—5) : Bulgaria B — Polonia 3—0 
(15—7. 16—14. 15—2) : Bulgaria —

Reprezentantul P. C. din Belgia
în cursul dimineții de simbfttă a 

nârâsit C-aoitala Albert de Coninck, 
membru al Biroului Politic, secretar 
national al C.C. al P.C. din Belgia, 
care a asistat la festivitățile prile
juite de sărbătorirea celei do-a 
XXX-a aniversări a eliberării

Reprezentantul guvernului Republicii Peru
Generalul Enrique Falcon! Mejia, 

secretar general al Președinției Con
siliului de Miniștri. reprezentantul 
Guvernului Republicii Peru la sărbă
torirea zilei de 23 August, a părăsit 
simbătă dimineața Capitala.

Delegația Uniunii Naționale 
a Oamenilor Muncii din Mali

Delegația Uniunii Naționale a
Oamenilor Muncii din Mali — 
U.N.T.M — condusă de Seydou 
Diallo, secretar general al U.N.T.M,. 
care, la invitația Consiliului Central 
al U.G.S.R., a făcut o vizită in

lucrările Comisiei mixte româno-bulgare pentru problemele 
Complexului hidrotehnic Turnu-Măgurele — Nicopol

Vineri și simbătă. la Giurgiu a 
avut loc intilnirea dintre Constantin 
Băbâlău. ministrul energiei electrice 
al Republicii Socialiste România, și 
Pctar Danailov. ministrul energeticii 
din Republica Populară Bulgaria, 
președinții celor două părți din Co
misia mixtă româno-bulgarâ pentru 
problemele Complexului hidrotehnic 
Turnu-Măgurele — Nicopol.

S-au scurs aproape două luni de 
la încheierea unui sezon handbalistic 
bogat in roade pentru mișcarea noas
tră sportivă. Un sezon înscris cu li
tere de aur pe răbojul dc mai bine 
de o jumătate de veac al handbalu
lui românesc. Argumente care in 
dreptațesc această afirmație? Să ie 
alegem pe cele mai grăitoare: me
dalii de aur la campionatul mondial 
masculin, medalii de argint la între
cerea similară a formațiilor femi
nine. In tot, acest limp, un singur 
necaz pentru inimile iubitorilor 
handbalului din țara noastră ; in se
zonul compel ițional 1973 1974. cam
pionatul republican s-a disputei după 
o formulă cu un turneu final nu 
atit de interesant cum ar fi meritat 
principala competiție internă dintr-o 
țară care domină copios handbalul 
mondial. Neajunsurile de ordin coni- 
petițional vor dispărea insă odată 
cu noul campionat care începe astăzi, 
întrecerea națională se va disputa, 
de această dată, după binecunoscuta 
formulă a handbalului nostru, adică 
in trei tururi: tururile I și III toam
na și primăvara, in aer liber, cu 
etape săptăminale. ..fiecare cu fie
care" ; cel de-al II-lea, pe timpul

RÎNDURI
Canada 3—1 (15—7. 0-15. 15—9,
17—15).

TENIS • Toma Ovici «-a califi
cat in semifinalele probei de simplu 
bărbați din cadrul campionatelor in
ternaționale ale Poloniei. care se 
desfășoară la Katowice. In „sfer
turi". Toma Ovici l-a învins cu 3—6, 
6—3. 6—2 pe Emmerich (R. D. Ger
mană). In concursul feminin, tenis- 
mana sovietică Parmas a invins-o 
cu 6—1. 6—1 pe Florența Mihai o în 
a treia zi a turneului de la Forest 
Hills a plouat cu intermitență, ast
fel că unele dintre partidele progra
mate au fast aminate.

• Competiția internațională mas
culină de handbal desfășurată la 
Budapesta s-a încheiat cu victoria 
echipei Iugoslaviei, care, in meciul 
decisiv, a întrecut cu 19—13 (9—9) 
reprezentativa Ungariei.

• Cea de-a 7-a ediție a Jocurilor 
sportive asiatice se va inaugura as
tăzi la Teheran si va dura pină la 
16 septembrie, reunind intr-un am
plu concurs polisportiv pe cei mai 
buni atleți. înotători, cicliști, boxeri, 
gimnaști ai țărilor din Asia, printre 
aceștia figurind și reprezentanții 
R. P. Chineze.

României de sub dominația fascistă. 
La plecare, pe aeroportul Olopeni. 

oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ghizela Vass. membru al 
C.C. al P.C.R.

Oaspetele a fost condus la plecare 
de Ion St. Ion. secretar general al 
guvernului.

A fost prezent Enrique E. Laroza. 
ambasadorul Republicii Peru la 
București.

România, a plecat, simbătă diminea
ța. spre patrie.

Pe aeroportul Otopeni. delegația a 
fost condusă de tovarășul Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., de activiști 
ai sindicatelor. (Agerpres)

Cu această ocazie a fost semnat 
Protocolul intre Guvernul Republi
cii Socialiste România si Guvernul 
Reuubiicii Populare Bulgaria privind 
trecerea frontierei de stat româno- 
bulgare in legătură cu realizarea 
complexului de pe Dunăre, și s-a 
examinat stadiul elaborării proiecte
lor de execuție.

(Agerpres) 

iernii, după sistemul turneeloi de 
sală.

Este un moment pe care l-ani dori 
subliniat prin citeva „urăr:". Antre
norii. arbitrii, dar. mai ales, eroii 
principali, handbaliștii și handbalis
tele, nu trebuie să uite nici un mo
ment câ după un atit de rodnic se
zon internațional pretențiile specta
torilor sint. in mod firesc, mai mari. 
Meciurile trebuie să fie, inairile de 
orice, mai curate, epurate de .zgu
ra" durităților, a suitelor de faulturi, 
a jocului brutal, de intimidare. 
Handbalul rapid, spectaculos, cu un 
deplin angajament fizic, in care vic
toria să se decidă pe temeiul supe
riorității argumentelor tehnice, tac
tice sau fizice — iată ce așteptăm 
de la reintilnirea cu campionatele 
diviziilor A. Cu atit mai mult cu cit 
prin creșterea numărului de partici
pate de la 10 la 12. lupta pentru 
evitarea retrogradărilor, care in se 
zoanele trecute afecta comportarea 
majorității echipelor. încă după pri
mele etape, va fi cu mult mai a- 
tenuată.

Nu e lipsit de interes și faptul că 
această creștere numerică a permis 
revenirea in prima divizie a unor 
formații care dispăruseră in anoni
matul categoriei B și a căror reve
nire pe prima scenă sperăm să fie 
de bun augur (Sparta Mediaș și Pro
gresul București — la feminin; 
C.S.U. Galați. CAROM orașul 
..Gheorghe Gheorghiu-Dej" și Știința 
Bacău — la masculin.

Tot azi, duminică, se dispută și 
meciurile inaugurale ale unei noi 
ediții a campionatului diviziei B, cu- 
prinzind cite două serii, atit la fe
minin, cit și la masculin..

Călin ANTONESCU

Azi, la fotbal
Azi, in etapa a V-a a campiona

tului diviziei A sint programate me
ciurile: F.C.M. Reșița — Steagul roșu 
(arbitru: C. Manușaride — Bucu
rești); „U“ Cluj —.Politehnica Timi
șoara (E. Păunescu — Vaslui); 
A S.A — C.F.R. (M. Moraru — 
Ploiești); Universitatea Craiova — 
Politehnic? Iași (O. Anderco—Satu- 
Mare): F.C. Constanța — F.C. Chi
mia (V. Iacob — Oradea): U.T.A. — 
Dinamo (V. Topan — Cluj): F.C. Ar
geș — F. C Galați (I. Cimpeanu — 
Cluj). Toate partidele vor incepe la 
ora 16.

Meciurile Sportul studențesc — 
Jiul (C. Ghițâ — Brașov) și Steaua — 
Olimpia (M. Rotaru — Iași) se dis
pută in cuplaj pe stadionul bucureș- 
tean ..Steaua", cu începere de la ora 
14,30. Prima partidă va fi televizată. 

După aproape două săptămlni de 
intensă șt rodnică activitate, desfă
șurată intr-o ambianță favorabilă 
conlucrării și Înțelegerii Intre par
ticipant reprezentind aproape 140 
de țâri ale lumii. ’ precum și nume
roase organizații guvernamentale 
și neguvernamentale, s-au încheiat 
la București lucrările Conferinței 
mondiale a populației, care, in mod 
neîndoielnic, va râmine înscrisă In 
analele O.N.U., prin amploarea și 
rezultatele sale, ca un eveniment 
de mare însemnătate, cu profun
de rezonanțe in viața internaționa
lă. înscriindu-se in rindul marilor 
acțiuni ale O.N.U., „Conferința de 
la București" — nume menit a fi 
consacrat in perspectiva timpului — 
a coincis in mod fericit cu marea
sărbătoare națională a poporului ro
mân, momentul istoric care Încunu
nează parcurgerea a trei decenii de 
lupte și victorii in dezvoltarea libe
ră a României și deschide orizon
turi noi înfăptuirilor viitoare. Găz
duind lucrările conferinței cu tra
dițională 
noastre și-« 
aceasta vocația 
unor insemnate 
naționale, dovadă 
socialistă se bucură de un meritat 
prestigiu printre națiunile lumii, 
că și-a ciștigat prietenii trainice pe 
toate meridianele.

ospitalitate, capitala țârii 
afirmat și de data 

de centru al
reuniuni inter- 
vte că România

Așa cum este cunoscut, conferința 
a demarat sub auspiciile cuvintării 
inaugurale a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, chemare vibrantă la in
tensificarea eforturilor tuturor na
țiunilor pe calea cooperării, progre
sului. destinderii și păcii în lume 
și, totodată, concludentă expunerea 
politicii noastre externe, închinată 
aspirațiilor de înțelegere, colaborare 
și prietenie cu toate popoarele. 
Subliniind că problemele înscrise pe 
agendă privesc însăși condiția 
umană, tovarășul Nicolae Ceauși seu 
arăta: ..De la această înaltă tribună 
adresăm tuturor șefilor de state, gu
vernelor și popoarelor chemarea de 
a face toiul pentru realizarea unei 
lumi a colaborării și păcii in care 
fiecare națiune să se poată dezvolta 
liber și să beneficieze din plin 
dc cuceririle civilizației mondiale. 
Avem cu toții marea răspundere 
in țața popoarelor noastre, in fața 
tuturor popoarelor de a face totul 
pentru bunăstarea și fericirea omu
lui... Să ne unim eforturile și să 
punem toate forțele in slujba feri
cirii omului, a păcii pe pămint".

Reuniunea de la București, prima 
de acest gen la nivel guvernamental, 
ca si o serie de manifestări adia
cente. cu caracter neguvernamental, 
ca Tribuna populației, conferința in
ternațională a tineretului pe proble
mele populației, colocviul ziariștilor, 
seminarii pe teme de specialitate, 
conferințe publice, expoziții, intil- 
niri. mese rotunde. su oferit 
un cadru prielnic pentru abor
darea multilaterală a problemei 
dezvoltării populației — una din 
problemele fundamentale ale viito
rului omenirii, ale civilizației uma
ne. Desigur, dată fiind marea com
plexitate a problemelor înscrise pe 
ordinea de zi, dialogul internațional 
de la București a scos in evidentă, 
așa cum este și firesc, o mare di
versitate a punctelor de vedere. 
Schimbul viu și deschis de vederi 
a demonstrat însă posibilitatea gă
sirii unui limbaj comun, a permis 
desprinderea unor concluzii și prin
cipii fundamentale, care trebuie să 
călăuzească acțiunea tuturor state
lor. tuturor popoarelor, in vederea 
identificării și înfăptuirii căilor șl 
mijloacelor celor mai eficiente pen
tru rezolvarea unor probleme ce 
privesc întreaga umanitate.

S-a reliefat cu putere ideea că 
problemele demografice sint legate 
organio de ansamblul problemelor 
majore ale omenirii, că ele își pot 
găsi soluții corespunzătoare Intere
selor umanității pornind de la ana
liza .condițiilor concrete din fiecare 
țară. In acest cadru, o importanță 
esențială are accelerarea procesului 
«le dezvoltare social-economlcă a 
fiecărei țări șl, în primul rind, a 
țărilor în curs de dezvoltare, micșo

Starea vremii în luna septembrie
Potrivit prognozei Institutului 

meteorologic, luna septembrie va fi 
ceva mai răcoroasă decit de obicei. 
Precipitațiile vor oscila in jurul va
lorilor normale, fiind mai frec
vente intre 10 și 20 septembrie. La 
sfirșitul primei si a celei de a doua 
decade a lunii, in nordul țării con
dițiile vor deveni favorabile pro
ducerii brumei.

La începutul primei decade, vre
mea va fi in general frumoasă, 
iar in ultimele ei zile se va răci in 

rarea și, in perspectivă, eliminarea 
decalajelor ce despart aceste țări 
de țările avansate eeonomicește. 
In realizarea acestui obiectiv, fie
care țarâ. fiecare popor are dreptul 
suveran, inalienabil de a decide sin
gur asupra opțiunilor sale, de a 
duce acea politică in domeniul dez
voltării economice și al populației 
care să corespundă cel mai bine 
condițiilor și intereselor sale națio
nale. fără nici un fel de amestec 
din afară.

Factorul esențial al dezvoltării 
economico-sociale, al progresului ii 
constituie, desigur, așa cum au evi
dențiat-o din plin și lucrările reu
niunii, eforturile proprii ale fiecărui 
popor. în același timp, un factor de 
mare însemnătate in abordarea 
problematicii complexe m dezvoltă
rii. inclusiv a problemelor popu
lației. il constituie cooperarea inter
națională. A găsi rezolvări acestor 
probleme este o cauză vitală a tu-

LA ÎNCHEIEREA 
CONFERINȚEI 

MONDIALE
A POPULAȚIEI

turor națiunilor, a întregii comuni
tăți internaționale și tocmai de 
aceea se impune ca ele să conlu
creze strîns. in spiritul egalității în 
drepturi și respectului reciproc, 
pentru înfăptuirea unei lumi a în
țelegerii și păcii trainice pe planeta 
noastră.

Dezbaterile au confirmat din nou 
corelația strinsă dintre proble
mele populației și evoluția relații
lor internaționale, pornindu-se de 
la realitatea că in zilele noastre 
persistă incă raporturi inegale și 
inechitabile, de dominație și asu
prire atit pe plan național, cit și 
internațional. Iată de ce s-a des
prins ca un imperativ arzător ideea 
că rezolvarea problemelor popu
lației se află in strinsă dependență 
de lichidarea politicii imperialiste, 
colonialiste și neocoloniallste, de 
așezarea relațiilor internaționale pe 
prinoiplile noi de egalitate, respect 
al independenței și suveranității 
naționale, neamestec in treburile in
terne. avantaj reoiproc, nefoloslrea 
forței și amenințării cu forța, res
pectară*  dreptului fiecărui popor de 
a-și decide soaj-ta.

în fine, a apărut ca un adevăr 
fundamental faptul că adoptarea 
unor măsuri efective șl eficiente in 
direcția dezarmării și In primul 
rind a dezarmării nucleare, sistarea 
cursei Înarmărilor, care absoarbe in 
scopuri neproductive uriașe resurse, 
ar contribui în modul cel mai în
semnat la accelerarea dezvoltării 
economico-sociale. la creșterea ge
nerală a civilizației și bunăstării, 
la crearea de condiții mai bune de 
viață pentru Întreaga populație a 
globului.

Trecind In revistă rezultatele con
ferinței, documentele adoptate In șe
dințele plenare, se poate afirma că 
bilanțul lucrărilor este pozitiv și 
fructuos, că el constituie o contribu
ție de seamă, un important prim 
pas în soluționarea problematicii 
majore a dezvoltării populației. După 
discuții constructive, ale căror con
cluzii au reușit să întrunească, 
fără excepție, consensul tuturor pxr- 
ticipanților — unul din cele mal 
valoroase rezultate pe care le poate 
înregistra o conferință internaționa
lă. demonstrind că respectul pentru 
voința celorlalte state nu este un ob
stacol, ci însăși condiția înțelegerii, a 
progresului—au fost adoptate un șir 
de rezoluții importante, printre care 
rezoluția intitulată „Pentru o lume 

toate regiunile tării. Ploile vor fi
rea caracter de averse si vor fi 
mai frecvente in cea de-a doua 
parte a intervalului. Temperatu
rile maxime nu vor depăși 27 de 
grade. iar minimele vor cobori 
oină la 3 grade in zonele nordice 
si muntoase.

In cea de-a doua decadă vre
mea se va încălzi la început. duDă 
care se va răci din nou. Vor că
dea ploi temporare, sub formă de 
averse, mai ales in sudul 6i estul 

mU dreaptă", adoptată din iniția
tiva României, rezoluțiile propune 
de țările africană cu privire la deco
lonizare și Apartheid, o seri**  de 
rezoluții privind Carta reia’iilor 
economice internaționale, dezvol
tarea rurală, dezvoltarea invâ- 
țămintului, creșterea rolului femeii, 
cercetări și studii in domeniul me
diului înconjurător, al asistenței pen
tru țările in curs de dezvoltare, al 
resurselor, alte rezoluții pe teme le
gate de agenda conferinței, precum 
și, in ședința finală, „Planul mon
dial de acțiune" in domeniul popu
lației. Aceste documente urmează a 
fi supuse atenției apropiatei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. Tra
ducerea lor consecventă in viață im
pun un rol sporit, o contribuție și 
mai activă a O.N.U.. eforturile susți
nute ale tuturor staitelor și popoare
lor lumii.

în spiritul principiilor fundamen
tale ale politicii externe a țării 
noastre și reflectind particip?rea 
constructivă, dinamică a României la 
viâța internațională, delegația româ
nă la conferință a desfășurat o ac
tivitate amplă, remarcindu-se atit in 
cadrul desfășurării dezbaterilor, cit 
și in inițierea sau elaborarea, in ca
litate de autoare sau coautoare. < 
unor importante documente. Nume
roase aprecieri elogioase și ecouri 
internaționale a atras rezoluția ..Pen
tru o lume mai dreaptă", inițiată de 
delegația României, și căreia i s-au a- 
lăturat. in calitate de coautori, repre
zentanții a șapte țări — Algeria, Co
lumbia, Guineea. Ecuador. Mexic. Fi- 
lipine. Sudan. Ea a fost, pe drept cu- 
vint, caracterizată ca un document 
politic fundamental al conferinței. 
„Este un document istoric și exprimă 
principii scumpe întregii omeniri pro
gresiste" — aprecia pe bunâ drep
tate reprezentantul Ghanei, in timp 
ce cel al Mexicului sublinia că „do
cumentul românesc tratează esența 
problemelor lumii contemporane".

Inmănunchind. intr-o sinteză de 
înaltă ținută principială, problemele 
de fond ale condiției umane, rezolu
ția română reprezintă o expresie a 
umanismului socialist, care con
cepe omul ca ..suprema valoa
re * lumii., iar populația — te
zaurul cel mai de preț al fiecărei 
țări. Adeziunea generală a conferin
ței la acest document se datorește 
tocmai faptului că el răspunde im
perativelor actualei etape istorice, 
intereselor și aspirațiilor tuturor 
popoarelor spre pace și progres.

La încheierea lucrărilor, ca un 
omagiu exprimat de participan
tă la conferință, in ovațiile generale 
ale sălii a fost adoptată o rezoli.we 
care exprimă „profunda apreciere 
față de președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
față de guvernul șl poporul Republi
cii Socialiste România pentru că au 
oferit posibilitatea de a se organiza 
această conferință la București, pen
tru generoasa lor ospitalitate și pen
tru contribuția adusă la încheierea 
cu succes a lucrărilor conferinței". 
Rezoluția poate fi apreciată, pe bună 
dreptate, ca Încă o dovadă a recu
noașterii internaționale a atașamen
tului României socialiste la înaltele 
țeluri și principii ale Cartei O.N.U., 
a contribuției active a țării noastre 
la rezolvarea problemelor majore 
care frămintă omenirea contempo
rană.

Este convingerea opiniei publice 
din România că lucrările conferinței, 
concluziile fundamentale care s-au 
desprins, documentele adoptate vor 
exercita o influență pozitivă asupra 
vieții internaționale, stimulînd con
certarea eforturilor, și conlucrarea 
fructuoasă a tuturor națiunilor, ast
fel înclt rezultatele’consemnate de 
reuniunea de la București să creeze 
condițiile favorabile realizării unor 
noi pași în direcția rezolvării unei 
problematici caț^ s’nt interesate 
toate popoarele, răspunzind astfel 
idealurilor de bace și progres ale în
tregii umanități.

Liviu RODESCU 

tării. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 2. și 12 grade, iar 
maximele — intre 10 și 20 grade, 
valori mai ridicate inregistrindu-se 
doar pe litoral.

în ultima decadă vremea se va 
încălzi și va fi in general fru
moasă. Vor cădea ploi izolate spre 
sfirsitul lunii Temperaturile mi
nime vor oscila între 5 și 13 grade, 
iar maximele intre 16 si 24 grade. 
In vestul tării se va semnala, lo
cal. ceață, (Agerpres)

tv
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului 
• Gimnastica pentru loți.

1,40 Cravatele roșii. ..Amba?ado
ri! pionlerleri. Etapa a m-a 
a concursului ,.7 contra 7“ — 
emisiune organizată de Ra- 
dioleîeviziunea română In co
laborare cu Consiliul Națio
nal al Organizației Pionieri
lor. Participă echipatele pio- 
rțjerilor d.n județele Maramu
reș șl Galați.

»,Î5 Fiim serial pentru copil : 
Da Ictari.

10.00 Viața satului.
11.15 Contemporanele noastre.
11,45 Bucuriile muzicii. Viața capo

doperelor : Beethoven, de la 
„SlmfoDla destinului*  la „Oda 
bucuriei “.

ÎS.SO De strajă patrieL
18,00 Album duminical.

Idilă — moment umoristic cu 
Rodica Popescu șl Miha! 
Fotino.

18,07 Rapsodii de vară. Muzici 
ușoară cu grupul vocal „Au
rora". Ruxandra Ghlață. Mira 
Moreno. Mirabels Dauer, Au
relian Andreescu. Corne) 
Constantinlu.

13.27 Umor de pretutindeni.
13.36 Trandafir de pe răzoare — 

muzică populară cu Ileana 
Sfetcu.

13,45 Surprize pe micul ecran.
13.52 Tripoli — capitala Libiei.
14.02 Ce vrăji a mai făcut nevasta 

mea — comedie cinematogra
fică.

14.30 Fotbal : Sportul studențesc — 
Jiul Petroșani (divizia A). 
Transmisiune directă de la 
stadionul ..Steaua" din Bucu
rești. Repriza I.

15.15 Divertisment muzical cu or
chestra Sile Vișan.

15.30 Fotb?i : Repriz.a a n-a a me
ciului Sportul studențesc — 
Jiul Petroșani.

18.15 ilustrate de demult șl de 
acum de la Iași.

16.25 Voci tinere : Mihaela Oancea.
16,35 Drumuri In istorie : Suprema 

datorie. Valea Trotușului. cu 
toată istoria sa. trecută și 
prezentă, păstrează un senti
ment Inestimabil : sentimen
tul datoriei. Eroismul a 15 
mii de soldați căzuți pe aces
te meleaguri In lupta pentru 
apărarea patriei In prlmu) 
război mondial, făclndu-șl 
suprema datorie, este evocat 
cu ajutorul documentelor $1 
filmelor de arhivă. Cu aceeași 
nobilă încărcătură morală, 
suprema datorie a fost fă
cută de comuniști pe Valea 
Trotușulul. în Ilegalitate si 
în anii construcției socialis
mului.

17,00 Imagini din Siria contempo
rană.

17,03 Film serial pentru tineret : 
„Clreșaril". Scenariul : Con
stantin Chîrițâ .și Radu Du
mitru. Regia : Andrei Blaier. 
Imaginea : Nicolae Niță. Epi
sodul IV — Clreșaril intră in 
acțiune.

17.50 Cel mai bun... continuă — 
concurs de cultură generală 
și pregătire multilaterală. 
Transmisiune de la Ploiești. 
Probele de concurs : România 
pitorească : File de istorie : 
Recunoașteți personajul : La 
țintă ; Pasiuni șl preferințe : 
Civica. Participant : ing. 
Gheorghe Lungeanu, județul 
Galați. Dan Lupescu. județul 
Dolj — redactor, Ion Simion 
Pop. municipiul București — 
geograf. ciștigătorul con
cursului anterior. Invitați : 
dr. Marclan Bleahu (speolo- 
gie>. Vasile Drăguț (pictură 
românească), dr. ing. Șerban 
Sfindulescu (zboruri cosmice).

19,00 Lumea copiilor • Din legen
dele Olimpulul — Tezeu șl 
Ariadna • 1001 de seri : Lo- 
lek șl Bolek în cantonament.

19,30 Telejurnal • Săptămlna poli
tică Internă șl internațională 
în Imagini.

20,00 Reporter ’74 • Al treilea lu
ceafăr • Fata cantonierului 
• Autocamionul ROMAN- 
Diesel 8 • Fapt divers.

20.25 Film artistic : „Cavalerii me
sei rotunde". Premieră pe 
țară. Un film inspirat din 

universul legendar al istoriei 
Angliei, un film spectaculos, 
interpretat de Robert Taylor, 
Mell Ferrer. Ann Crawford, 
Ava Gardner. Richard Thorpe.

22,15 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL II

10,00 — 11.45 Matineu simfonic. 
Concert susținut de orchestra 
Filarmonicii de stat ..George 
Enescu". Dirijor : Christoph 
Eschenbach, Solist : Justus 
Frantz (R.F.G.). In program : 
Antonin Dvorak — Serenada 

" pentru orchestră de coarde și 
Concertul pentru pian șl or
chestră ; Ludwig van Beetho
ven — Simfonia a 111-a 

Eroica".
20.00 Film serial pentru copil : 

„Năzdrăvanul Dennis".
20,25 Melodii lăutărești.
20,50 Teatru de poezie. „Cînd în

suși glasul gindurilor...".
21,20 Opera în concert : „Titus" de 

W. A Mozart (partea a Il-a). 
Interpretează corul sl orches
tra de studio ale Radlotele- 
vlzlunlf. Soliști : Victoria Be- 
zettl, Mihaela Mârăcineanu, 
Elena Grigorescu, Magdalena 
Cononovlcî. Fiorin Diacones- 
cu. Pompei Hărășteanu. Di
rijor : Pierre Colombo (Elve
ția).

teatre
• Teatrul Național București (sala
mate) : Coana Chirlța — 19,30,
(sala mică) : Părinții teribili —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Joc de pisici — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahla) : Ell- 
sabeta I — 1.9.30,
o Teatrul de comedie șl Teatrul 
„Nottara" (la Monumentul eroilor 
patriei, lingă Academia militară) : 
Spectacol de sunet și lumină, 
„Eroi au fost, eroi sint încă" 
— 20.
• Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Clșmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină, „Amintirea 
scriitorilor" — 20 și 20.45.
• Teatrul „Nottara" (la EREN) : 
Recital „23 August" — 17.
o Teatru! Giulești : Milwaukee 
youth Symphony. Muzică simfo
nică, Jaz simfonic, selecțiunl din 
opere — 19,30. (la Teatru) de vară 
Herăstrău) : Copacii mor în pi
cioare — 20. (in parcul Herăstrău, 
lingă Exooflora) : Nopți de vară. 
Spectacol de sunet și lumină 
- 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tcc pentru sora soarelui — 11, O 
seară veselă — 19.30
o Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Eu sînt tatăl co

piilor — «9,30, (la Arenele Roma
ne) : Cîntecel din Bărăgan — 20
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19.30. (gră
dina Boema) : Un băiat de zahăr... 
ars ! — 20.
• Teatrul Țăndărică (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Slnziana 
— 11, (la Școala nr. 164 dtn car
tierul Drumul Taberei) : Slnziana 
și Pepelea — 19,30.

cinema 

FESTIVAL — 9.15: 11.30: 13.45; 18; 
18,30: 20,45. la grădină — 19.43.
• Fluturii : UNIREA — 16; II. 
la grădină — 20.
• Urmărcște-mă : VICTORIA - 
9.15: 11.30; 13.45: 16; 18.15: 20.30.
• De bună voie 51 nesilit de ni
meni : PROGRESUL — 15,30: 18:
30.15.
• Fără un adio : EXCELSIOR — 
9: 11.15; 13,30: 16; 18.15: 20,30. TO
MIS — 9: 11.15; 13,30: 13.45: 18:
20.15. la grădină — 19,30, MODERN
— 0: 11,15; 13.30: 16; 18,15; 20.30. 
la grădină — 19.30.
• Cenușa : VIITORUL — 16; 19.30.
• 36 de ore : FEROVIAR — 8.45:
11.15; 13.30: 16: 18.30; 20.45, GLO
RIA - 8.45: 11,15: 13,30: 15.45:
13.15. FLAMURA - 8.45: 11; 13.15: 
13.45: 18: 20,15. GRADINA TITAN
— 19.45.

SO picătură în mare : FLACA- 
A - 16: 18; 29.

• Tunurile din Navarone : GRI- 
VITA — 9; 12.30: 15; 19.30, VOLGA 
- 9; 12.13; 16; 19.15. ARTA — 15.30;
19, la grădină - 19.30.
• Cel mal hun om pe eare-t cu
nosc : FERENTARI — 15.30: 18:
30,15.
• Chitty-Chitty, bang-bang : LU
MINA — 9; 12.30: 16: 19.30. DACIA 
— 9: 12.30; 16; 19,39.
• Roman veael t RAHOVA — 18: 
18; 20.
A Program de desene animate : 
DOINA — 9.45.
• Contesa Walewska : DOINA — 
11.15; 13.30: 15,45; 18: 20,15, MO

ȘILOR — 15,30; 18. la grădină
— 20.
• Joe Llmouadâ : CRÎN’GAȘI — 
16: 18.15.
• Vandana : BUZEȘTI — 9; 12.S0; 
16: 19, la grădină — 19.30. BV- 
CEGI — 16: 13,45. ia grădină —
19,30, GRADINA AURORA - 19,30.
• Cronica verii fierbinți : MUN
CA - 9: 13: 16; 19.
• Șapte păcate : LIRA — 15,30: 18, 
Ia grădină — 20.

SLady Caroline : DRUMUL SA-
II — 15 30; 15: 20,15,

• 50 000 de dolari recomnensa : 
GIULEȘTI - 15,39; |g; 20,15.
• Cleopatra : MELODIA — 8,30; 
12: 15.45; 19.SII.
• ceața : COTROCENI - 16.
• Fiecăruia ce 1 se cuvine : CO
TROCENI - .14; 18: 20.
• Plimbare în ploaia de primă
vară : PACEA - 15.30: 18: 20.15.
'• Apartamentul ; MIORIȚA — 9: 
12,30: 15: 17.80; 20.
• Asediu eu surprize : COSMOS
— 13.30: 18; 20.15.
• Luminile orașului : POPULAR
— 1.5.30: 18: 20,15.
0 Duel pe autoatradă : FLOREAS- 
CA — 15.30: 18: 20,15.

Sta est de Java j VTTAN — 
.30; 18, la grădină - 19.

• Legenda Iul Rustam : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE - 15.10; 
18; 20.15.

8Ina*nicul  public nr. 1 : CLU-
UL UZINELOR „REPUBLICA" — 

16; 18: 20.
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„Grecia iși rcdobindeșie dreptul de a-și 
exercita pc deplin suveranitatea 
asupra întregului său teritoriu*
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Nota guvernului grec adresată statelor membre 
ale N.A.T.O.

ATENA .11 Hc.-rw _ Guvrr- 
nul grec a adus oficial la mno> 
tintn statelor membre alo N.A.T.O. 
hotiirirca Greciei de a retrage 
din structurile militare alr organi
zației. t«l:i‘ az*t  agențiile de oresâ.

rialo alr târn. Hotânrca Greciei de 
restabilire a propriei .suveranități a- 
supra intrusului teritoriu national 
num. de asemenea. in discuție. 
.< ordurik bilaterale cu S.U.A.. in- 
chc.atr din MM. m cadrul N.A.T.O..

Evoluția situației din Cipru
NICOSIA 31 (Agerpres). -- Pre- 

$-xlinicle nitctlmar al Ciprului. 
Glafkoy Cleride*.  a declarat, vineri 
scară, la Nicosia, câ ..orice activi
tate ilegală va fi combătută cu ho- 
tiiriri' si «A lrcc.i si ordinea vor fi 
respectate". Retcrindu-se la tenta
tiva eșuâtă de asasinare a președin
telui Partidului Socialist din Cinru, 
Vassos Lvisaridcs. derides a decla

rat cA astfel de acte criminale „vor 
fî combătute de stalul cipriot prin 
toate mijloacele de care dispune".

Agenția France Prcsse mențio
nează că atentatul la viața lui Lys- 
sarides s-a soldat cu moartea unei 
persoane — aflate la volanul mașinii 
hi care se afla acesta — și rănirea 
altor trei.

In sprijinul acțiunilor de lichidare a rasismului
O hotâiîre a Comitetului O.N.U.

. .
i -ii. Grecia ișl rcdobindeșie drep
tul de a-sj exercita pe deplin su- 
' cranitatea nsuora întregului său 
teritoriu, a spațiului aerian si a ape
lor teritoriale". în acc.-t mod. rcla-

N.A.T.O. nu vor mai a-

mul ministru Constantin Caramanlis 
a ordonat tortelor armate grecești să 
se r. f.i.iuâ din N.A.T.O. După cum 
so sti< . motivul acestei hot&riri l-a 
constituit. potrivit unul comunicat 
oriei;’1.. ..incapacitatea N.A.T.O. de a 
soluționa prin negocieri conflictele 
caro pot surveni intre membrii săi".

Totodată, s-a precizat că această 
retragero afectează organismele mi
litare ale N.A.T.O. : Grecia urmează, 
astfel, să râmină membră a N.A.T.O. 
numai in ceea ce privește activita
tea politică a organizației.

GENEVA 31 (Agerpres). — Comi
tetul O.N.V. pentru lichidarea dis
criminărilor rasiale, ale cărui lu
cruri s-au încheiat vineri la Geneva, 
a adoptat o hotărirc cu privire la 
transpunerea in viată a Programu
lui d- acțiuni, cu o durată dc zece 
ani. do luptă împotriva rasismului 
si discriminărilor rasiale. în rezolu
ție. adoptată la inițiativa delegații
lor țărilor socialiste si nealiniate, se 
exprimă hotărirra comitetului de 
a-si aduce in continuare contribu
ția la înfăptuirea Programului de 
acțiuni, in vederea lichidării depline 
st necondiționate a rasismului și dis
criminărilor rasiale. Documentul re

levă necesitatea unor acțiuni Inter
naționale perseverente împotriva tu
turor formelor dc discriminare ra
sială. îndeosebi împotriva aparthei
dului. In acest scop, comitetul va e- 
labora recomandări in legătură cu 
căile de lichidare a celor mai fla
grante manifestări ale discriminări
lor.

Comitetul a recomandat Adunării 
Generale a O.N.U. să adreseze un a- 
pel statelor membre, care nu au de
venit nării la Convenția privind li
chidarea tuturor formelor de discri
minare rasială, să adere la acest 
document

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PUGWASH

In dezbatere aspecte ale dezarmării, 
cooperării și securității internaționale

YfENA 31 (Corespondentă de la C. 
\— Activitățile celei dc-a 24-a 
Conferințe Pug\v.-,<h asupra științei 
și problemelor internaționale care 
xe di Măsoară in localitatea Baden — 
continuă in cadrul a șase grupuri de 
lucru. Acordind o atenție deosebita - 
curse; înarmărilor și dezarmării, par- 
• c uaniii examinează, totodată, evo
luția negocierilor dc dezarmare in ca
drul lucrărilor Comitetului dc la Ge- 

si ai convorbirilor SALT. Pro
blematica gcnerel-europcanâ formea
ză. de asemenea, obiectul unor dis
cuții aprofundate, privind îndeosebi 
fadiui lucrărilor Conferinței pentru 
securitate și cooperare și al negocie
rilor pentru reducerea trupelor și ar
mamentelor și măsuri adiacente in 
Europa centrală. lichidarea cursei 
înarmărilor nucleare și trecerea la 
dezarmare pe continent, adoptarea de 
măsuri de dezarmare pe plan reqio- 
TA1 european (Europa centrală. Eu- 

jopa de nord, zona mediteraneană, de-

nu.lcari.’.arca regiunii balcanice). Pe 
agenda grupurilor de lucru ale con
ferinței figurează, de asemenea, pro
bleme privind pacea și securitatea 
in Orientul Mijlociu, situația din su
dul Africii, accesul la știință și teh
nologic al țărilor in curs de dezvol
tare. situația energetică pe plan mon
dial.

Parlicipind activ la dezbateri, de
legația oamenilor de știință din Ro
mânia a prezentat trei intervenții in 
cadrul lucrărilor, privind ..Conferința 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa. Concept și perspective" de 
prof. dr. Comei Pencscu : ..Măsuri 
efective de dezarmare generală și in 
primul rind dc dezarmare nucleară" 
d? prof. dr. Iile Dieillescu.și ..Rolul 
șnint- i si -ehnologiei in dezvoltarea 
națiunilor și necesitatea cooperării — 
căi și mijloace pentru facilitarea ac
cesului la știință și tehnologie al țâ
rilor m curs de dezvoltare" de prof, 
dr. Mircea Petrescu.

Reuniunea reprezentanților țărilor nordice
REYKJAVIK 31 (Agerpres). — în 

capitala Isiandei a luat sfirșit con
ferința miniștrilor dc externe din ță- 
nic nordice. Comunicatul dai publi
cității ia încheierea lucrărilor reafir
mă poziția celor cinci state — Dane
marca. Finlanda. Islanda, Norvegia 
ș- Suedia — intr-o serie d*'-  proble
me ale actualității internaționale.

Referitor la criza cipriotă, docu
mentul subliniază câ ..o soluție echi
tabilă si durabilă nu poate fi obținu- 
tâ decjt prin negocieri pașnice".*  Co
municatul exprimă satisfacția state
lor nordice in legătură cu evoluția 
spre regimuri democratice in Grecia 
f. Portugalia și dobîndirea indepc.t-

denței d1 către Republica Guineea- 
Bissau. Cele cinci țări, se adaugă, vor 
milita pentru adoptarea de către 
O.N.V. a unor sancțiuni eficace îm
potriva Rhodesiei și accentuarea pre
siunilor internaționale împotriva po
liticii de apartheid a Republicii Sud- 
Africane. Comunicatul apreciază că 
evoluția situației din Orientul Apro
piat ..poate oferi prilejul unor pro
grese spre o soluție de ansamblu". 
Dc asemenea, documentul se pronun
ță pentru continuarea dialogului din- 
tr- Nordul și Sudul Coreei și subli
niază necesitatea stringentă a înche
ierii unui acord privind încetarea 
totală a experiențelor nucleare.

Demonstrație a oamenilor muncii din La Poz (Bolivia) pentru condiții mai 
bune de viață și muncă

bbbbbbbbbbb a b

agențiile de presă
Reuniune la Havana. La 

invitația Ministerului Relațiilor Ex
terne al Republicii Cuba, intre 27 și 29 
august fi.c.. la Havana s-au dc-sfă- 
ț irat lucrările reuniunii adjuncților 
miniștrilor dc externe din Bielorusa, 
Bulgaria. Cehoslovacia. R.P.D. Co
reeană. Cuba. R.D. Germană. Mon
golia. Polonia. România. Ucraina, 
Ungaria. U.R.S.S. Din tara noastră a 
fost prezent Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

în timpul reuniunii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială și 
de prietenie, s-a procedat la un 
schimb de opinii in legătură cu c-a 
de-a 29-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.. in special 
In iegătură cu probleme care se re
fera la întărirea păcii și securității 
Internaționale și la dezvoltarea cola
borării dintre țările socialiste și cele, 
nealiniate. Delegații au fost primiți 
de președintele Osvaldo Dorticos 
Torrado și de Carlos Rafael Rodi.- 
guez, viceprim-ministru.

L-a încheierea vizitei în 
R. P. D. Coreeană 3
ției Republicii Vietnamului de Sud, 
condusă dr Nguyen Huu Tho. pre- 
ledinteîe Prezidiului C.C. al F.N.E., 
președintele Consiliului Consultativ 
al G.R.P. al R.V.S., s-a dat publi
cității un comunicat in care se arată

câ părțile s-au informat asupra si- 
îu-iției din cele doua țâri și au pro
cedat la un schimb de vederi cu pri
vim la posibilitățile dezvoltării re
lațiilor de prietenie și cooperare bi
laterale. Delegațiile și-au afirmat so
lidaritatea lor deplină cu popoarele 
di:-. Asia. Africa, America Latină și 
din lumea intreagâ in lupta dusă îm
potriva imperialismului. colonialis
mului și neocolonialismului. pentru 
pace, democrație, independență na
țională și progres social. Convorbi
rile. desfășurate intr-o atmosferă de 
solidaritate militar’.ă și prietenie fră
țească. au fost apreciate drept o 
contribuție la adincirea Înțelegerii 
reciproce dintre cele două părți.

Guvernul R.P.D. Coreene și-a afir
mat sprijinul față de lupta popu
lației sud-vietnameze pentru garan
tarea și aplicarea stricta a Acordului 
de la Paris asupra Vietnamului. La 
rindul ci, delegația Republicii Viet
namului de Sud si-a exprimat spri
jinul pentru cauza reunificârii in
dependente și pașnice a Coreei.

1 500 de soldați “re ,ă' 
ceau parte din corpul expediționar 
portughez din Guineea-Bissau s-au 
reîntors, vinc-ri. la Lisabona, la bor
dul pachebotului ,.Ugef-. Intre Bissau 
și Lisabona funcționează un adevărat 
pod aerian pentru repatrierea mili
tarilor portughezi care, in baza acor
dului încheiat, luni, la Alger, intre 
reprezentanții Portugaliei și cei ni

Ecuadorul se pronunță pentru extinderea 

cooperării interamericane
QUITO 31 (Agerpres). — In cadrul 

unei conferințe dc presă, președin
tele Ecuadorului, generalul Guiller
mo Rodriguez Lara. s-a referit la u- 
nele aspecte ale politicii interne și 
externe promovate de guvernul for
țelor armate. Guvernul militar, a 
spus el. nu se va permanentiza la 
infinit și de aceea încurajează crea
re;. și in.'iituționalizarea partidelor 
politice, constituite insă ca reali re
prezentanți ai păturilor populare, ca
pabile să asigure conducerea țării in 
ispirilul justiției sociale și să promo
veze dezvoltarea sa economică.

Refcrindu-se la îndeplinirea pre
vederilor pianului cincinal adoptat 
de guvern, șeful statului ecuadorian 
a arătat că. in cursul anului trecut, 
produsul național brut a crescut cu 
12.75 la sulă.

Abordind unele aspecte ale politi

cii externe a Ecuadorului, generalul 
Guillermo Rodrigucz Lai-?, a decla
rat că (ara sa sprijină propunerea 
ca organul consultativ al Organiza
ției Statelor Americane (O.S.A.) să 
ridice sancțiunile dictate in urmă cu 
ani împotriva Cubei, lăsind libertatea 
fiecărui stat membru sâ restabilească 
relațiile cu această țara.

în legătură cu participarea țării 
sale in Pactul Andin, președintele a 
menționat că Ecuadorul va respecta 
toate prevederile documentelor sem
nate privind lărgirea colaborării și 
cooperării intre statele membre. Tot
odată. el a reafirmat poziția guver
nului său in apărarea tezei privind 
extinderea apelor teritoriale In 200 
mile marine și dreptul țării sale de 
a beneficia de resursele maritime 
din această zonă.

ANGLIA

Controverse în jurul declarațiilor 

de intenții privind naționalizarea
Tn ultima vreme, 

conducerea partidului 
laburist britanic si-a 
făcut cunoscut progra
mul său cu privire la 
extinderea naționali
zărilor și întărirea 
controlului statului in 
economie. într-o serie 
de declarații si alte 
documente sint prevă
zute proiecte de a 
prelua in proprietatea 
statului toate porturi
le si de a etatiza toa
te operațiunile portua
re- de incărcare-des- 
cârcare : dc a reorga
niza industria britani
că : de a naționaliza 
terenurile destinate 
construcțiilor : de a 
crea Corporația națio
nală britanică a pe
trolului ; de a națio
naliza șantierele nava
le si industria aero
nautică : dc a extin
de sectorul de stat in 
domeniul transportu
rilor rutiere si nl in
dustriei construcțiilor. 
După cum subliniază 
sântâminalul ..LA
BOUR WEEKLY". 
..guvernul laburist cau
tă să traducă in viată 
unul din principalele 
puncte ale manifestu
lui electoral, cu care 
6-a prezentat in ulti
mele alegeri".

Potrivit presei brita
nice. acest program 
laburist are in vede
re atit înrăutățirea si
tuației economice, cit 
și eșecul firmelor par
ticulare dc a-i face 
fată. Se știe astfel că. 
de cîtiva ani. din bu

getele britanice au 
fost pompate in secto
rul privat al indus
triei sute de milioane 
de lire. dar. dună „în
sănătoșirea" companii
lor particulare, bene
ficiile au revenit tot 
patronilor, fără ca 
statul să se bucure de 
vreun avantaj. Unele 
firme nu pot fi insă 
salvate. in ciuda 
„transfuziei de cre
dit". așa cum s-a in- 
timplat recent cu re
numitul gruo ..Court 
Line", format din mai 
multe companii si spe
cializat in organizarea 
excursiilor in străină
tate. „Tocmai pentru a 
preveni falimentul u- 
nor asemenea firme și 
aruncarea pe drumuri 
a salariatilor. guver
nul trebuie să recurgă 
la naționalizare" — 
scrie sântâminalul 
„TRIBUNE".

Analiza nd prevede
rile întregului pro
gram dc naționalizări 
anunțat de guvern, 
ziarul liberal ..GUAR
DIAN" constată, prin
tre altele, că proiec
tele nu merg chiar a- 
tit dc departe cum aș
teptau multi laburiști, 
că o serie de obiective 
au fost uitate.

Pe de altă parte, 
conservatorii si patro
natul iși continuă in
sistentele lor atacuri 
împotriva programu
lui. criticind in primul 
rind „amestecul" gu
vernului in treburile 
firmelor particulare.

Fâcmdu-se ecoul u- 
nor asemenea opinii. 
..TIMES" scrie : ..Cri
za va fi agravată" : 
„Valorile acțiunilor au 
ajuns la cel mai scă
zut nivel din ultimele 
patru decenii" — a- 
vertizează. la rindul 
său. ..FINANCIAL 
TIMES".

încercind să comba
tă aceste previziuni 
sumbre, cartea albă 
laburistă intitulată 
..Regenerarea indus
triei britanice" subli
niază că dacă nu se 
vor lua măsuri hotă- 
rite pe linia politicii 
economice preconizate 
de guvern, va surveni 
o ?i mai serioasă în
răutățire a situației. 
Programul inițiat de 
guvern — arată acest 
document — „va con
tribui la creșterea si 
dezvoltarea economiei, 
de care depinde pros
peritatea noastră, a 
tuturor".

Desigur. întregul 
program anunțat re
prezintă doar „o de
clarație de intenții" a 
guvernului. intrucit 
toate prevederile sale 
abia urmează să fie 
discutate in Camera 
Comunelor sub forma 
unor proiecte de lege. 
Perspectivă legată di
rect de rezultatele 
viitoarelor alegeri par
lamentare.

Nicolae 
PLOPEANU

transmit:
Partidului African al Independentei 
din Guineea-Bissau și Insulele Ca- 
puiul Verde (P.A.I.G.C.), trebuie să 
părăsească fosta colonie portugheză 
pină la 31 octombrie.

Statul suedez va 3<^tio>a 
un important pachet de acțiuni al 
firmei ..Volvo", s-a anunțat oficial 
la Stockholm. Valoarea noii emisiuni 
do 585 000 de acțiuni, preluată inte
gral de stat, se ridică la 100 milioane 
coroane suedeze (aproximativ 25 
milioane dolari).

Ministrul de externe al 
Arabiei Saudits, Omar s-,k' 
knf. a avut vineri seara o nouă si 
ultimă rundă de convorbiri cu secre
tarul de stat american. Henry Kis
singer. După întrevedere. Sakkaf a 
releva’, existența unui acord intre 
cele două părți in problemele abor
date. La rindul său. Kissinger a ca
lificat discuțiile ca „foarte- bune și 
constructive" din punctul dc vedere 
al perspectivelor instaurării păcii în 
regiunea Orientului Apropiat. îna
inte de convorbirile cu Henry Kis
singer. Sakkaf fusese primit de pre
ședintele Gerald Ford. Anterior, u- 
ficiaiitățile americane au procedat 
la schimburi de vederi cu miniștrii 
de externe ai Egiptului, Siriei. Ior
daniei și Israelului, precum si cu 
regele Hussein.

Lc Tircmci3 semna^ 
tocolul privind schimburile comer
ciale și dc plăți, pe anul 1975. intre 
R. P. Albania și R. P. Bulgaria.

Guvernul peruan 3 sem- 
na: un decret privind protecția ma
ternității. prin care toate .spitalele 
de stat și alte instituții medicale din 
Peru au obligația de a acorda asis- 
lență medicală gratuită, inclusiv me
dicamente. lehuzelor si copiilor nou 
născuți.

Populația R. D. Vietnam 
este de 23 737 375 locuitori — scrie 
ziarul „Nhan Dan". Se menționează, 
totodată, că față de. recensămintul 
din 1960 populația țării a crescut cu 
7.8 milioane locuitori, iar in compa
rație cu situația existentă in urmă 
cu 14 ani — cu 49,4 la sută.

S-au încheiat lucrările 
conferinței guvernatorilor 
din provinciile Argentinei, 
la care a fost adoptată o rezoluție 
prin care guvernatorii iși reafirmă 
sprijinul față de cabinetul președin
telui Maria Estela de Peron și subli
niază necesitatea intensificării luptei 
pentru unitatea națională.

Reprezentantul Marii 
BritniiÎ!, Ivor Riclîard- va exer
cita. in cursul lunii septembrie, 
funcția de președinte al Consiliului 
de Securitate. El ii succede, in acest 
post, reprezentantului sdvietic.

rlRGUL INTERNATIONAL 
DE LA ALGER

Președintele
Houari Boumediene a vizitat 

pavilionul României
ALGER 31 (Corespondență de la 

Mircea S. loncscu). — Președintele 
Algeriei, Houari Boumediene. insoțit 
de ministrul dc externe Abdelaziz 
Roulvflika și ministrul comerțului 
Layachi Yak -. dc alți membri ai 
Consiliului Revoluției și guvernului, 
au vizitat pavilionul românesc dc la 
Tirgul internațional de la Alger, re
cent inaugurat, în cadrul căruia cir
ca 20 de întreprinderi ale comerțului 
nostru exterior expun o gamă largă 
de produse, îndeosebi ale industriei 
constructoare de mașini.

Oaspeții au fost salutați cu deose
bita căldură de ambasadorul Româ
niei la Alger, Ștefan Mihai. La 
standurile cu exponate, oaspeții s-au 
interesat de caracteristicile unor pro
duse și de aspecte alo dezvoltării 
principalelor ramuri industriale din 
țara noastră. Șeful statului algerian 
s-a oprit îndeosebi in fața mașini- 
lor-unelte cu comandă program și 
numerică.

Președintele Houari Boumediene a 
felicitat călduros pe reprezentanții 
întreprinderilor noastre de comerț 
exterior, pe organizatorii pavilionu
lui românesc pentru participarea bo
gată și foarte diversificată a Repu
blicii Socialiste România la cca de-a 
Nl-a ediție a Tirgului internațional 
de la Alger.

„L'ACTION"

' „ROMÂNIA [SIE 
PRETUTINDENI APRECIATĂ'*

Sub titlul „Semnificația unei ani
versări". cotidianul „L'Action". or
gan central al Partidului Socialist 
Desturian din Tunisia, publică un 
amplu articol însoțit de fotografia 
tovarășului Nicolae Ceausescu, in 
care se subliniază că, in decursul ce
lor 30 de ani care au trecut de la e- 
liberarca dc sub dominația fascistă, 
România, întruchipată de personali
tatea de mare valoare a președinte
lui Nicolae Ceaușescu. a devenit un 
stat care se poale mindri cu dezvol
tarea sa economică in toate dome
niile, ocupind un loc de frunte in 
rindul popoarelor europene. ..Atit pe 
plan intern, cit și in domeniul rela
țiilor internaționale, scrie ziarul, po
litica României este pretutindeni a- 
prcciată, deoarece ea corespunde in
tru totul voinței și năzuințelor de pro
gres și pace ale ponorului român, ca
uzei destinderii și colaborării inter
naționale. Datorită faptului că politi
ca externă a României este strins le
gată de interesele interne ale țării dc 
a se dezvolta multilateral, dc aspi
rațiile poporului de a munci și con
strui continuu, in pace, conducerea 
României socialiste a reușit, in ulti
mii ani. să asigure stalului lor un loc 
excepțional in concertul națiunilor".

ZIUA NAȚIONALA a republicii arabe libiene
Excelenței Sale

Colonel MOAMER EE GEDDAFI
Președintele Consiliului Comandamentului 

Revoluției al Republicii Arabe Libiene
TRIPOL!

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Arabe Libiene îmi oferi 
plăcuta ocazie de a transmite Excelenței Voastre, în numele Consiliului 
de Stat, al guvernului .și al poporului român, precum și al meu per
sonal. cele mai călduroase felicitări și urări de sănătate și fericire per
sonală, de prosperitate și progres poporului libian prieten.

lini amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am efectuat-o In 
frumoasa dumneavoastră țară și îmi exprim convingerea că, în spiri
tul documentelor pe care le-am semnat și al convorbirilor pe care 
le-am aVut împreună la Tripoli, legăturile de prietenie și conlucrare 
rodnică dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare multilaterală. în 
interesul celor două popoare ale noastre, al luptei împotriva imperia
lismului. colonialismului și neocolonialismului, al cauzei generale a păcii, 
colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Un uriaș trapez, delimitlnd 1.7 
milioane kmp de terenuri aride, 
sub care se ascunde unul din cele 
mai mari rezervoare naturale do 
petrol de pe glob. Aceasta era ima
ginea pe care o prezenta Libia cu 
puțini ani in urmă. Independența 
de stat, dobindită in 1951, nu a 
adus poporului libian zilele de li
bertate la care a aspirat in seco
lele de asuprire si dominație colo
nială. Numai odată cu triumful 
revoluției de la 1 septembrie 1969. 
cind s-a pus capăt regimului mo
narhic. în fata poporului llbi'an s-a 
deschis calea unei independențe 
reale, care să-i ofere posibilitatea 
dc a-si valorifica imensele bogății 
naturale in interesul propriei dez
voltări. depășind starea de înapo
iere moștenită de la colonialism, 
încă in primele luni după victoria 
revoluției, au fost adoptate un sir 
de măsuri de o deosebită impor
tantă. In 1970 au fost evacuate ba
zele militare străine de pe pămin- 
tul libian. Au urmat o serie de 
decrete dc îngrădire a activităților 
companiilor străine si de recupe
rare a principalei bogății naționa
le — petrolul. Au fost naționaliza
te 51 la sută din acțiunile tuturor 
societăților petroliere occidentale, 
după care s-a sistat acordarea de 
concesiuni unor firme străine, mă
suri urmate de crearea unei cor
porații naționale menite să preia 
exploatarea, prelucrarea si comer
cializarea ixitrolului.

Programele economice adoptate 
de guvernul de la Tripoli vizează 
totodată dezvoltarea unor noi ra
muri industriale, in vederea diver
sificării economiei ne baza celor
lalte rezerve de materii prime 
existente. Printre obiectivele de 
mare anvergură realizate in ultimii 
ani sau in curs de înfăptuire fi
gurează o otelărie la Misurata. a- 
menaiarca regiunilor Jeffara. Fez- 
zan și Benghazi, construirea unor 
fabrici cu profil variat. O mare a- 
tentie se acordă, de asemenea, dez
voltării agriculturii prin folosirea 
rezervelor de ape .subterane desco
perite recent în vederea irigării u- 
nor suprafețe însumînd sute de mii 
de hectare. In aceiași timp, guver
nul libian este preocupat de lărgi

rea rețelei do scoli, de formarea 
dc cadre naționale do specialiști.

Poporul român urmărește cu cal
dă simpatic realizările obținute de 
poporul libian ne calea consolidă
rii independentei., a progresului, și 
bunăstării. Intre Româniz ' ’’oia 
s-au statornicit și se a-
porturi de prietenie si coi^- ‘. 
bazate pe știmă si Înțelegere reci
procă.

Un moment de cea mai mare În
semnătate In cronica relațiilor ro- 
mâno-libiene l-a constituit vizita 
întreprinsă In Libia, la începutul 
acestui an. de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — eveniment ce se în
scrie totodată ca o contribuție de 
preț la dezvoltarea prieteniei, co
laborării și solidarității poporului 
nostru cu popoarele arabe, la în
tărirea frontului antiimperialist. 
Convorbirile purtate de președintele 
României socialiste, la Tripoli, cu 
președintele Moamer El Geddafi. 
ca si convorbirile de la București 
cu primul ministru Abdcl Salam 
Jalloud. ce au avut loc in urma cu 
doi ani. au dat expresie dorinței 
comune de a da un puternic impuls 
conlucrării bilaterale, dorință con
cretizată. intre altele, in hotărirea 
de a stabili relații diplomatice la 
rang de ambasadă intre cele două 
țări. Ample perspective pentru ex
tinderea relațiilor româno-libiene 
au fost deschise de „Acordul ge
neral de colaborare intre Republica 
Socialistă România și Republica A- 
rabă Libiana", semnat de cei doi 
președinți, document ce stabilește 
un vast program de măsuri si ac
țiuni concrete vizind adîncirea și 
diversificarea cooperării. Pe aceas
tă linie se înscriu si acordurile de 
colaborare economică și tehnică în 
domeniile agriculturii, petrolier, al 
construcțiilor și transporturilor, 
precum si înființarea unei socie
tăți mi-xte.

Fructificarea tuturor acestor po
sibilități. jalonate prin hotăririle 
de deosebită însemnătate adoptate 
la nivelul cel mai inalt. răspunde 
intereselor si năzuințelor de pro
gres ale ambelor popoare, interese
lor Păcii și colaborării internațio
nale.

Convorbiri italo
ROMA 31 (Agerpres). — Simbătă 

s-au încheiat la Bellagio convorbirile 
oficiale intre cancelarul Republicii 
Federale Germania, Helmut Schmidt, 
și primul ministru al Italiei, Ma
riano Rumor.

Prima rundă a convorbirilor, des
fășurată vineri după-amiază, a fost 
consacrată mai ales relațiilor bilate
rale și comunitare. Convorbirile au 
durat șase ore. in loc <le trei cit se 
preconizase inițial. După cum infor
mează agenția France Presse, 
Schmidt și Rumor au procedai la un 
larg schimb dc vederi in legătură cu 
C.E.E., in speță cu relansarea pre
conizatei uniuni economice și mone
tare a Pieței comune, ajungindu-se 
la concluzia că este necesară convo
carea cit mai repede posibil a unei 
noi reuniuni la nivel înalt a „celor 
nouă". Cei doi șefi dc guvern au 
evocat preocupările lor în legătură

- vest-germane
cu degradarea situației economice a 
lumii occidentale, și in mod deosebit 
cu inflația, care afectează Italia și 
recesiunea care amenință R.F.G. In 
acest context, cancelarul Schmidt a 
dat asigurări premierului Rumor câ 
R.F.G. va sprijini la 16 septembrie, 
la Bruxelles, in cadrul reuniunii mi
niștrilor de finanțe ai „celor nouă", 
cererea Italiei privind o nouă ami- 
nare cu trei luni a termenului de 
rambursare a împrumutului de 1,9 
miliarde dolari pe care C.E.E. l-a a- 
cordat Italiei in luna martie.

Pe agenda întrevederilor au fost 
incluse și aspectele principale ale 
vieții internaționale. Este vorba -de 
criza cipriotă, de stadiul lucrărilor 
Conferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare, precum și de 
perspectiva reluării convorbirilor de 
pace de la Geneva in problema Ori
entului Apropiat.

Două zăcăminte de petrol 
descoperite în Marea Nordului

OSLO 31 (Agerpres). — Zăcămin
tele petrolifere din zona Brent,, si
tuată in sectorul norvegian al Mării 
Nordului, justifică exploatarea lor 
comercială — a informat la Oslo 
un purtător de cuvint guvernamen-. 
tal. după anunțarea rezultatelor fo
rajelor preliminare. Efectuate de 
grupul „Statoil Mobil", prospecțiuni
le au dus la descoperirea a două ză
căminte de țiței distincte, debitul 
mediu fiind de 10 000—12 500 barili 
pe zi. Rezervele existente — ,'cele de 
țiței sint estimate la 2 miliarde barili 
(aproximativ 265 milioane tone), iar

cele de gaze naturale la 50 miliarde 
metri cubi — sint suficiente pentru 
acoperirea necesităților tării, la ni
velul actual al consumului, pe o pe
rioadă de 30 de ani.

Cele două zăcăminte se află in
tr-o zonă unde adincimea medie a 
apei este 160 m. Potrivit agenției 
norvegiene de presă N.T.B., este po
sibil ca ele să se întindă si in sec
torul britanic al mării. Dacă această 
presupunere va fi confirmată, intre 
cele două țări vor fi angajate con
vorbiri pentru exploatarea reciproc 
avantajoasă a zăcămintelor.

30 000 de țăroni vest-germoni s-au intilnit la Munchen pentru a protesta im- 
polrivo repercusiunilor politicii agraro a Pieței comune

• PENTRU CA STE
LELE SĂ FIE DIN NOU., 
APROAPE. Ultima din cele 
patru cupole ale clădirii Ob
servatorului astronomic din Pa
ris a fost transferată in afara 
marii metropole franceze. Pe 
cerul Parisului, prea luminat in 
timpul ’ nopților de mulțimea 
becurilor electrice și avind o 
atmosferă poluată, vizibilitatea 
s-a redus treptat, astfel incit 
chiar și cu cele mai puternice 
telescoape mai puteau fi ob
servate doar stelele extrem de 
luminoase.

• VECHEA CULTU
RĂ A CRETEI n-a apărut, 
așa după cum s-a presupus 
pină acum, cu circa 4 U00 de 
ani in urmă, izolată de celelal
te culturi mediteraneene. Sigi
lii — unele recent descoperite 
— cu un diametru dc numai 
cițiva centimetri și plăcute prin
se de. inele de aur demonstrea
ză că incă cu sute de ani înain
tea epocii de înflorire a așa-nu- 
mitei culturi minoice. cu uria
șele sale palate. locuitorii insu
lei au preluat arta confecționă
rii sigiliilor din Grecia conti
nentală și dip insulele egeice. 
La această concluzie au ajuns 
cercetători vest-germani de pe 
urma studierii a aproximativ 
7 500 de asemenea mărturii ale 
istoriei.

• „PRIMĂ DE... STI
MULARE". In ziarul londo
nez „Times" se putea citi, nu de 
mult, următoarea relatare : „O 
ofertă de serviciu publicata in 
..Sunday Times" pentru postul 
de președinte al unui concern 
american precizează că retribu
ția anuală de bază va fi de 
200 000 dolari plus... o primă de 
stimulare". Maiițios, ..Times" se 
intreabă dacă „stimulentul" nu 
devine, la un asemenea venit, 
de prisos.

• TRATAMENT... MU
ZICAL. Aplicind culturilor sale 
dc tomate un tratament... mu
zical. cetățeanul Charlie Roberts 
din Eastbourne (Marea Brita
nic) a obținut o roșie in greu
tate dc 2 kg. Un adevărat re
cord in materie — după cum 
declară specialiștii.

• O HAITĂ DE HIENE 
terorizează dc cităva vreme 
zeci de sate din statul Uttar 
Pradesh, situat in nordul In
diei. Ele atacă turmele de vite, 
animalele domestice și oamenii, 
în decurs de 18 zile au fost 
ucise 25 de persoane, din care 
majoritatea copii. Unități ale 
poliției, vinători și țărani in
dieni au dezlănțuit o acerbă vi- 
nătoarc impdtriva hienelor.


