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CONFERINȚA NAȚIONALA A PARTIDULUI
Miercuri, 7 decembrie, în sala Pa

latului Republicii Socialiste România 
s-au deschis lucrările Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român, eveniment de o deosebită 
importanță și semnificație în viața 
partidului și a țării întregi.

Precedată de largi și însuflețite 
dezbateri, desfășurate la nivelul tu
turor organelor și organizațiilor de 
partid, expresie pregnantă a demo- 
crației noastre de partid, conferința 
a fost întîmpinată printr-o intensă 
activitate politică, prin muncă avin- 
tată și rodnică pentru îndeplinirea 
planului anual, a prevederilor actua
lului cincinal, pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective 'stabilite de Con
gresul al XI-lea.

întrunit în această atmosferă jle 
puternic entuziasm, de muncă crea
toare, înaltul forum al comuniștilor 
români face bilanțul rezultatelor ob
ținute, stabilind modalitățile concrete 
de realizare, în continuare, în con
diții optime, a hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea al partidului, a sarci
nilor cincinalului și a Programului 
suplimentar de dezvoltare a econo
miei naționale pentru anii 1976-1980. 
El va deschide, totodată, o perspec
tivă luminoasă astrpra viitorului, 
prin orientările generale pe care le 
va trasa pentru dezvoltarea Româ
niei, in perioada 1981-1985, va deter
mina o etapă nouă, calitativ supe
rioară, a întregii activități economico- 
sociale a țării.

...Ora 9. Delegații și invitații sa
lută cu multă căldură, cu vii și în
delungi aplauze sosirea în sală a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și statului. 
Se aclamă, minute în șir, pentru 
partid și secretarul său generai. Sala 
unde își desfășoară conferința lu
crările, spre care se îndreaptă, in 
aceste clipe, gindurile și simțămin
tele tuturor cetățenilor patriei, este 
o imagine-simbol a celei mai strînse 
coeziuni a poporului in jurul parti
dului și secretarului său general, a 
voinței oamenilor muncii de a înfăp
tui neabătut politica partidului, izvo- 
rîtă din cele mai înalte aspirații ale 
națiunii noastre socialiste. Această 
unitate și această fermă hotărire își 
găsesc expresia in cuvintele scandate 
cu însuflețire de miile de partici
pant! : „Unitate !“ '— „Ceaușescu și 
poporul !“, „Muncă, cinste, demnita
te !“, „Strins unit întreg poporul 
făurește viitorul !“. Se scandează cu 
înflăcărare „Ceaușescu-P.C.R. !“, par- 
ticipanții reafirmind, în mod vibrant, 
sentimentele de fierbinte dragoste, 
de profundă stimă și recunoștință pe 
care întregul popor le nutrește față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
a cărui neobosită activitate sînt in
disolubil legate istoricele succese 
dobîndite în construcția socialistă, în 
propășirea rapidă și multilaterală a 
patriei, creșterea prestigiului și a 
rolului României în lume.

La conferință participă delegați 
aleși de conferințele extraordinare 
ale organizațiilor județene de partid 
și a municipiului București — mun
citori, țărani și intelectuali, activiști 
de partid și ai organizațiilor de masă 
și obștești, cadre ale forțelor noastre 
armate — comuniști cu o experiență 
bogată, care s-gu, distins prin abne
gație și pasiune' revoluționară, prin 
competență și înalte trăsături moral- 
polîtice. Participă membrii și mem
brii supleanți ai C.C. al P.C.R., mem
brii Comisiei Centrale de Revizie,

Iau parte, de asemenea, ca invi
tați, membri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale și reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești, 
membri de partid cu stagiu din ile
galitate. personalități ale vieții noas
tre sociale, științifice și culturale.

La deschiderea lucrărilor confe
rinței sint prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noas
tră', precum și trimiși speciali ai unor 
agenții de presă și ziare de peste 
hotare,, corespondenți ai presei străi
ne la București.

In sala Palatului domnește o am
bianță însuflețită, sărbătorească, ca
racteristică motnentelor de seamă din 
viata națiunii noastre. Steaguri roșii 
și tricolore — larg desfășurate — în

Cu mindrie patriotică 
și angajare revoluționară

Oamenii muncii din întreaga țară își exprimă deplina lor 
adeziune față de orientările și sarcinile cuprinse în Raportul 

tovarășul NICOLAEprezentat de
Sala Palatului Republicii Socialiste 

România. Aici bate puternic și 
insuflețitor, in aceste zile, inima 
întregii țări. Trăim, alături de comu
niștii trimiși să-i reprezinte pe cei 
două milioane șapte sute de mii de 
comuniști cit numără partidul la ora 
Conferinței Naționale, vibrante 
clipe de istorie. Privim în jur 
și vedem țara. Țara noastră de 
muncitori, de țărani, de intelec
tuali, de femei și bărbați, de ti
neri și virstnici — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități. Țara 
noastră de comuniști, cu vocația des
chizătorilor de drumuri, militanți du 
fervoare pentru idealul comunist al 
patriei noastre de muncă, de cintec 
și de vis. Ascultăm rostirea clară, 
cutezătoare, izvorită din crezul mar- 
xist-leninist al drumului nostru, 
rostire limpede, revoluționară, vi
zionară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Raport comunist al parti
dului, al țării, în fața partidului și 
a țării întregi. Din sala Conferinței, 
pe toate lungimile de undă ale con
științei românești, Raportul trece in 
inima poporului nostru de peste 21 
de milioane de oameni. Și astfel, po
porul român subscrie și de această 
dată, cu fapta și cu inima, la pagina 
de cronică lăsată moștenire viitoru
lui. Cu prea plinul muncii sale. Cu 
gindul la înfăptuiri și mai în
drăznețe. Cu ferma încredere in li
nia politică a partidului, cu înaltă 
și statornică stimă față de secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Transcriem. în rîndurile de față, 
doar citeva din faptele și gindurile 
țării, cu act de naștere in prima zi 
a Conferinței Naționale a partidului.

Raportul de fapte 
al țării

In timp ce de la înalta tribună a 
Conferinței Naționale secretarul ge
neral al partidului înfățișa poporului 
direcțiile muncii atit de precis și 
înțelept elaborate pentru următoarele

PRIMA ZI A LUCRĂRILOR
cadrează portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Cu litere mari se află 
înscris evenimentul ce polarizează, 
în aceste zile, atenția și interesul 
întregii țări : „Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român — 7—9 
decembrie 1977“

In ovațiile și uralele delegaților 
și invitaților, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, luind cuvintul, a spus:

„Stimați tovarăși,
Deoarece sînt prezenți aproape 

totalitatea delegaților și invitaților la 
Conferința Națională, din împuterni
cirea Comitetului Central al partidu
lui, declar deschise lucrările Confe
rinței Naționale și urez succes deplin 
activității pe care o veți desfășura. 
(Aplauze puternice).

Adresez tuturor participanților la 
conferință un salut călduros din 
partea conducerii partidului și cele 
mai bune urări ! (Vii aplauze).

Salutăm, de asemenea, reprezen
tanții statelor cu care România în
treține relații diplomatice și care sini 
prezenți în sală“. (Aplauze).

Delegații aleg apoi, în unanimitate, 
PREZIDIUL CONFERINȚEI, din 
care tac parte tovarășii : Nicolae 
Ceaușescu, Manea Mănescu, Elena 
Ceaușescu, Emil Bobu, Cornel Burti
că, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Ion Ionită, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leon- 
te Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Iosif Banc, Ion Coman, Teo
dor Coman, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Ludovic Fazekas, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Iliescu, Ștefan 
Mocuța, Vasiie Patilinet, Mihai Te- 
lescu, Ioan Ursu, Richard Winter. 
Constantin Dăscălescu, Aurel Duma, 
Ncculai Agachi, Ion St. Aldea, Ioana 
Anghel, loan Avram, Elena Balauru, 
Ion Bara, Constantin Băbălău, Clara 
Biro, Alexandru Bora, Floare Bui- 
boacă, Vasiie Cerbu, Iuliana Chio- 
rean, Florica Chiselencu, Vasiiica 
Cimpeanu, Alexandru Clichici, Du
mitru Coliu, Magdalena Maria Datcu, 
Eugenia Viorica Dobrescu, Vasiie 
Drăgănescu, Eduard Eisenburger, 
Margareta Fabian, Nicolae Florea. 
Mihail Fiorescu, Vaier Gabrian, Iosif 
Ștefan Galavits, Suzana Gâdea, 
Gheorghe Gomoiu, Lovoliub Jivorad 
Grbici, Virgil Hampu, George Ho- 
moștean, Ion Hortopan, Maria Ică, 
Dumitru Ilina, Valentin Ioniță, 
Mircea Vaieriu Izbășoiu, George Ma- 
covescu, Vasiie Magopăț, Vasiie Ma
rin, Mihai Marinescu, Angelo Micu- 
lescu, Sabina Liliana Mihuț, loan 
Mocanu, Ion Moldoveanu, Ion Andrei 
Neagu, Gheorghe Neațu, Constantin 
Nicolae, Ștefan Pavel, Ștefan Peterfi, 
Maria Pinca, Constantin Pirvulescu, 
Ion Popescu-Puturi, Stelian Popescu, 
Petre Preoteasa, Luiza Răican, 
Gheorghe Roșu, Constantin Sandu. 
Alexandru Sencovici, Ana Sepsi, Ion 
Sălăgean, Ion Traian Ștefănescu, Ste
lian Teodorescu, Ghizela Vass, Ion 
Vermeșan, Vasiie Vilcu, Ioana Zai- 
nea.

„în numele tuturor membrilor pre
zidiului — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — aș dori să exprim mul
țumiri călduroase pentru încrederea 
ce ne-ați acordal-o și să vă încre
dințez că ne vom strădui să asigu
răm desfășurarea în cele mai bune 
condiții a conferinței". (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Lucrările ședinței de dimineață sînt 
conduse de tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Sînt alese, în continuare, organele 
de lucru ale conferinței.

COMISIA DE VALIDARE este 
compusă din tovarășii : Iosif Banc, 
Victor Bordca, Dumitru Bălan, Iri- 
mie Catargiu, Stan Cazan, Andrei 
Cervencovici, Gheorghe Cuțitei, Ni
colae Doggendorf, Iuliana Duda, Pe
tre Duminică, Ion Florea, Ecaterina 
Istrate, Eftimita Mihovici, Emeric 

etape ale dezvoltării, țara se afla, 
cu minecile suflecate, în plin' efort 
productiv.

Arad. Secția de roți dințate a în
treprinderii de strunguri. „Primul 
lucru pe care l-am aflat aici — spu
ne corespondentul nostru — a fost 
un fapt de producție de care vor
beau cu mîndrie toți muncitorii : în 
cursul primului schimb ai zilei, sec
ția realiza intregul set de piese pen
tru toate strungurile ce urmează a fi 
livrate in prima decadă a lunii 1 Un 
decalaj de trei zile față de montaj. 
Tot azi, secția și-a îndeplinit și Pia
nul pe întregul an la piesele de 
schimb... Ion Novac, secretarul de 
partid al întreprinderii, spunea : „Nu 
ne aflăm in sala Conferinței, dar e 
ca și cum am fi acolo ; cu rezultatele 
muncii noastre sintem azi acolo, toți 
cei de aici, muncitori români, ma
ghiari, germani, membri și nemem
bri de partid".

La Reșița, Vasiie Achim, veteran 
al oțelarilo?, pregătindu-se să deșar- 
jeze cuptorul său în care echipa e- 
laborase o șarjă cu tonaj sporit și 
intr-un timp redus cu mai mult de 
o oră, îi spunea corespondentului 
„Scinteii" : „întotdeauna marile eve
nimente din viata partidului și po
porului nostru au avut aici, la noi, 
ecoul unor fapte de muncă deosebi
te. Azi ne-am întrecut pe noi înși
ne : dăm in plus, la cuptorul ăsta, 
25 tone de oțel". Alte recor
duri ale zilei : 4 șarje în loc 
de 3 la cuptorul nr, 1 ; cea mai 
scurtă șarjă, de 5 ore și jumătate, la 
cuptorul lui Ion Mărgăoan. La comi
tetul de partid al combinatului se 
redacta o telegramă adresată Confe
rinței Naționale. Esența ei : „Com
binatul nostru și-a îndeplinit azi an
gajamentul de a realiza, pină la 
Conferința Națională, o producție 
suplimentară de 145 milioane Ici !“

Succese deosebite, recorduri de 
producție — pretutindeni pe vatra 
de muncă și vis a țării. La „Pro
gresul" Brăila a ieșit ieri de pe 
banda de montaj excavatorul cu nu
mărul 1 350. El intră în seria pro- 

Molnar, Mihai Moțatn, Iulian Ploști- 
naru. Alexandru Sencovici, Ion Sirbu, 
Gheorghe Tănase.

Din COMISIA DE REDACTARE A 
PROIECTELOR DE REZOLUȚII ȘI 
HOTARÎRI fac parte tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, Manea Mănescu, 
Elena Ceaușescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Ion Dincă, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pătan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Ștefan 
Mocufa. loan Ursu, Constantin Dăs
călescu, Ion Babău, Iulian Costescu, 
Doru Florentin Cirpan, Mircea Dră- 
gulin, Emilian Dobrescu, Tamara Do- 
brin, Eduard Eisenburger, Ioan Foriș, 
Suzana Gâdea, Mircea Vaieriu Izbă
șoiu, George Macovescu, George Mir- 
zac, Constantin Mitea, Ferdinand 
Nagy, Dănuț Florin Olteanu, Nistor 
Palcu, Constantin Popa, Adrian Sțoi- 
can, Dezideriu Szilagyi, Ion Traian 
Ștefănescu.

COMISIA DE APELURI este alcă
tuită din tovarășii: Petre Lupu, 
Gheorghe Blaj, Simion Bughici, Ni
colae Bușui, Ion Catrinescu, Con
stantin Drăgan, loan Foriș, Nicolae 
Guină, Vasiie Marin, Gheorghe Pe
trescu, Gheorghe Roșu.

Din secretariatul conferinței fac 
parte tovarășii : Ilie Verdeț, Cornel 
Burtică, Ludovic Fazekas, Richard 
Winter, Maria Bradea, Eleonora Co- 
jocaru, Simion Dobrovici, Lucian 
Drăguț, Ediția Ionaș, Constantin 
Matei, Ilie Matei, Constantin Nicolae, 
Cornel Onescu, Iosif Szasz, Ștefan 
Voicu.

în continuare, delegații aprobă, în 
unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Raportul cu privire la reali
zarea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, a Programului Parti
dului Comunist Român și la sar
cinile de viitor.

2. înfăptuirea planului cinci
nal 1976—1980 și măsuri supli
mentare de dezvoltare econo- 
mico-socială pină in 1980.

3. Cu privire la orientările 
generale pentru întocmirea Pla
nului de dezvoltare economico- 
socială în perioada 1981—1985.

4. Programul de ridicare a ni
velului de trai în anii 1976—1980 
și îmbunătățirea Legii retri
buției.

5. Cu privire la reducerea du
ratei săptăminii de lucru.

6. Cu privire la perfectionarea 
conducerii tuturor sectoarelor 
de activitate, a organelor Minis
terului de Interne și Ministeru
lui Justiției, îmbunătățirea le
gislației Republicii Socialiste 
România și dezvoltarea demo
crației socialiste.

Delegații au aprobat apoi consti
tuirea celor zece secțiuni ale confe
rinței și prezidiile fiecăreia :

SECȚIUNEA PENTRU DEZVOL
TAREA ECONOMICO-SOCIALA A 
ROMÂNIEI ÎN ACTUALUL CINCI
NAL ȘI LINIILE DIRECTOARE 
ALE DEZVOLTĂRII ÎN PERIOADA 
1981—1985 — tovarășii Manea Măneș- 
cu, Gheorghe Cioară, Emil Drăgă
nescu, Constantin Dăscălescu, Ioan 
Avram, Ion Circei, Mihai Marinescu, 
Angelo Miculescu, Constantin Ni
colae.

SECȚIUNEA PENTRU CREȘTE
REA EFICIENȚEI ÎNTREGII ACTI
VITĂȚI ECONOMICE, SPORIREA 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII, RE
DUCEREA CHELTUIELILOR MA
TERIALE — tovarășii Gheorghe Ră
dulescu, Iosif Banc, Ion Iliescu, 
Maxim Berghianu, Florea Dumitres
cu, Ion Florea, Mihail Fiorescu, Con
stantin Matei, Petre Preoteasa.

SECȚIUNEA PENTRU CERCETA
REA ȘTIINȚIFICA ȘI PROIECTA
RE, MODERNIZAREA TEHNOLO
GIILOR DE FABRICAȚIE $1 ASI
MILARE DE PRODUSE NOI — to
varășii Elena Ceaușescu, Nicolae 
Giosan, Ioan Ursu, Neculai Agachi, 
Constantin Băbălău, Nicolae Bușui,

CEAUȘESCU
duselor livrate peste prevederile 
planului pe primii doi ani ai cinci
nalului. La CIuj-Napoca, Laurențiu 
Căpușan, inginer-șef al întreprinderii 
de cazane mici și arzătoare, ii spu
nea corespondentului nostru : „Vom 
realiza in acest cincinal cel puțin 
1 800 de le, producție la 1 000 de lei 
fonduri fixe. Realizăm adică mai 
mult decît cifra indicată a za în Ra
portul prezentat de secretarul gene
ral al partidului".

Telefon de la întreprinderea de 
mașini grele din Capitală : „Azi, oțe- 
larii noștri au produs peste plan 129 
tone de oțel, forjorii 200 tone de 
piese forjate. La turbine se fac ul
timele operații, în avansul graficu
lui, pentru probele celei de-a 8-a 
turbine de 330 MW..."

în timp ce de la înalta tribună 
secretarul general rostește Raportul 
partidului, țara iși rostește și ea ra
portul de muncă și succese, rapor
tul de fapte care consfințesc juste
țea programului elaborat de partid 
pentru viitorul fericit al României 
socialiste.

„Da, mergem 
pe un drum bun!“ 
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta 

în Raport că viața, evenimentele 
confirmă pe deplin realismul hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea, justețea 
prevederilor Programului partidului, 
— declara corespondentului „Scinteii" 
Vasiie Stanemir, șef de brigadă la 
Șantierul naval din Galați. Da, mer
gem pe un drum bun, confirmat de 
fapte, de realitățile innoitoare ale 
României socialiste". Și, om al prac
ticii, el apelează la argumente din 
profesia sa de navalist : „s-a dove
dit just programul prioritar de con
strucții navale. Potrivit acestuia, 
in șantierul nostru s-au finali
zat ample lucrări de investiții. 
Așa a fost posibilă construcția 
celei dinții platforme de fpraj 
marin, a mineralierului de 55 000 
tdw. Consider just și programul su-

Grigore Comartin, Cornel Onescu, 
Ion Tudor.

SECȚIUNEA PENTRU CREȘTE
REA NIVELULUI DE TRAI MATE
RIAL ȘI CULTURAL AL ÎNTREGU
LUI POPOR, CUPRINS ÎN PRO
GRAMUL ADOPTAT DE PLENARA 
C.C. AL P.C.R. DIN IUNIE 1977 — 
tovarășii Janos Fazekas, Ion Ionită, 
Lina Ciobanu, Ion Dincă, Traian Du- 
daș, Vasiie Marin, Iulian Ploștlnaru, 
Gheorghe Pop, Gheorghe Roșu.

SECȚIUNEA PENTRU TRECEREA 
TREPTATA LA REDUCEREA DU
RATEI SAPTAMÎNII de lucru, 
PE BAZA PROGRAMULUI ADOP
TAT DE PLENARA C.C. AL P.C.R. 
DIN NOIEMBRIE 1976 — tovarășii 
Gheorghe Pană, Mihai Gere, Mihai 
Telescu, Aurel Duma, Dumitru Bă
lan, Trandafir Cocîrlă, Alexandru 
Iliescu.

SECȚIUNEA PENTRU PERFEC
ȚIONAREA CONDUCERII ACTIVI
TĂȚII ECONOMICO-SOCIALE, A 
SISTEMULUI LEGISLATIV ȘI DEZ
VOLTAREA DEMOCRAȚIEI SOCIA
LISTE — tovarășii Paul Niculescu, 
Petre Lupu, Teodor Coman, Ion Tra
ian Ștefănescu, Gheorghe Bobocea, 
Simion Dobrovici, Constantin Stătes- 
cu, Gheorghe Tănase, Laurean Tulai.

SECȚIUNEA PENTRU ACTIVITA
TEA ORGANIZATORICA DE PAR
TID, PERFECȚIONAREA STILULUI 
ȘI METODELOR DE MUNCA, 
CREȘTEREA ROLULUI ORGANE
LOR ȘI ORGANIZAȚIILOR DE 
PARTID ÎN CONDUCEREA VIEȚII 
POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCI
ALE — tovarășii Ilie Verdeț, Ion Co
man, Ludovic Fazekas, Vasiie Pati
linet, Ioan Foriș, Aldea Militaru, Ion 
C. Petre, Tudor Postelnicu, Florea 
Ristache.

SECȚIUNEA PENTRU PERFEC
ȚIONAREA ÎNVAȚAMÎNTULUI, 
PREGĂTIREA FORȚEI DE MUNCA, 
CREȘTEREA ȘI PROMOVAREA CA
DRELOR — tovarășii Emil Bobu, 
Iosif Uglar, Richard Winter. Gheor
ghe Blaj, Adalbert Crișan, Petre Du
minică, Suzana Gâdea, George Ho- 
moștean, Ion Negrea.

SECȚIUNEA PENTRU ACTIVITA
TEA POLITICO-IDEOLOGICA, CUL
TURALA ȘI DE EDUCAȚIE SOCIA
LISTĂ A MASELOR — tovarășii 
Cornel Burtică, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Miu Dobrescu, Ștefan 
Mocuța, Vasiie Mușat, Ferdinand 
Nagy, Ilie Rădulescu, Constantin 
Sandu.

SECȚIUNEA PRIVIND POLITICA 
EXTERNA A PARTIDULUI ȘI STA
TULUI, COLABORAREA ȘI COO
PERAREA ECONOMICA INTERNA
ȚIONALA — tovarășii Gheorghe 
Oprea, Ion Pătan, Virgil Trofin, Ște
fan Andrei, Mihai Dalea, Ștefan Bo- 
boș, Andrei Cervencovici, Ion Cos- 
ma, George Macovescu.

In conținuse a fost aprobat regu
lamentul de xlesfășurare a lucrărilor 
conferinței, care vor avea Ioc atît în 
ședințe plenare, cit și în cadrul sec
țiunilor, pentru a se da posibilitatea 
unui număr cit mai mare de delegați 
și invitați1 să ia cuvintul, adueîndu-și 
astfel contribuția la dezbaterea și a- 
prpfundarea 1 problemelor inscrise pe 
ordinea de zi.

în aclamațiile participanților, in en
tuziasmul și însuflețirea generală, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
prezintă, de la tribuna înaltului fo
rum, Raportul cu privire Ta reali
zarea hotărîrilor Congresului al XI- 
lea, a Programului Partidului Comu
nist Român și la sarcinile de vii
tor.

Raportul prezentat de secretarul 
general al partidului a fost urmărit 
cu deosebită atenție, cu profundă sa
tisfacție și deplină aprobare, el fi
ind subliniat, în repetate rinduri, cu 
vii și puternice aplauze.

La încheierea raportului, întreaga 
asistență ovaționează, aclamă cu în
suflețire pentru partid și secretarul 
său general, scandează îndelung 
„Ceaușescu—P.C.R.!“, două nume cu 

5

Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională o partidului a fost ascultat cu viu 
In imagine : aspect de la întreprinderea de utila) chimic „Grivița roșie”

interes pe întreg cuprinsul țării.

plimentar aflat pe masa de lucru a 
Conferinței. Potrivit acestuia, noi, 
năvaliștii gălățeni, urmează să rea
lizăm, peste pian, in acest cinci
nal, o producție de peste 300 de 
milioane lei. în preziua Conferin
ței am și lansat aici, la Galați, două 
nave. Navaliștii sint hotăriți să înde
plinească întocmai hotăririle Confe
rinței, hotărîri izvorite din grija 
mereu trează pentru mai binele po
porului, pentru inflorirea patriei 
socialiste".

Și un alt gînd consemnat de re
porter la Tîrgu Mureș, ieri, in prima 
zi a Conferinței Naționale a partidu
lui. Gindul aparține profesoarei E- 
lekes Piroska. de la școala generală 
nr. 4 : „Urmăm cu devotament și 
credință politica internă și ex
ternă promovată de partidul nos
tru, de secretarul său general, to
varășul' Nicolae Ceaușescu. Această 
politică înmănunchează opțiunile în
tregului popor : de progres neîntre
rupt al patriei, spre binele tuturor 
fiilor săi — români, maghiari, ger
mani și de alte' naționalități — de 
independență și suveranitate, de 
pace și prietenie cu toate popoarele 
lumii, de construire a unui viitor lu
minos pentru marea familie a Româ
niei socialiste". „Lucrez in schimbul 
II, a declarat corespondentului nos
tru Eufrosina Angheluță, muncitoare 
la întreprinderea de confecții Vaslui, 
și am avut astfel posibilitatea să ur
măresc la televizor Raportul tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Am realizat 
multe, ne propunem praguri și mai 
inalte. Din cuvintul înțelept al 
secretarului general, eu, ca munci
toare, membră de partid, mamă și 
gospodină, am înțeles că avem 
nevoie de pace pentru â duce 
la capăt lucrurile începute, pen
tru a construi socialismul și co
munismul pe pămîntul României. 

valoare de simbol, rostite intr-o ală
turare firească, două nume atit de 
scumpe tuturor, cu profunde rezo
nanțe in sufletul și conștiința între
gii națiuni.

Delegații și invitații fac să răsune, 
în marea sală a conferinței, cuvintele 
înălțătoare ce înflăcărează întreaga 
țară, ce umplu de dragoste și min
drie inimile tuturor fiilor patriei : 
„Partidul — Ceaușescu — România !“, 
„Ceaușescu și poporul !“. Este rostit, 
în același timp, cuvintul „Pace", care 
exprimă această năzuință scumpă 
a poporului român, a întregii 
omeniri.

Participanții la conferință — și 
prin ei comuniștii, toți cetățenii 
patriei, bărbați și femei, tineri și 
virstnici, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
își exprimă, încă o dată, cu putere, 
dragostea și încrederea in partid și 
secretarul său general. În aceste mo
mente vibrante, de înălțător patrio
tism, ei se angajează, in fața partidu
lui, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
să muncească cu fermitate și abne
gație pentru a transpune în viață în 
mod exemplar politica partidului, 
hotăririle Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale a P.C.R., 
Programul de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism, avind convingerea nestrămuta
tă că aceasta este singura cale pen
tru asigurarea fericirii și bunăstării 
poporului.

în cursul după-amiezii au Început 
dezbaterile în plen asupra proble
melor înscrise pe ordinea de zi a 
conferinței.

Prima parte a ședinței a fost con
dusă de tovarășul Constantin Pirvu
lescu, membru de partid cu stagiu 
din ilegalitate.

Au luat cuvintul tovarășii : Ion 
Dincă, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., George Mirzac, 
director general al Centralei siderur
gice Galați, Viorica Mareșanu, la
borantă la Combinatul petrochimic 
Pitești, Gheorghe Petrescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministru secretar 
de stat la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Ion Sălăgean, 
șef de brigadă la mina Lupeni, ju
dețul Hunedoara, Anghel Mircea Dan, 
președintele C.A.P. Grindu, județul 
Ialomița, Petre Preoteasa, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Dolj 
al P.C.R., Stelian Dedu, directorul 
întreprinderii Electrocentraie „Porți
le de Fier", județul Mehedinți, Flo
rentin Cirpan, directorul întreprin
derii agricole de stat Beregsău, ju
dețul Timiș, Lina Ciobanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul industriei 
ușoare.

Conferința a ascultat și aprobat 
raportul Comisiei de validare a de
legaților prezentat de tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
ai P.C.R., președintele comisiei.

După pauză, ședința a fost prezi
dată de tovarășul Ludovic Fazekaș, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R.

In continuarea dezbaterilor au luat 
cuvintul tovarășii : Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-miniStru 
al guvernului. Vasiiica Cimpeanu, 
mațstru la întreprinderea de rul
menți Bîrlad, județul Vaslui, Vasiie 
Sechei, membru al C.C. al P.C.R., di
rector general al Centralei de trac
toare Brașov, Otilia Indre, director 
la fabrica de confecții „Mondiala" 
Satu Mare, Andrei Weingartner, 
membru al Colegiului Central de 
Partid, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Bistrița, Justin 
Rogoz, membru al C.C. al P.C.R., ad
junct al ministrului industriei chimi
ce, Ștefan Mocuța, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Cluj al P.C.R., Jan 
Moncea. prorector la Institutul poli
tehnic București, secretarul comite
tului de partid.

Lucrările conferinței continuă.

Sprijinim cu toate puterile noastre 
politica partidului, activitatea stărui
toare a tovarășului Ceaușescu pen
tru așezarea trainică a păcii în lume, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă, netulburată de pericolul 
războiului".

Da, avem un drum clar jalonat 
pentru anii ce vin. Arhitectul acestui 
viitor, pe care, neîndoios, il vom 
face de aur : PARTIDUL COMU
NIST ROMAN,

Noi, clasa muncitoare, 
clasa conducătoare 

în societate
Pe maistru! comunist Ion Vasiie, 

corespondentul nostru l-a aflat Ia lo
cul său de muncă : Grupul de șan
tiere pentru construcții industriale 
Buzău. L-a găsit preocupat de 
ce îmbunătățiri s-ar mai putea 
aduce activității de organizare și 
perfecționare a procesului de pro
ducție. „Este de datoria noastră să 
dezvoltăm ceea ce este bun, să înlă
turăm neajunsurile. In această peri
oadă, cind viața nu stă o clipă tn loc, 
cind mari prefaceri se petrec sub 
ochii noștri, bătălia pentru perfec
ționarea societății — in care noi, 
clasa muncitoare, sintem clasă con
ducătoare — spiritul novator, neobo
sit, deschizător de drumuri al tova
rășului Nicolae Ceaușescu reprezintă 
un exemplu-simbol pentru 'întreaga 
națiune. Urmind această pildă, fie
care la locul de muncă Încredin
țat de societate avem datoria să 
punem umărul cu nădejde la per
fecționarea activității".

„M-am numărat printre partici
panții la primul Congres al consilii
lor oamenilor muncii din indus
trie, construcții și transporturi

„Consacram realizările noastre
marelui eveniment din viața 

partidului și a țării**
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în ziua deschiderii marelui forum 

al comuniștilor -- Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Român 
— pe adresa C.C. al P.C.R.. a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, au sosit, 
din întreaga țară, nenumărate tele
grame prin care oamenii muncii 
anunță, cu justificată mîndrie, noi și 
remarcabile succese in producție ob
ținute in cinstea importantului eve
niment din viața politică, economică 
și socială a patriei. Sînt cuvinte pline 
de căldură, de fierbinte patriotism, 
de înaltă recunoștință față de partid, 
față de secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru în
treaga politică și activitate neobosită 
puse în slujba binelui patriei și feri
cirii națiunii noastre socialiste. Sint 
cuvinte purtînd încărcătura unor mi
nunate fapte de muncă, prin care se 
demonstrează, o dată mai mult, uni
tatea deplină a poporului, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, în voința lor fermă de 
a transpune în viață, cu dăruire și 
abnegație, hotăririle ce vor fi adop
tate de Conferința Națională, Progra
mul partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Astfel, comuniștii, întregul colectiv 
de oameni ai muncii din Centrală 
industrială siderurgică Reșița, cea 
mai veche vatră cu foc nestins a ță
rii, raportează îndeplinirea integrală 
în cinstea Conferinței Naționale a 
partidului a angajamentului de a 
realiza o producție globală de 145 mi
lioane lei, angajament asumat pen
tru acest an, și a sarcinilor pe pri
mii doi ani ai actualului cincinal.

Succesul obținut va da posibilita
tea colectivului reșițean de a obține 
pină la sfirșitul acestui an o produc
ție suplimentară de 225 milioane lei, 
ceea ce constituie o contribuție im
portantă Ja îndeplinirea angajamen
tului asumat de a realiza peste sar
cinile cincinalului o producție in va
loare de 1 miliard lei.

La rîndul lor, colectivele de oameni 
ai muncii din orașul Odobești, jude
țul Vrancea, în frunte cu comuniștii, 
intîmpină Conferința Națională a par
tidului cu planul la producția globală 
industrială realizat pe întreg anul
1977 cu 40 de zile mai devreme. A- 
vansul obținut se va concretiza în ob
ținerea unor producții peste plan in 
valoare de 25 milioane lei. Comu
niștii, toți oamenii muncii din orașul 
Măcin, județul Tulcea, au realizat 
planul în profil teritorial pe 1977 cu 
40 de zile înainte /de termen, obțihînd 
o producție*’ industrială suplimentară 
de 26 milioane lei. De asemenea, in 
primii doi ani ai cincinalului, oame
nii muncii din Măcin au obținut in 
plus față de prevederile inițiale o 
producție globală industrială de peste 
45 milioane lei, în condițiile sporirii 
continue a eficienței activității eco
nomice, fnpt oglindit in creșterea 
productivității muncii cu 12*la sută, 
ceea ce a făcut posibil ca 70 la sută 
din sporul producției industriale să 
se obțină pe seama acestui indicator. 
Colectivele de oameni ai muncii din 
orașul Aleșd — români, maghiari și de 
alte naționalități — au depășit pro
ducția globală pe acest an cu peste 27 
milioane lei, angajindu-se ca in anul
1978 să obțină succese și mai mari in 
dezvoltarea economico-socială a ora
șului. Oamenii muncii din întreprin

— ne spune, la Sfintu Gheor
ghe, tovarășa Szabo Iren, secre
tara comitetului de partid de la 
întreprinderea „Oltul", președintele 
consiliului oamenilor muncii din 
această unitate. Acolo, noi, munci
torii, inginerii, tehnicienii — români, 
maghiari, germani, de alte naționa
lități — am discutat ca stăpini și 
producători ce am înfăptuit, am ho- 
tărît asupra celor ce avem de înfăp
tuit. Cu exigență, cu răspundere. In 
virtutea drepturilor democratice de a 
decide și înfăptui. Acum, la Confe
rința Națională a partidului, se ini
țiază direcții noi ale perfecționării 
societății românești, ale participării 
și mai active, mai directe a clasei 
muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii la conducerea societății. E 
pasuj firesc și necesar cerut de reali
tatea noastră socialistă, mereu mai 
bogată și complexă."

Totul pentru OM!
în țara întreagă s-au făcut au

zite ieri cuvintele „...tot ce se fău
rește in țara noastră este destinat 
omului, satisfacerii cerințelor de 
viață ale celor ce muncesc, înfloririi 
multilaterale a personalității umane".

O idee fundamentală a orîndulrii 
noastre, exprimată încă o dată de 
omul al cărui nume a devenit simbol 
al necurmatelor eforturi pentru pros
peritatea oamenilor din România so
cialistă — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. O rostire cu adincă re
zonanță in conștiințe.

Virgi! Cioacă, șef de fermă la 
C.A.P. Greci din județul Tulcea : 
„Muncesc cu familia mea in C.A.P. 
in condițiile climatice nefavorabile 
ale acestui an am obținut totuși re
colte bune, peste limitele planificate. 
Numai printr-o muncă bine făcută. 
Și-n felul acesta am realizat și de
pășit valoarea normei convenționale. 

derea de încălțăminte și calapoade 
Arad — români, maghiari, germani 
— raportează cu mindrie realizarea, 
cu două luni și jumătate înainte de 
termen, a producției globale* pe 
primii doi ani din acest cincinal, 
fapt care va permite obținerea, peste 
prevederi, pină la finele anului, a 
unei producții industriale suplimen
tare in valoare de 65 800 000 lei. Ță
ranii din Cooperativa agricolă de 
producție Groși — Baia Mare, jude
țul Maramureș, au realizat in peri
oada celor doi ani ai actualului cjr- 
cinai, la cultura porumbului j 
producție medie de 3 475 kg/ha, 
iar la griu de 2 700 kg/ha. 
Producția medie pe cap de vacă fu
rajată a crescut de la 2 570 litri în 
1975 la 3 000 litri în 1977. La rindul 
lor, comuniștii, toți oamenii muncii 
din comuna Valea Nucarilor, județul 
Tulcea, au obținut in acest an, cu 
toate condițiile climaterice nefavora
bile, cele mai mari producții: 4 600 
kg griu la hectar, 4 900 kg orz, 2 300 
kg floarea-soarelui, livrind la fondul 
central al statului importante canti
tăți de produse — 2 400 tone griu, 
G 000 tone porumb. 600 tone floarea- 
soarelui. în zootehnie au fost reali
zate efectivele animale la toate spe
ciile, livrindu-se statului peste plan 
500 hl lapte de vacă. Toți coopera
torii și locuitorii comunei Popricani, 
județul Iași, au îndeplinit sarcinile 
pe primii (doi ani ai actualului cin
cinal, dind suplimentar o producție 
globală in valoare de peste 2 mili
oane Iei. în acest an, planul in sec
torul zootehnic a fost realizat cu 
-35 zile mai devreme, livrindu-se la 
fondul de stat o cantitate de 1000 hl 
lapte peste plan. S.M.A, Pașcani a 
îndeplinit, cu o lună mai devreme, 
planul anual, urmind să realizeze 
pină la sfirșitul anului o producție 
suplimentară de circa 1,5 milioane 
lei ; C.A.P. Corbița, județul Vrancea, 
a livrat la fondul de stat 1 352 tone 
griu, 675 tone porumb, 769 tone stru
guri, 295 tone fructe, 172 tone floa
rea-soarelui. 3 212 tone sfeclă de za
hăr, 2 000 hl lapte de vacă, precum 
și alte produse ; S.M.A. Suraia, ju
dețul Vrancea, a îndeplinit integral 
sarcinile de plan pe 12 iuni ale anu
lui, eforturile depuse de colectivul 
de mecanizatori concretizîndu-se în 
efectuarea unor lucrări de calitate 
bună, în realizarea de economii la 
piese de schimb în valoare de 600 000 
lei, de carburanți și lubrifianți 
însumind 65 000 lei, la care se 
adaugă folosirea cu eficiență ma
ximă a tractoarelor și mașinilor. 
Oamenii muncii din comuna Bordești, 
județul Vrancea, au obținut peste 
3 400 kg griu la hectar, peste 2100 
kg floarea-soarelui, iar in viticultu
ră au livrat la fondul de stat mai 
mult de 1700 tone de struguri. 
Membrii cooperatori din C.A.P. Mir- 
cești, județul Iași, au îndeplinit 
planul producției globale pe primii 
doi ani ai actualului cincinal, obți- 
nind depășiri la producția de porumb . 
cu 400 kg boabe la heetar, la car
tofi cu 1 000 kg și la sfecla de zahăr 
cu peste 5 000 kg.

Au mai adresat telegrame între
prinderea Exportvin Focșani, S.M.A. 
Sihlea, județul Vrancea, C.A.P. Mău- 
reni, care au raportat realizările ob
ținute de colectivele lor, urînd in 
același timp succes lucrărilor foru
mului comuniștilor.

Așa că și veniturile noastre au fost 
bune. Deci, dacă dăm societății mai 
mult, și societatea oferă condiții mai 
bune de trai — acesta este miezul 
politicii partidului nostru. Această 
idee a exprimat-o, din nou și foarte 
limpede oentru noi, tovarășul 
Ceaușescu la Conferința Națională".

Maria Erbart, casnică, Satu Mare : 
„Familia pe care eu o gospodăresc 
a beneficiat din plin de măsurile 
pentru creșterea nivelului de trai de 
căre vorbește acum, la televizor, dra
gul nostru Ceaușescu. Avem patru 
copii. Trei, cei mari, au învătat me
serii la școli profesionale și sint 
muncitori. Stau acum și ascult : o să 
fie mai scurtă săptămina de lucru. 
Foarte bine, dar asta nu înseamnă 
că o să realizăm mai puțin. Dimpo
trivă, va trebui să muncim mai cu 
spor".

loan Knuff. lăcătuș, întreprinderea 
de piese auto Sibiu : „Cum vedeți, 
muncim și ascultăm Raportul la 
Conferință. Avem aici difuzoare. Ce 
vreau să vă spun : tot ce cuprinde 
Raportul la capitolele realizări ește 
rezultatul muncii noastre. Noi 
— partidul știe asta — muncim. Și 
de aceea planurile care se elaborează 
pentru bunăstarea noastră se vor În
deplini. Că se bizuie pe muncă".

•ir
...Am transcris, in rîndurile de mai 

sus, ginduri și sentimente, exprimate 
ieri, pe toată întinderea țării. Ca și 
fapte născute din îndemnul lor. Gîn- 
durl, sentimente, fapte pe care le-am 
înțeles ca pe un ferm și fierbinte 
angajament, al țării întregi, pentru a 
trece de îndată Ia înfăptuirea pro
gramului suplimentar din acest cin
cinal, a tuturor hotărîrilor pe care 
le va adopta marele forum al comu
niștilor români.

Ilie TANASACHE 
Mihai CARANFIL
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PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român

CU PRIVIRE LA REALIZAREA HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI 
AL XI-LEA, A PROGRAMULUI PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Șl LA SARCINILE DE VIITOR
Stimate tovarășe și stimați tovarăși,
Conferința Națională reprezintă un eveniment 

de o importanță deosebită în viața partidului și 
poporului nostru, în munca și lupta pe care în
treaga națiune, într-o deplină unitate, o desfășoară 
pentru realizarea Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism. (Aplauze puternice). 
Permifeți-mi ca de la înalta tribună a conferinței 
să adresez tuturor comuniștilor, întregului nostru 
popor un salut călduros și cele mai bune urări 
de succes în activitatea uriașă pe care o desfă
șoară pentru cauza socialismului, a înfloririi pa
triei noastre socialiste (Aplauze puternice, înde
lungate). Conferința are loc în anul în care 
am sărbătorit gloriosul centenar al cuceririi 
independenței de stat a României — moment 
crucial in mersul înainte al poporului nostru pe 
calea progresului și civilizației. De asemenea, se 
desfășoară cu trei săptămîni înainte de împli
nirea a trei decenii de la ziua istorică a procla
mării republicii, care a marcat trecerea societății 
românești intr-o etapă nouă, calitativ superioară 
— etapa revoluției socialiste. (Aplauze puternice).

Hotărîrile ce vor fi luate în problemele aflate 
la ordinea de zi a Conferinței Naționale vor asi
gura transpunerea în viață a Programului stabilit 
de Congresul al XI-lea, îndeplinirea și depășirea 
planului de dezvoltare economico-socială a țării 
în perioada 1976—1980, trasînd, totodată, orien
tările generale pentru întocmirea cincinalului 
1981—1985.

Adoptarea programelor de măsuri prezentate 
conferinței va duce la ridicarea nivelului cali
tativ al întregii activități economico-sociale, la 
creșterea în ritm mai înalt a forțelor de producție, 
sporirea avuției naționale și, pe această bază, la 
ridicarea mai accentuată a nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al întregului nostru popor. 
(Aplauze îndelungate).

în același timp, conferința urmează să adopte 
noi măsuri de perfecționare a organizării și con
ducerii diferitelor domenii de activitate, precum și 
de îmbunătățire a legislației țării, în concordanță 
cu schimbările produse în societatea noastră, de 
dezvoltare continuă a democrației socialiste.

în cadrul lucrărilor conferinței se va pune un 
accent deosebit pe creșterea rolului statului în 
conducerea unitară, planificată a societății, pre
cum și pe îndeplinirea de către partid, la un nivel 
tot mai înalt, a rolului său de forță politică con
ducătoare în toate sectoarele economico-sociale.

Prin toate acestea, se poate afirma, cu deplin 
temei, că hotărîrile Conferinței Naționale vor 
determina noi schimbări fundamentale în viața 
societății noastre.

Folosesc acest prilej pentru a reaminti impor
tanța deosebită pe care au avut-o în viața parti
dului și statului hotărîrile conferințelor națio
nale din 1967 și 1972, care au pus bazele unor 
transformări structurale în organizarea și condu
cerea societății socialiste românești. în lumina 
rezultatelor remarcabile ale conferințelor anteri
oare, care au îmbogățit experiența partidului nos-

tru și au dat un impuls puternic progresului ge
neral al țării, se poate aprecia cu toată certitu
dinea justețea hotărîrii organizării între congrese 
a-Conferinței Naționale. Viața demonstrează că in 
epoca noastră deosebit de dinamică, de tumultuoa
să, se produc ample și rapide mutații — atît pe 
plan național, cît și internațional — de care un 
partid revoluționar cum este partidul nostru tre
buie să țină neapărat seama pentru a putea con
duce cu succes procesul atît de complex al con
struirii noii orînduiri sociale.

în cadrul conferințelor naționale avem posibili
tatea să analizăm modul în care se realizează 
hotărîrile congreselor partidului și să stabilim noi 
măsuri pentru înfăptuirea în cele mai bune con
diții a planurilor de dezvoltare economico-socială 
a țării. Conferințele naționale ale partidului repre
zintă, totodată, cadrul corespunzător pentru dezba
terea, în spirit profund democratic, a problemelor 
noi care apar în dezvoltarea societății noastre și 
elaborarea colectivă a măsurilor celor mai adec
vate în vederea îmbunătățirii continue a activității 
de viitor.

Organizarea Conferinței Naționale apare astfel 
ca o necesitate a desfășurării democratice a vieții 
partidului nostru și, totodată, ca o cerință a dez
voltării democrației întregii societăți, ca o ma
nifestare care asigură participarea activă a comu
niștilor, a oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului popor, la făurirea 
conștientă a propriului destin, a viitorului comu
nist al patriei. (Aplauze puternice, îndeltingate).

a cheltuielilor materiale, pentru creșterea mai 
susținută a eficienței întregii activități economice.

Acționîndu-se pentru afirmarea revoluției teh
nico-științifice în toate domeniile, a fost acordată 
o atenție mai mare activității de cercetare și 
promovării în producție a progresului tehnic. 
Astfel, în primii doi ani ai cincinalului au "fost 

' asimilate și introduse în fabricație peste 1000 
produse și tehnologii noi, din care în construcțiile 
de mașini 308, în chimie 152, în metalurgie 38 ; 
valoarea produselor noi și reproiectate reprezintă 
aproape 19 la sută din producția-marfă 
în ramurile prelucrătoare ale industriei, 
menea, se poate spune că, prin măsurile 
de Comitetul Central, în acest an s-a 
procesul de reorganizare și așezare a învățămîn- 
tului de toate gradele pe o bază nouă, modernă, în 
strînsă legătură cu cerințele dezvoltării economi
co-sociale a țării, ale 
și cadrelor necesare 
ale societății.

realizată 
De ase- 
stabilite 
încheiat

pregătirii forței de muncă 
diferitelor compartimente

relua activitatea productivă în mod normal. 
Mulți priveau cu neîncredere afirmația pe care 
am făcut-o, în acele zile, că încă în acest an vom 
lichida greutățile provocate de cutremur și vom 
îndeplini și chiar depăși planul producției indus
triale. Acum putem afirma, cu îndreptățită mîn- 
drie, că minunatul nostru popor a transformat 
aceste prevederi in realitate. (Aplauze puternice, 
prelungite). Am depus o activitate încordată, dar 
am învins și am asigurat mersul neabătut al pa
triei pe calea socialismului. Doresc ca, de la înal
ta tribună a Conferinței Naționale, să exprim cele 
mai vii mulțumiri întregului nostru popor, pen
tru spiritul de abnegație și solidaritate de
monstrat în aceste grele împrejurări, pentru hotă- 
rîrea de care a dat dovadă în înfăptuirea neabă
tută a politicii partidului. (Aplauze puternice, pre
lungite ; urale. Cei prezenți, in picioare, scandează 
îndelung : „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și 
poporul !“).
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I
MARILE SUCCESE OBȚINUTE DE POPORUL ROMÂN, 
SUB CONDUCEREA PARTIDULUI, IN REALIZAREA

PREVEDERILOR PLANULUI PE PRIMII DOI ANI Al CINCINALULUI
asigurîndu-se pe această cale 78 la sută din spo
rul producției.

O activitate deosebită s-a desfășurat în direc
ția reducerii costurilor investițiilor prin utiliza
rea unor soluții constructive mai raționale, ceea 
ce a dus la realizarea unor economii de peste 100 
miliarde lei pe întregul cincinal. S-au depus, de 
asemenea, eforturi susținute pentru reducerea 
în continuare a costurilor de producție, îndeosebi

Dragi tovarăși.
Au trecut trei ani de la Congresul al XI-lea 

al partidului și doi ani din planul cincinal 
1976—1980. Privind retrospectiv, putem afirma 
cu îndreptățită mîndrie că viața, evenimentele 
— atît interne cît și internaționale — au confirmat 
pe deplin realismul hotărîrilor și orientărilor 
adoptate de Congres, justețea prevederilor Pro
gramului partidului. în primii doi ani ai actualu
lui cincinal au fost obținute realizări de mare 
însemnătate în toate sectoarele 
economico-socială.

Industria s-a dezvoltat într-un 
anual de 11,6 la sută, față de 10 
prevăzuse inițial, asigurîndu-se astfel o producție 
suplimentară, pe cei doi ani, de circa 38 mili
arde lei.

în cadrul industriei, ramurile de bază au înre
gistrat în anii 1976—1977 ritmuri de creștere mai 
accentuate : metalurgia feroasă și construcțiile de 
mașini au crescut într-un ritm de 13 la sută, 
industria chimică de aproape 14 la sută, indus
tria materialelor de construcții de peste 19 la sută, 
în ceea ce privește producția bunurilor de con
sum, industria ușoară s-a dezvoltat într-un ritm 
anual de 11,8 la sută, iar industria alimentară 
de 10.6 la sută, asigurîndu-se satisfacerea în con
diții mai bune a cerințelor de consum ale popu
lației.

în agricultură, am obținut în anul 1976 aproape 
20 milioane tone de cerdale — cea mai mare pro
ducție din istoria țării — iar recolta anului 1977 
este de circa 18 milioane tone. în acești doi ani, 
producția de cereale anuală depășește cu 4 mili
oane tone media anuală a cincinalului anterior. 
A crescut, de asemenea, producția de legume, de 
fructe și struguri, de floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr și alte plante tehnice. Sporuri importante 
s-au realizat și în zootehnie, atît în ceea ce 
privește efectivele, cît și producția animalieră. în 
ansamblu, producția agricolă globală a crescut în 
primii doi ani ai cincinalului într-un ritm mediu 
anual de aproape 9 Ia sută.

Succese importante s-au obținut în transporturi 
și telecomunicații, în domeniul circulației mărfu
rilor, în dezvoltarea armonioasă a întregii econo
mii naționale

în sfera investițiilor, în acești doi ani s-a 
realizat un volum de lucrări de peste 320 mili
arde lei — ceea ce corespunde unui ritm mediu 
anual de creștere de 10,7 la sută. Cu toate aceste 
succese, trebuie să menționez faptul că planul de 
investiții nu s-a realizat, avînd o rămînere în 
urmă de aproape 15 miliarde lei. în anii 1976— 
1977 au fost date în exploatare peste 
cități industriale și agrozootehnice 
fondurile fixe în economia națională 
peste 300 miliarde lei. O expresie grăitoare a ca
racterului modern al bazei tehnico-materiale a 
economiei noastre naționale o constituie faptul că 
din totalul fondurilor fixe de care dispunem» în 
prezent peste 68 la sută au fost puse în funcțiune 
în ultimul deceniu. Sțn acest cincinal au început 
lucrările la Combinatul siderurgic Călărași și la 
Combinatul petrochimic Năvodari, s-au deschis 
șantierele a trei mari combinate de mașini grele — 
Iași, Craiova și Cluj-Napoca — și a încă 400 uni
tăți industriale importante. în același timp, a în
ceput construcția Canalului Dunăre—Marea Nea
gră, a noii hidrocentrale de pe Dunăre — reali
zată în colaborare cu Iugoslavia — Porțile de 
Fier II. precum și a metroului din București. Pu
tem spune că planul asigură condiții ca în 1978 
să înceapă lucrările, practic, la toate obiectivele 
ce urmează să intre în producție pînă în 1980.

în această perioadă, industria noastră, celelalte 
sectoare ale economiei au fost dotate cu mașini 
și utilaje de înaltă tehnicitate și de capacitate

de activitate

ritm mediu 
la sută cît se

1000 capa- 
importante, 
sporind cu

supusă la grele încercări 
catastrofal din 4 martie,

sporită, s-a ridicat nivelul tehnic, calitativ al 
întregii producții materiale. Capacitățile de pro
ducție au fost mai bine folosite, indicele de uti
lizare a mașinilor-unelte ajungînd în acest an, pe 
ansamblul economiei, la aproape 86 la sută, față 
de circa 76 la sută in 1975.

Merită a fi subliniat faptul că productivitatea 
muncii în industrie a crescut într-un ritm anual 
de 8,3 la sută, superior prevederilor planului,

Dragi tovarăși,
Țara noastră a fost 

în urma cutremurului 
care a provocat, în cîteva zeci de secunde, dis
trugeri uriașe, a căror valoare depășește două 
miliarde de dolari. Sînt cunoscute măsurile adop
tate pentru lichidarea urmărilor cutremurului, 
bărbăția și fermitatea de care a dat dovadă po
porul nostru în aceste grele împrejurări. Datorită 
eforturilor intense ale tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, întreprinderile in
dustriale și agricole și-au putut desfășura activi
tatea normal, cele avariate fiind redate produc
ției în decurs de 3—4 luni. Au fost, de asemenea, 
reparate și redate folosinței circa 222 mii lo
cuințe, 285 unități sanitare, 2 535 unități școlare, 
4 764 unități comerciale și de servicii.

întreaga activitate depusă în această perioadă 
â demonstrat CU tărie uriașa forță organizatorică 
și politică a partidului riostru, hotărîrea neclin
tită a întregului popor de a învinge greutățile și 
a asigura transpunerea în viață a planului de dez
voltare economico-socială a țării. (Aplauze pu
ternice, prelungite. In picioare, asistența scan
dează îndelung : „Ceaușescu și poporul !“). A fost 
demonstrată, totodată, în modul cel mai convin
gător, așa cum am mai subliniat, superioritatea 
orînduirii noastre socialiste, capacitatea economiei, 
planificate românești de a face față cu succes 
oricăror greutăți, de a depăși rapid cele mai mari 
calamități și distrugeri, asigurînd cursul ascen
dent al dezvoltării întregii societăți.

După cum este cunoscut, în primele săptămîni 
după cutremur, o serie de corespondenți ai 
sei străine prevedeau că țării noastre îi vor 
bui cîțiva ani pentru a învinge greutățile și

pre- 
tre- 
a-și

Dragi tovarăși,
Rezultatele remarcabile din primii doi ani ai 

cincinalului au dus la creșterea avuției naționale, 
a forței economice a României socialiste și, im
plicit, la ridicarea nivelului de trai material și 
spiritual al întregului nostru popor. Ele confirmă 
realismul prevederilor cincinalului și ale Pro
gramului partidului, atestă cu puterea faptelor 
justețea politicii noastre, bazată pe concepția re
voluționară a materialismului dialectic și istoric, 
pe aplicarea creatoare a adevărurilor și legităților 
generale la condițiile și realitățile concrete din 
România.

Tot ceea ce am realizat în acești doi ani, ca 
de altfel în întreaga perioadă a socialismului, 
demonstrează forța creatoare și capacitatea clasei 
noastre muncitoare, a țărănimii muncitoare, a in
telectualității muncitoare, a întregului nostru 
popor muncitor, care, stăpîn pe destinele sale, 
într-o unitate tot mai strînsă, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, înfăptuiește Progra
mul de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a țării spre comunism, 
(Aplauze puternice, prelungite).

Cred că sînt în asentimentul conferinței ca, 
pentru aceste minunate realizări, să adresăm mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor, celorlalte cate
gorii sociale, tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, întregului popor muncitor 
cele mai calde felicitări, împreună cu urarea re
voluționară de noi și tot mai mari victorii în 
munca eroică închinată înfloririi patriei noastre 
socialiste ! (Aplauze puternice ; urale. Asistența, în 
picioare, scandează: „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul „P.C.R.!“).

II
UN AMPLU $1 ÎNSUFLEȚITOR PROGRAM DE CREȘTERE 

SUPLIMENTARĂ A PRODUCȚIEI, DE DEZVOLTARE 
ECONOMICO-SOCIALĂ MAI ACCENTUATĂ A ROMĂNIEI 

IN PERIOADA 1978-1980

i

a) Sarcina fundamentală-concentrarea atenției 
generale asupra laturilor de ordin calitativ 
ale activității în toate ramurile industriale

Dragi tovarăși.
Subliniind cu satisfacție realizările din primii 

doi ani ai celui de-al șaselea cincinal, nu trebuie 
să uităm nici un moment că mai avem de parcurs 
o cale lungă, de trei ani, pentru înfăptuirea cu 
succes a tuturor prevederilor planului pe perioada 
1976—1980.

De asemenea, trebuie să reamintesc și la 
Conferința Națională că în activitatea din acești 
ani s-au ivit și o serie de lipsuri, de greutăți, 
că în unele domenii nu s-a acționat cu destulă ho- 
tărîre și fermitate și, mai cu seamă, s-au ivit o se
rie de lipsuri în folosirea mai judicioasă a resur
selor materiale; în preocuparea pentru eficienta 
economică, pentru mai buna organizare a activi
tății în toate domeniile. Dacă unele din aceste 
greutăți și lipsuri ar fi fost evitate — și era pe 
deplin posibil aceasta — fără îndoială că rezulta
tele pe care le avem pînă acum ar fi fost și mai 
mari, lată de ce se impune ca în centrul 
activității partidului și statului, a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a 
întregului popor, să stea unirea eforturilor și con
centrarea energiilor în scopul realizării, în cele 
mai bune condiții, a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și a planului de dezvoltare economico- 
socială pînă în 1980.

Avem tot ce este necesar pentru realizarea cu 
succes, la toți indicatorii, a planului cincinal, in
clusiv a programului suplimentar prezentat con
ferinței. Programul suplimentar — care prevede 
sporirea producției industriale cu 100—130 miliarde 
lei, ca urmare a dotării cu mașini și utilaje a 
suprafețelor disponibile, utilizării mai bune a ca
pacităților de producție și construirii unor noi

obiective productive — asigură dezvoltarea mai 
armonioasă, mai echilibrată a diferitelor ramuri 
economice. S-au avut în vedere lichidarea rămî- 
nerilor în urmă, evidențiate în primii doi ani, în 
dezvoltarea unor subramuri și sectoare, precum

și devansarea unor investiții pentru asigurarea 
mai bunei legături cu viitorul cincinal.

O mare importanță pentru progresul general al 
țării noastre are realizarea, pînă în 1980, în toate 
județele, a unei producții industriale de cel puțin 
10 miliarde lei ; programul suplimentar dă ga
ranția înfăptuirii acestui obiectiv, prevăzînd in
dustrializarea într-un ritm mai rapid a zonelor 
mai puțin dezvoltate. Totodată, s-a avut în vedere 
amplasarea unor noi întreprinderi în centre mun
citorești, în vederea suplimentării locurilor de 
muncă pentru femei.

Tabloul sintetic al dezvoltării economico-sociale 
a tării, comparativ cu prevederile actualului cin
cinal, prezintă următorii indicatori :

— în procente, calculate pe baza 
prețurilor la 1,1.1977 —

* Planul cincinal actualizat ca urmare a acțiunii

I-

Ritm mediu anual 1976—1980

Plan cincinal Program 
suplimentar

Producția globală industrială 10,7 11,5
Producția globală agricolă 6,5—8.6 6,9—9,0
Volumul investițiilor în economia națională (pe

întreaga perioadă de cinci ani) 10,3* 12,8
Volumul comerțului exterior (pe cinci ani) 15,6 15.9
Desfacerile de mărfuri prin comerțul socialist 8,1 8,7
Prestările de servicii către populație 11,0 11,9
Productivitatea muncii în industria socialistă 8,5 9.2
Venitul național ' 10,3 11,0

reducere a costului investițiilor.de

Se poate constata astfel că Directivele Congre
sului al XI-lea, planul cincinal se îndeplinesc, la 
majoritatea indicatorilor de bază, cu importante 
depășiri.

Deoarece proiectul programului suplimentar a 
fost înmînat participanților la conferință, nu voi

insista asupra obiectivelor și indicatorilor canti
tativi ai cincinalului. De altfel, esențialul pentru 
perioada următoare îl reprezintă laturile de ordin 
calitativ ale activității economice. Asupra lor do
resc să atrag atenția în mod deosebit:

1. Ridicarea nivelului tehnic, calitativ al tutu-

ror produselor a devenit o condiție hotărîtoare 
a progresului economiei noastre și de aceea, în 
următorii trei ani, în această direcție trebuie rea
lizate schimbări fundamentale. Consider necesar 
să trecem de la faza acumulării cantitative la o 
fază nouă, superioară, aceea a luptei pentru cali
tate. A venit timpul să transformăm cantitatea 
într-o nouă calitate. Aceasta este cerința primor
dială de care depinde viitorul industriei româ
nești, viitorul întregii economii naționale. Numai 
realizînd acest mare salt calitativ revoluționar 
putem transpune în viață obiectivul stabilit de 
Congresul al XI-lea cu privire la afirmarea ple
nară a revoluției 
cinai.

Iată de ce este 
tatea de cercetare 
scurtarea ciclului cercetare-proiectare-producție. 
Institutele științifice centrale au obligația să ia 
toate măsurile pentru ca — în conformitate cu 
planul, inclusiv cu prevederile suplimentare — să 
obțină noi materiale cu caracteristici superioare, 
noi mașini și utilaje de înaltă productivitate, pro
duse de calitate tot mai bună. Trebuie depuse 
eforturi pentru aplicarea tehnologiilor noi care să 
conducă la reducerea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili și energie, la creș
terea mai accentuată a productivității muncii.

Conducerile ministerelor, centralelor și între
prinderilor trebuie să considere realizarea planu
lui de cercetare și promovare a progresului tehnic 
drept una din cele mai importante sarcini ale ac
tivității lor permanente.

2. Un alt obiectiv esențial în economie este dez
voltarea mai rapidă a bazei de materii prime in
terne, prin accelerarea valorificării surselor cu
noscute — inclusiv a celor cu conținuturi utile 
mai scăzute sau situate în condiții grele de ex
ploatare — precum și prin punerea în evidență 
a unor noi rezerve.

în același timp, este necesar să se acorde o a- 
tenție deosebită folosirii raționale a materiilor 
prime, creșterii randamentului lor, diminuării 
pierderilor în prelucrare, reproiectării produselor, 
aplicării tehnologiilor celor mai avansate. Să pu
nem capăt cu hotărîre risipei, lipsei de răspun
dere în folosirea materiilor prime și a materia
lelor. Se cere schimbată radical concepția cu pri
vire la materialele secundare și la deșeuri, aces
tea trebuind să acopere în măsură însemnată, 
uneori în proporție de 30—40 la sută, necesarul 
de materii prime și materiale al economiei na
ționale.

3. în mod deosebit trebuie să acordăm atenție 
asigurării și gospodăririi raționale a combustibi
lilor și energiei — problemă vitală pentru însăși

tehnico-științifice în acest cin-

necesar să impulsionăm activi- 
în toate sectoarele, să asigurăm

(Continuare în pag. a IV-a)
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dezvoltarea în continuare a economiei, a întregii 
noastre societăți.

Structura balanței de energie primară este ne
corespunzătoare, o pondere excesiv de mare avînd 
hidrocarburile, îndeosebi gazele naturale. In le
gătură cu aceasta trebuie arătat, de asemenea, că 
aproape 25 la sută din importul nostru de pro
ducție îl constituie petrolul, cocsul și cărbunele 
cocsificabil. Iată de ce se impun intensificate efor
turile pentru valorificarea rezervelor de huilă, lig
nit și șisturi bituminoase, pentru accelerarea pro
gramului construcției de hidrocentrale, precum și 
pentru punerea în valoare a unor surse noi, cum 
sînt energia solară, eoliană, apele termale și al
tele.

în domeniul energetic, partidul nostru a pro
movat o linie clară — exprimată încă înaintea de
clanșării crizei mondiale a petrolului — pe baza 
căreia au fost elaborate programe menite să asi
gure satisfacerea cerințelor economiei naționale. 
Principalul este acum ca ministerele, centralele și 
întreprinderile, unitățile de cercetare și inginerie 
tehnologică, toate organele centrale și locale să 
treacă hotârît de la vorbe la fapte, să aplice ri
guros măsurile stabilite.

4. Creșterea mai accentuată a productivității 
muncii constituie, de asemenea, o cerință primor
dială a dezvoltării noastre economice în urmă
torii ani. Este necesar să se treacă mai rapid la 
mecanizarea și automatizarea atît a proceselor de 
producție, cît și a evidenței și gestiunii unităților, 
aplicindu-se, totodată, ferm programele de ridi
care a calificării profesionale a întregului perso
nal muncitor.

Trebuie să acționăm cu mai multă hotărîre pen
tru organizarea științifică a producției și muncii, 
stabilind răspunderi și sarcini precise în toate sec
toarele, inclusiv în serviciile funcționale unde se 
impune o folosire mai rațională a cadrelor în ac
tivitatea de specialitate.

5. O altă preocupare economică importantă, de 
ordin calitativ, în urniătorii ani, trebuie să fie 
creșterea rapidă a eficienței fondurilor fixe, ac- 
ționîndu-se cu fermitate pentru ieftinirea lucră
rilor de investiții, utilizarea deplină a capacități
lor de producție, realizarea unor structuri de fa
bricație cît mai avantajoase din punct de vedere 
economic.

în programul suplimentar s-a stabilit ca pînă 
în 1980 să realizăm la 1 000 lei fonduri fixe o pro
ducție industrială de cel puțin 1 200 lei. Fără în
doială, această prevedere este încă redusă, dar în
deplinirea ei va reprezenta un pas înainte. Niveluri 
superioare mediei pe ansamblul industriei trebuie 
să realizeze construcția de mașini, ramurile pre
lucrătoare din chimie, industria ușoară și alimen
tară. Este necesar să se stabilească normative mi
nime de eficiență pe ramuri și subramuri, care să 
orienteze activitatea ministerelor, centralelor și

b) Dezvoltarea intensivă, cu înalt randament,
a agriculturii

Dragi tovarăși,
în ce privește agricultura, pe primul plan se află 

realizarea prevederilor cincinalului. Măsurile su
plimentare prezentate conferinței au în vedere 
lichidarea unor rămînerl în urmă și realizarea pro
gramelor speciale adoptate în ultimii doi ani.

O deosebită atenție va trebui acordată folosirii 
raționale a fondului funciar. Este necesar să se 
acționeze cu toată energia pentru realizarea iri
gațiilor prevăzute, asigurînd în 1980 o suprafață 
amenajată de cel puțin 3 milioane hectare. Tot
odată, se impun măsuri tehnico-organizat.orice 
ferme pentru exploatarea cu maximum de eficien
ță a suprafețelor irigate — dbtneriiu în care se 
manifestă încă serioase neajunsuri.

Sporirea recoltei de cereale constituie obiecti
vul principal în perioada următoare, urmind a se 
ajunge in 1980 la o producție pe locuitor de circa 
1 000—1 200 kg. O atenție deosebită trebuie să 
acordăm culturii porumbului — pentru care avem 
condiții favorabile, luînd toate măsurile pentru 
asigurarea, încă de anul viitor, a unor recolte 
mult mai mari decît pînă acum. Va crește, de 
asemenea, producția plantelor tehnice, îndeosebi 
de floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, in și cînepă. 
în vederea satisfacerii cerințelor de legume ale 
populației în tot cursul anului, se vor lua măsuri 
pentru amplasarea culturilor in jurul orașelor și 
centrelor muncitorești, extinzîndu-se serele și so- 
lariile. în același timp, trebuie acționat cu hotă- 
rire pentru înfăptuirea programelor în pomicul
tură și viticultură, pentru creșterea producției de 
fructe și struguri.

în zootehnie va trebui să asigurăm sporirea 
efectivelor și creșterea producțiilor medii și totale, 
înfăptuind totodată programul de măsuri pentru 
ameliorarea raselor, îndeosebi la bovine și ovine. 
Dezvoltînd complexele zootehnice de tip indus
trial, modernizând fermele zootehnice actuale prin 
introducerea noilor tehnologii, vom asigura reali
zarea în bune condiții a programelor stabilite.

c) Politica de investiții - temelia modernizării 
bazei tehnico-materiale a societății

Dragi tovarăși.
Realizarea investițiilor la timp și la un nivel 

înalt calitativ constituie o sarcină de importanță 
deosebită în următorii‘trei ani, de aceasta depin- 
zînd însăși înfăptuirea în bune condiții a obiec
tivelor cincinalului.

Ministerului Construcțiilor Industriale, celorlalte 
ministere, consiliilor populare le revine îndatorirea 
de a face totul pentru realizarea la timpul plani
ficat și în cele mai bune condiții a tuturor lucră
rilor de investiții.

O atenție deosebită impune realizarea progra
mului suplimentar de prefabricate pentru lucră
rile industriale și construcția de locuințe. Este 
necesar să se acționeze mai ferm pentru îmbună
tățirea activității in construcții, accelerarea me
canizării lucrărilor, folosirea judicioasă a parcu

d) Extinderea și perfecționarea schimburilor 
comerciale și relațiilor economice de colaborare 

și cooperare cu alte state
Dragi tovarăși,
în primii doi ani ai cincinalului, cu toate con

dițiile conjuncturale nefavorabile de pe piața 
mondială, comerțul exterior al României a cres
cut intr-un ritm mediu anual de circa 13 la sută, 
iar exportul de 14 la sută. în conformitate cu 
sarcinile stabilite de Congresul al XI-lea, în vo
lumul exportului a sporit ponderea mărfurilor 
prelucrate superior, produsele industriei construc
ției de mașini reprezentind peste 27 la sută.

Corespunzător orientărilor fundamentale ale 
politicii partidului și statului, s-au dezvoltat re
lațiile de colaborare economică cu țările membre 
ale C.A.E.R. — atît pe plan bilateral, cît și multi
lateral — participarea activă a României la în
făptuirea obiectivelor convenite în cadrul „Pro
gramului complex". Au fost amplificate și diver
sificate relațiile economice cu toate țările socia
liste, în prezent schimburile economice cu aces
tea reprezentind 47 la sută din comerțul nostru 
exterior.

în spiritul politicii de solidaritate cu popoarele 
care luptă pentru propășire economico-socială 
independentă, România întreține legături econo

întreprinderilor în direcția maximei fructificări a 
potențialului productiv.

6. Un obiectiv important al planului suplimen
tar este creșterea gradului de valorificare a ma
teriilor prime și materialelor, realizarea unor 
produse de mai mare tehnicitate, de calitate su
perioară. în țara noastră, care importă cea mai 
mare parte a materiilor prime industriale, această 
sarcină este esențială pentru modernizarea econo
miei și ridicarea bunăstării întregului popor.

Industria extractivă trebuie să elaboreze teh
nologii pentru utilizarea complexă a tuturor sub
stanțelor conținute în resursele exploatate. Se im
pun măsuri ferme pentru valorificarea superioară 
a metalului, atît prin creșterea coeficientului de 
utilizare, cît și prin realizarea unor produse me
talurgice și â unor mașini și utilaje cu perfor
manțe ridicate. O deosebită atenție se cere acor
dată industriei chimice, a cărei preocupare 
principală trebuie să fie adîncirea gradului de 
prelucrare a resurselor de țiței și gaze, realizarea 
unor înlocuitori cu proprietăți superioare, dezvol
tarea producției de sinteză fină și mic tonaj. Sar
cini importante se pun și în industria materiale
lor de construcții, a prelucrării lemnului, în in
dustria ușoară și alimentară, care trebuie să asi
gure o largă diversificare sortimentală, în condi
țiile utilizării cu randamente superioare a mate
riilor prime.

7. Trebuie să acordăm toată atenția reducerii 
mai accentuate a cheltuielilor de producție, în
deosebi a cheltuielilor materiale. Programul su
plimentar are în vedere ca, pe această cale, să 
se obțină economii de încă 22 miliarde lei peste 
prevederile cincinalului — sarcină pe care o con
siderăm drept minimă — și trebuie făcut totul 
ca aceste economii să fie mult mai mari. Este ne
cesar să se acționeze, în toate unitățile, pentru gos
podărirea judicioasă a fondurilor, combaterea ori
cărei forme de risipă, aplicarea unui regim strict 
de economii. întreaga activitate economică să se 
desfășoare sub imperativul obținerii, pentru fie
care leu cheltuit, a unui volum cit mai mare de 
producție-marfă șl a unor beneficii sporite — sin
gura sursă de creștere a avuției naționale, de ri
dicare a nivelului de trai al poporului.

M-am oprit asupra acestor probleme deoarece 
ele trebuie să stea permanent în atenția partidu
lui, a tuturor organelor și organizațiilor de partid, 
de stat și economice, a tuturor oamenilor muncii. 
Fără îndoială că realizarea producției planificate 
rămîne în continuare una din sarcinile centrale 
ale activității noastre economice, dar trebuie în
țeles că avem nevoie nu de orice fel de producție 
— globală sau fizică — ci de o producție care să 
corespundă cerințelor tehnice, calitative la care 
m-am referit Doresc să subliniez încă o dată că 
dispunem de tot ce este necesar pentru a realiza 
obiectivele supuse aprobării Conferinței Naționale 
și am deplina convingere că în următorii ani vom 
obține noi și importante succese în toate dome
niile activității economice. (Aplauze puternice, 
prelungite).

O atenție deosebită trebuie acordată creșterii 
producției de furaje prin punerea în valoare a 
pajiștilor și fînețelor naturale, precum și folosirii 
cu randament sporit a tuturor resurselor furajere.

Se cer măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea ac
tivității întreprinderilor agricole de stat, valori- 
ficîndu-se cu maximum de eficiență baza tehnico 
materială și experiența cadrelor de care dispun. 
Consiliile oamenilor muncii, lucrătorii agricoli pot 
și trebuie să asigure ridicarea fiecărei ferme și 
întreprinderi la nivejul unei unități moderne, ști
ințific organizate, cu un grad înalt de eficiență 
economică.

Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, sec
țiile acestora, integrîndu-se direct în activitatea 
cooperativelor agricole de producție, preluînd sar
cina realizării lucrărilor de irigații, trebuie să 
poarte răspunderea directă pentru desfășurarea în 
bune condiții a activității în cooperative, pentru 
realizarea producției planificate.

în cooperativele agricole trebuie perfecționată 
organizarea producției și a muncii și întărită dis
ciplina, asigurată creșterea producției și a renta
bilității economice. Se impune să fie sporit rolul 

.consiliilor și asociațiilor economice intercoopera- 
tiste, să se intensifice cooperarea dintre unitățile 
agricole de stat și cooperativele agricole de pro
ducție.

Științei agricole îi revin sarcini de mare răs
pundere în modernizarea agriculturii, în crearea 
soiurilor și hibrizilor superiori, ameliorarea- rase
lor de animale, îmbunătățirea tehnologiilor de pro
ducție, valorificarea completă a resurselor agricole.

Se impun măsuri hotărîte pentru mai buna 
organizare a muncii, creșterea producției la hec
tar și a productivității, sporirea eficienței econo
mice a întregii activități, atît în sectorul de stat, 
cit și în cel cooperatist, în întreaga noastră agri
cultură.

Avem toate condițiile ca pînă în 1980 agricul
tura noastră să se ridice la un nivel superior. 
(Aplauze puternice, prelungite).

lui de mașini și utilaje, utilizarea pe scară largă 
a noilor tipuri de materiale.

Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, 
celelalte ministere furnizoare de utilaje trebuie 
să ia măsuri pentru realizarea la termen, de 
calitate corespunzătoare, a utilajelor necesare 
economiei naționale.

Obiectivul principal în investiții este scurtarea 
termenelor de intrare în producție a noilor ca
pacități, realizarea rapidă a parametrilor pro
iectați.

Dezvoltarea economiei naționale impune, de 
asemenea, mai multă atenție organizării rațio- 
hale și eficiente a transporturilor, optimizării 
acestora, utilizării intensive a întregului potențial, 
accelerării ritmului de expediție și sporirii vitezei 
comerciale, lărgirii capacităților portuare.

mice cu peste 100 de state în curs de dezvoltare. 
Se înfăptuiesc cu succes prevederile acordurilor 
și convențiilor de comerț și cooperare cu aceste 
țări, realizîndu-se în comun peste 130 de obiec
tive economice importante.

Au continuat să se amplifice schimburile co
merciale și activitatea de cooperare cu țările ca
pitaliste dezvoltate. Fără îndoială, extinderea 
comerțului cu aceste state ar fi putut înregistra 
o dinamică mai susținută dacă ar fi fost elimi
nate o serie de obstacole, dacă nu ar fi fost apli
cate noi măsuri restrictive.

în general, este de remarcat că cooperarea 
noastră economică internațională cunoaște un pro
gres substanțial, contribuind în acest an cu peste 
20 la sută la realizarea exporturilor României.

Toate acestea ilustrează intensificarea partici
pării țării noastre la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de valori materiale.

Ținînd seama de dezvoltarea în ritm înalt a 
economiei naționale, va trebui acționat pentru ex
tinderea și perfecționarea relațiilor economice in
ternaționale. Realizarea integrală a sarcinilor de 
comerț exterior, în primul rînd a exportului, con

stituie una din obligațiile cele mai importante ale 
conducerilor ministerelor, centralelor și întreprin
derilor, ale consiliilor de conducere ale acestora. 
Ministerul Comerțului Exterior, organele de sin
teză, ministerele și unitățile economice trebuie să 
facă totul pentru respectarea strictă a echilibrului 
balanței comerciale și balanței plăților externe. 
Ele trebuie să asigure livrarea, în cele mai bune 
condiții, la calitatea corespunzătoare, a produselor 
destinate exportului, comercializînd mai bine măr

III.
PROGRAMUL DE CREȘTERE MAI ACCENTUATĂ

A NIVELULUI DE TRAI AL POPORULUI - EXPRESIE A GRIJII 
PERMANENTE FATĂ DE OM A PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU

Stimați tovarăși,
în primii doi ani ai cincinalului, produsul so

cial a crescut anual cu 10 la sută, iar veni
tul național cu 10,3 la sută. Repartizarea venitu
lui național pentru fondul de dezvoltare economi
co-socială și pentru fondul de consum, corespun
zător hotărîrilor Congresului al XI-lea al parti
dului, a asigurat mijloacele necesare atît dezvol
tării intensive a forțelor de producție, cît și creș
terii mai accentuate a veniturilor oamenilor mun
cii.

înfăptuirea prevederilor planului suplimentar 
de dezvoltare a economiei naționale impune să 
acționăm ferm pentru creșterea mai accelerată a 
venitului național și folosirea cu maximă econo
micitate a mijloacelor materiale și financiare. Mi
nisterul Finanțelor, băncile, toate organele finan
ciare au obligația să desfășoare o activitate susți
nută pentru întărirea disciplinei financiare, inten
sificarea controlului financiar, în special a contro
lului preventiv, folosirea cît mai chibzuită a fon
durilor materiale șl bănești.

în condițiile dezvoltării rapide, multilaterale a 
economiei naționale, o sarcină importantă este 
consolidarea în continuare a cursului leului, întă
rirea puterii sale de cumpărare, atît în țară, cît și 
în raport cu alte monede, de aceasta depinzînd 
în mare măsură buna desfășurare a întregii ac
tivități economice.

Dragi tovarăși,
Conferința Națională a partidului are la ordinea 

de zi și programul privind creșterea retribuției și 
a altor venituri, ridicarea nivelului de trai al 
populației în cursul acestui cincinal.

Realizările din primii doi ani, resursele obținute 
prin reducerea costului investițiilor, precum și a 
cheltuielilor materiale de producție, au permis 
alocarea sumei de 40 miliarde lei pentru majorarea 
suplimentară a retribuției. Pe această bază s-a 
adoptat hotărîrea sporirii retribuției medii reale 
cu peste 32 la sută, față de circa 20 la sută cît se 
prevăzuse Ia Congresul al XI-lea. -

Caracteristica dominantă a acestui program este 
creșterea mai accentuată a veniturilor directe ale 
personalului muncitor, în primul rînd pe calea 
retribuției. Odată cu mărirea retribuției, s-au adus 
îmbunătățiri și în ierarhizarea unor ramuri de 
producție, stabilindu-se noi coeficienți, încadrîn- 
du-se unele ramuri și sectoare la niveluri supe
rioare.

Mai buna așezare a veniturilor, creșterea sub
stanțială a retribuției prin trecerea muncitorilor 
pe trepte și categorii superioare fac necesară îm
bunătățirea unor prevederi ale Legii retribuției. 
Am avut în vedere ca, prin trecerea de la o 
treaptă la alta, să se majoreze retribuția cu cel 
puțin 30 lei pentru primele 3 categorii și cu cel 
puțin 50 lei pentru celelalte categorii, iar prin tre
cerea de la ultima treaptă a unei categorii la o 
categorie superioară să se asigure un spor de re
tribuție de cel puțin 50 lei — pînă la categoria a 
patra — și de 80 lei pentru celelalte categorii. în 
același timp, se are în vedere introducerea unei noi 
categorii de calificare, trecîndu-se de la 6—7 cate
gorii la 7—8 categorii; în noua categorie vor putea 
fi cuprinși 5—8 la sută din totalul muncitorilor 
calificați. Aceste modificări privesc aproape 4 mi
lioane de oameni ai muncii, care vor primi supli
mentar circa 4 miliarde lei. Măsurile propuse țin 
seama de creșterea gradului de tehnicitate a eco
nomiei noastre și de necesitatea stimulării mai 
puternice a ridicării nivelului de calificare pro
fesională.

> JV.
OBIECTIVELE Șl ORIENTĂRILE GENERALE PENTRU ELABORAREA 
PLANULUI CINCINAL DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ 

A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1981-1985
Dragi tovarăși,
Conferința Națională urmează să stabilească 

orientările generale cu privire la dezvoltarea eco
nomico-socială a României în perioada 1981—1985, 
pe baza cărora se va întocmi viitorul plan cin
cinal ce va fi prezentat Congresului al XII-lea al 
partidului.

în elaborarea celui de-al șaptelea plan cincinal 
se va porni de la Programul partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, de la liniile 
directoare aprobate de Congresul al XI-lea pri
vind dezvoltarea țării pînă în anul 1990. Noul plan 
cincinal va avea o importanță hotărîtoare pentru 
mersul construcției socialiste și înflorirea econo
mico-socială a patriei noastre.

în etapa 1981—1985 se va urmări dezvoltarea 
în continuare, in ritm înalt, a forțelor de produc
ție, repartizarea lor judicioasă pe întregul teri
toriu al țării. Va continua ferm politica de indus
trializare, accentuînd poziția conducătoare a in
dustriei în ansamblul economiei ; avem în vedere 
ca producția industrială să sporească în cincina
lul viitor cu 55—60 la sută, astfel ca pînă în 
1985 această ramură să contribuie cu circa 70 la 
sută la formarea venitului național. Se va accelera 
procesul de dezvoltare intensivă a agriculturii in 
vederea satisfacerii, în cît mai bune condiții, a 
cerințelor de consum ale populației și a nevoilor 
de materii prime ale industriei.

Producția pe locuitor la un șir de produse de 
bază — oțel, energie electrică, mașini și utilaje, 
ciment, îngrășăminte chimice, mase plastice, fibre 
și fire sintetice, cereale, legume, carne, ulei, za
hăr, ouă, lapte șl altele — va ajunge pînă în 1985 
la nivelul țărilor avansate economic.

Ca urmare a dezvoltării armonioase a indus
triei și agriculturii — cele două sectoare de bază 
ale economiei noastre naționale — se va asigura 
creșterea mai accentuată a venitului național, 
acesta ajungînd în 1985 la 2 400—2 500 dolari pe 
locuitor. Aceasta ne dă temei să apreciem că vii
torul cincinal va marca un nou salt calitativ pe 
toate planurile vieții economice și sociale. Româ
nia va depăși starea de țară în curs de dezvol
tare, în accepțiunea contemporană a acestei no
țiuni, trecînd la stadiul de țară cu o dezvoltare 
medie. (Aplauze puternice, îndelungate).

Vor avea loc mutații importante în structura 
socială a țării, în relațiile de pfoducție și sociale, 
se va accentua procesul de apropiere între munca 

furile românești pe piața externă, gospodărind 
mai rațional fondurile valutare de import.

Ca și în celelalte domenii ale economiei, și în 
comerțul exterior dispunem de programe clare, 
concrete. Esențial este să asigurăm traducerea lor 
în viață. în următorii ani va trebui să acordăm o 
mai mare atenție cooperării și specializării în 
producție cu țările socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare și cu statele capitaliste avansate, ac- 
ționînd pentru acoperirea nevoilor de materii pri

Creșterea retribuției oamenilor muncii are în 
vedere realizarea în practică a raportului de 1 la 
5,5—6 ori între veniturile mici și cele mari, pre
văzut în Programul partidului, diferențierea ve
niturilor în concordanță cu munca depusă, o 
cointeresare materială corespunzătoare și, în ace
lași timp, înfăptuirea în viață a principiilor eticii 
și echității socialiste. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Programul ridicării nivelului de trai prevede, de 
asemenea, creșterea pensiilor de asigurări sociale 
de stat cu 23 la sută — la pensiile mici sporul 
fiind de 40 la sută. în același timp, în vederea sta
bilirii unui raport mai just între retribuție și pen
sie și pentru înlăturarea unor anomalii și abuzuri, 
îndeosebi la acordarea pensiilor de invaliditate, 
s-au adus unele îmbunătățiri Legii pensiilor. Sis
temul adoptat asigură oamenilor muncii o pensie 
al cărui cuantum se ridică pînă la 80 la sută din 
retribuția avută, la care se adaugă pensia supli
mentară. S-a pornit de la principiul că atît retri
buția, cît și pensia trebuie să fie determinate de 
munca fiecăruia, pensia reprezentind recunoaște
rea de către societate a contribuției aduse de către 
fiecare cetățean la dezvoltarea economico-socială 
a țării. (Aplauze puternice).

S-au majorat simțitor pensiile țăranilor coope
ratori, stabilindu-se un sistem diferențiat, mai 
echitabil, și s-a hotărît introducerea, de la 1 ianua
rie 1978, a unui sistem de pensionare a țăranilor 
din zonele de deal și de munte cu gospodării 
particulare.

Prin măsurile adoptate, considerăm că oamenii 
muncii din țara noastră, care au depus o activi
tate îndelungată și rodnică în producție, primesc 
o pensie care le asigură condiții bune de viață la 
bătrînețe sau în caz de invaliditate. (Vii aplauze).

Preocuparea permanentă a partidului pentru 
tinerele generații, pentru stimularea natalității 
este reflectată în măsurile privind creșterea aloca
ției de stat pentru copii în medie cu 30 la sută ș: 
în majorarea cu 150—200 lei lunar a ajutoarelor 
pentru mamele cu mai mulți copii.

în scopul dezvoltării în continuare a învățămîn- 
tului, culturii, artei și sportului, precum și pentru 
îmbunătățirea ocrotirii sănătății, s-au prevăzut 
fonduri cu peste 42 la sută mai mari decît în cin
cinalul precedent. în ansamblu, cheltuielile social- 
culturale înscrise în programul ridicării nivelului 
de trai sînt cu circa 46 la sută mai mari decît 
în perioada 1971—1975, ajungînd în 1980 la apro
ximativ 10 mii lei pe o familie.

în vederea soluționării mai rapide a problemei 
locuințelor, se prevede construirea suplimentara 
a încă 190 mii apartamente, astfel încît în acest 
cincinal, ș.e vor realiza, în total,.circa un milion 
de aparfârtiente. Este necesar să.. se .întreprindă 
măsuri hotărîte pentru îndeplinirea integrală a 
volumului construcției de locuințe stabilit prin 
program, precum și pentru îmbunătățirea calita
tivă a lucrărilor executate.

în același timp, se prevede realizarea unor noi 
obiective sociale, culturale și sportive. în acest cin
cinal vor începe lucrările noului centru politico- 
administrativ al Capitalei și ale altor edificii de 
importanță națională.

Ținîndu-se seama de creșterea veniturilor oame
nilor muncii, programul prezentat cuprinde un 
complex de măsuri pentru mai buna aprovizionare 
a populației cu bunuri de consum. în următorii 
ani se prevede creșterea în continuare a consu
mului populației, desfacerile de mărfuri cu amă
nuntul în comerțul socialist urmînd să sporească 
pe ansamblul cincinalului cu peste 52 la sută, față 

fizică și cea intelectuală, între condițiile de mun
că și viață de la sat și cele de la oraș. Socie
tatea noastră socialistă se va ridica pe o treaptă 
superioară de civilizație, va crește simțitor 
nivelul de trai material și spiritual al poporului, 
va înflori multilateral personalitatea umană.

Intrucît în proiectul supus Conferinței Naționale 
sînt prezentate pe larg direcțiile dezvoltării patriei 
noastre în viitorul cincinal, voi sublinia numai 
cîteva orientări de bază,

1. în centrul noului cincinal va sta ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al întregii 
producții materiale, afirmarea cu și mai mare in
tensitate a revoluției tehnico-științifice, introdu
cerea celor mai noi cuceriri ale cunoașterii în 
toate domeniile vieții economico-sociale. Trebuie 
să realizăm o economie modernă, de înalt nivel 
tehnic, de mare productivitate și eficiență.

2. Pornind de la aceste cerințe, în cadrul poli
ticii de industrializare se va urmări creșterea cu 
prioritate a ramurilor și subramurilor de înaltă 
tehnicitate din domeniul metalurgiei, construcțiilor 
de mașini și chimiei — care asigură dezvoltarea 
pe o treaptă superioară a bazei tehnico-materiale 
a societății și valorificarea cu maximă eficiență a 
resurselor naționale — concomitent cu dezvoltarea 
și diversificarea producției bunurilor de consum. 
Industria noastră — îndeosebi industria construc
țiilor de mașini, care va ajunge la o pondere de 
circa 36 la sută din totalul producției industriale
— trebuie să realizeze produse cu caracteristici 
tehnice și calitative competitive pe plan mondial.

3. în perioada anilor 1981—1985 va trebui să 
dezvoltăm o agricultură de mare productivitate
— atît în sectorul vegetal, cît și animal — la ni
velul rezultatelor celor mai avansate din lume. în 
acest scop, se va acționa în continuare pentru con
servarea și ameliorarea fondului funciar, înfăp
tuirea unui program de irigații și alte amenajări 
funciare, generalizarea mecanizării complexe a tu
turor sectoarelor de producție, asigurarea la nivel 
optim a ingrășămintelor și celorlalte substanțe 
chimice necesare. Va trebui să obținem recolte su
perioare și stabile în domeniul cerealelor, plan
telor tehnice, legumiculturii, viticulturii și pomi- 
culturii ; pînă în 1985, ponderea zootehniei în to
talul producției agricole va ajunge la 44—45 la 
sută.

4. O atenție deosebită vom acorda dezvoltării 
bazei proprii de materii prime și energie, prin 
intensificarea’ activității geologice, inclusiv a fo
rajului de mare adîncime, valorificarea completă 

me, resurse energetice, mașini, utilaje și alte pro
duse, pentru creșterea eficienței comerțului nos
tru exterior.

România va milita cu fermitate pentru afir
marea noilor principii ale cooperării economice 
internaționale, pentru eliminarea obstacolelor din 
calea comerțului mondial și dezvoltarea colaboră
rii între toate statele, fără deosebire de orînduire 
socială.

de circa 47 la sută prevăzut inițial. Au fost întoc
mite programe speciale pentru creșterea producției 
bunurilor de consum, ministerele și întreprinderile 
producătoare avînd obligația de a lua toate măsu
rile pentru realizarea prevederilor stabilite, pen
tru modernizarea și diversificarea structurii sorti-\ 
mentale și îmbunătățirea calității produselor.

în vederea satisfacerii cerințelor populației, tre
buie să se acorde, mai multă atenție dezvoltării și 
îmbunătățirii serviciilor, creșterii mai rapide a vo
lumului acestora în comparație cu prevederile 
inițiale. Comitetele executive ale consiliilor popu
lare județene, orășenești, unitățile cooperatiste tre
buie să acționeze cu spirit de răspundere pentru 
realizarea programului de dezvoltare a prestărilor 
de servicii către populație.

După cum este cunoscut, pentru creșterea retri
buției medii reale cu pește 32 la sută s-a prevăzut 
sporirea retribuției nominale nete cu peste 40 la 
sută — în care nu este cuprins impozitul, plătit 
acum de unitățile economico-sociale. La stabilirea 
retribuției reale s-au luat în considerare preve
derile privind indicele evoluției prețurilor și tari
felor, care nu va depăși în acest cincinal 6 la sută. 
Trebuie menționat că în primii doi ani ai cinci
nalului actual prețurile cu amănuntul și tarifele 
au crescut cu numai 1,7 la sută, situîndu-se sub 
limita minimă planificată. Începînd din 1978, se 
vor aplica majorări de prețuri în transporturi și 
în alte servicii. Doresc să subliniez că în acest 
cincinal pu se are în vedere creșterea prețurilor 
la produsele de bază și nici a chiriilor.

Asigurăm stabilitatea prețurilor din țara noastră 
în condițiile cînd, în multe state ale lumii, în
cepînd cu statele capitaliste dezvoltate, creșterea 
prețurilor și inflația se ridică la 10—30 la sută 
anual, și chiar mai mult, fără a fi însoțite de ma
jorarea corespunzătoare a salariilor, ceea ce afec
tează grav nivelul de trai al populației. Măsurile 
de ridicare a nivelului de trai, menținerea sub 
control a prețurilor oglindesc preocuparea conti
nuă a partidului nostru pentru bunăstarea po
porului, superioritatea economiei noastre socia
liste, care asigură, pe măsura dezvoltării sale, ri
dicarea continuă a bunăstării întregului nostru 
popor. (Aplauze puternice).

Programul de măsuri pentru creșterea nivelului 
de trai material și spiritual al întregului popor 
atestă în mod grăitor faptul că tot ceea ce se fău
rește în țara noastră este destinat omului, satis
facerii cerințelor de viață ale celor ce muncesc, 
înfloririi multilaterale q personalității umane. în 
acest cadru se înscriu și măsurile privind trecerea, 
începînd cu 1 ianuarie 1978v la reducerea treptată 
a săptămînii de lucru — de la 48 de pre la 44 de 
ore. Ca și pînă acum, personalul muncitor din 
unele locuri de muncă va beneficia de o săptă- 
mînă de lucru mai redusă.

în acest cadru doresc să subliniez încă o dată 
necesitatea ca fiecare cetățean să înțeleagă faptul 
că programele privind creșterea suplimentară a 
producției și a nivelului de trai constituie un tot 
unitar. Numai realizarea lor concomitentă și în 
întregime poate asigura dezvoltarea accelerată a 
economiei naționale și ridicarea pe o treaptă su
perioară a gradului de civilizație materială și spi
rituală a întregului popor.

Dispunem de tot ce este necesar pentru înfăp
tuirea în bune condiții a acestor programe. Fără 
îndoială, clasa muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, vor face totul pentru transpunerea 
lor în viață, pentru asigurarea progresului mai 
rapid al societății noastre socialiste. (Aplauze 
puternice, prelungite).

a rezervelor cunoscute și descoperirea unor resurse 
noi, sporirea producției de înlocuitori. Va trebui 
promovată în continuare o politică fermă de eco
nomisire a materiilor prime și energiei în toate 
domeniile. Se impune, totodată, o preocupare sus
ținută pentru utilizarea produselor secundare și 
deșeurilor, pentru ridicarea randamentelor în con
sumul materiilor prime și resurselor energetice.

5. Prioritară va fi și în viitorul cincinal orien
tarea spre ridicarea gradului de valorificare a ma
teriilor prime prin creșterea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor în toate ramurile indus
triale. Avem în vedere ca, pînă în anul 1985, circa 
45 la sută din volumul total al producției ramuri
lor prelucrătoare și 70 la sută din construcția de 
mașini să îl constituie produsele puse în fabricație 
în viitorul cincinal pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii. Astfel, trebuie să se asigure 
o creștere cu 25—30 la sută a indicelui de valori
ficare a materiilor prime și materialelor pe an
samblul industriei.

6. O preocupare centrală în noul cincinal trebuie 
să fie creșterea mai puternică a eficienței în toate 
sectoarele economiei naționale. Prin modernizarea 
producției și utilizarea intensivă a capacităților, 
este necesar să obținem la 1 000 lei fonduri fixe 
o producție industrială de cel puțin 1 400—1 500 
lei ; sporuri mai mari vor trebui realizate în con
strucția de mașini și în alte ramuri prelucrătoare 
ale industriei.

în același timp, un obiectiv esențial îl constituie 
reducerea mai mare a cheltuielilor materiale, pon
derea acestora în produsul social urmînd să scadă 
pînă în 1985 la 53—54 la sută. Se va reuși ast
fel ca Ia o creștere de 45—50 la sută a produsu
lui social să se realizeze un spor al venitului 
național de 51—58 la sută.

7. înfăptuirea obiectivelor cincinalului viitor 
impune măsuri ferme pentru desfășurarea cu re
zultate superioare a cercetării științifice, pentru 
orientarea tuturor forțelor spre rezolvarea cerin
țelor producției materiale, ridicarea calitativă a 
activității economice și progresul general al socie-
tatii noastre.

în vederea acoperirii nevoilor de cadre, se
vor lua măsuri pentru ridicarea la un nivel
mai înalt a învățămîntului, în concordanță cu
noile exigențe ale vieții economico-sociale. Se va 
acționa pentru formarea unui număr corespun
zător de muncitori calificați, ingineri, tehnicieni
(Continuare in pag. a V-a)
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și alți specialiști, precum și pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de pregătire profesională și teh
nică a oamenilor muncii din toate sectoarele 
economiei.

8. în elaborarea viitorului plan cincinal, por
nind de la necesitatea încadrării tot mai active 
și eficiente a României în diviziunea internațio
nală a muncii, o deosebită atenție va trebui 
acordată îmbunătățirii activității de comerț ex
terior, a structurii exporturilor, realizării unei 
balanțe de plăți echilibrate, sporirii rezervelor 
valutare ale țării. Un loc tot mai important în 
ansamblul schimburilor economice externe va tre
bui să-l dețină cooperarea și specializarea în 
producție a întreprinderilor românești cu cele 
din alte țări, îndeosebi în domeniul construcțiilor 
de mașini, al metalurgiei și industriei chimice.

9. Proiectul de orientări pentru elaborarea 
cincinalului viitor, supus dezbaterii Conferinței 
Naționale, stabilește ca și în viitor circa două

V.
PERFECTIONAREA ÎN CONTINUARE A CADRULUI 

ORGANIZATORIC DE PARTICIPARE A CLASEI MUNCITOARE, 
A ÎNTREGULUI POPOR LA CONDUCEREA societății, 

ADlNCIREA DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE IN TOATE SFERELE 
VIEȚII ECONOMICE Șl SOCIALE

Dragi tovarăși,
în perioada care a trecut de la Congresul al 

XI-lea, Comitetul Central a adoptat noi măsuri 
pentru perfecționarea organizării conducerii și 
planificării activității economico-sociale. Ele s-au 
reflectat în îmbunătățirea muncii organelor de 
stat centrale și a consiliilor populare, care și-au 
îndeplinit cu rezultate mai bune rolul de orga
nizatori ai construcției socialiste.

Pornind de la necesitatea perfecționării cadru
lui organizatoric al participării clasei muncitoare, 
țărănimii și intelectualității, a întregului popor la 
conducerea societății, au fost instituționalizate 
noi forumuri naționale, s-au creat noi organisme 
democratice cu caracter permanent. în 1976 a avut 
loc Congresul consiliilor populare și s-a consti
tuit Camera legislativă a consiliilor populare. în 
1976 s-a ținut primul Congres al educației politice 
și culturii socialiste, care a hotărît organizarea 
Festivalului național „Cîntarea României". în 
primăvara acestui an a avut loc Congresul agri
culturii și s-a constituit Consiliul Național al Agri
culturii, iar în vară s-a ținut Congresul consiliilor 
oamenilor muncii și s-a constituit Consiliul Na
țional al Oamenilor Muncii.

Noile congrese, care se reunesc o dată la cinci 
ani, asigură participarea pe plan național a ma
selor de oameni ai muncii la dezbaterea și adop
tarea celor mai importante hotărîri privind dez
voltarea economico-socială a țării, politica inter
națională de pace și colaborare a României. Con
stituirea organelor permanente ale acestor foru
muri naționale completează în mod minunat sis
temul de organizare a conducerii societății noas
tre socialiste, constituind expresia cea mai eloc
ventă a dezvoltării continue a democrației bazate 
pe participarea maselor populare la întreaga viață 
publică, la guvernarea țării, pe făurirea conștientă 
de către poporul însuși a propriului său destin, 
liber și independent. (Vii și îndelungate aplauze).

La Congresul consiliilor oamenilor muncii, ca 
și la prima ședință a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii au fost adoptate noi măsuri pen

VI.
SARCINILE ORGANELOR LOCALE ALE PUTERII 

Șl ADMINISTRAȚIEI DE STAT NOU ALESE
Dragi tovarăși,
în sistemul democrației noastre socialiste un rol 

important îl au consiliile populare, care asigură 
participarea largă a cetățenilor la gospodărirea și 
conducerea directă a treburilor în toate localită
țile patriei. Recentele alegeri pentru consiliile 
populare au constituit o nouă și puternică mani
festare a democratismului orînduirii noastre, a 
hotărîrii întregului popor de a înfăptui neabătut 
hotărîrile Congresului al XI-lea. Pentru a da po
sibilitate cetățenilor din fiecare localitate să a- 
leagă în consiliile populare pe cei mai buni și 
pricepuți gospodari, care își asumă răspunderea 
de a acționa în interesul întregii colectivități, in 
peste 80 la sută din circumscripțiile electorale au 
fost depuse cîte două candidaturi, iar într-un nu
măr mai redus chiar cîte 3 candidaturi. Astfel, 
pentru aproape 57 000 de deputați au fost depuse 
circa 107 000 candidaturi. Din totalul deputaților 
aleși pentru consiliile populare, 13 630 sînt munci
tori, 33 205 țărani, 8 358 intelectuali și 1 662 din alte 
categorii sociale. în ce privește compoziția națio
nală, ea reflectă în mod pregnant politica națio
nală a partidului și statului de deplină egalitate 
în drepturi între toți cetățenii patriei noastre, fără 
deosebire de naționalitate. Din totalul deputaților 
90,09 Ia sută sînt români, 7,38 la sută maghiari, 
1.57 la sută germani și 0.96 la sută de alte națio
nalități. Grăitor este faptul că în județele Har
ghita și Covasna, spre exemplu, procentul deputa- 
ților de naționalitate maghiară este de 82 la sută. 
Și în alte județe, unde populația maghiară sau ger
mană este mai numeroasă, numărul deputaților a- 
parținînd acestor naționalități este mult.superior

NECESITATEA UNOR MODIFICĂRI RADICALE 1N LEGISLAȚIA 
ȚÂRII IN CONCORDANTA CU EVOLUȚIA GENERALA 

A SOCIETĂȚII, ÎNTĂRIREA ROLULUI STATULUI SOCIALIST 
IN CONDUCEREA UNITARÂ A VIEȚII ECONOMICO-SOCIALE, 
IN APÂRAREA INDEPENDENTEI Șl SUVERANITĂȚII PATRIEI

Stimați tovarăși,
Odată cu preocuparea continuă pentru perfec

ționarea conducerii activității economico-sociale, 
a statului, pentru lărgirea democrației socialiste, 
partidul și statul nostru au acordat o atenție deo
sebită apărării proprietății socialiste, a bunurilor 
întregului popor și a bunurilor personale ale cetă

treimi din venitul național — între 67—70 la 
sută — să fie alocat pentru fondul de consum, 
iar 30—33 la sută pentru fondul de dezvoltare 
economico-socială. asigurîndu-se astfel înfăptui
rea prevederilor Programului partidului privind 
atit progresul multilateral al societății, cît și creș
terea nivelului de trai, a civilizației întregului 
nostru popor.

10. Viitorul cincinal va marca — pe baza pro
greselor în dezvoltarea economico-socială a țării 
— o etapă superioară în ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii — țel suprem al politi
cii partidului. Vor crește în continuare veniturile 
reale ale populației, pe baza aplicării ferme a 
sistemului socialist de remunerare, a principiilor 
eticii și echității în repartiție, concomitent cu 
asigurarea unei Corelații judicioase între venitu
rile obținute din muncă și fondurile sociale. în 
dezvoltarea producției și desfacerii bunurilor de 
consum, a serviciilor, se va urmări apropierea de 
normele de consum optime, fundamentate știin
țific. Avem în vedere realizarea în viitorul cin

tru creșterea rolului consiliilor oamenilor muncii 
și adunărilor generale în conducerea întreprinde
rilor și unităților economice. Aș menționa în mod 
deosebit mărirea numărului muncitorilor și al al
tor oameni ai muncii în consiliile de conducere, 
cît și sporirea atribuțiilor adunărilor generale în 
dezbaterea problemelor fundamentale ale activi
tății unităților respective, în adoptarea măsurilor 
pentru îndeplinirea planului și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și viață ale personalului mun
citor.

O importanță deosebită prezintă hotărîrea po-. 
trivit căreia secretarul organizației de partid va 
îndeplini și funcția de președinte al consiliului 
oamenilor muncii, iar directorul întreprinderii pe 
aceea de președinte al biroului executiv. Prin 
aceasta se asigură ridicarea rolului consiliilor oa
menilor muncii, sporirea răspunderii organizației 
de partid în buna desfășurare a activității între
prinderii respective, cît și precizarea mai clară a 
atribuțiilor și sarcinilor biroului executiv, a direc
torului, în realizarea în viață a hotărîrilor adu-, 
nării generale și consiliului oamenilor muncii.

Putem spune că avem un cadru organizatoric — 
atît la nivelul unităților economico-sociale, al 
orașelor și comunelor, cît și la nivel național — 
unic în felul său, care asigură participarea nemij
locită a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, 
fără deosebire de naționalitate, la conducerea eco
nomiei, a vieții sociale, a întregii societăți. Acum 
hotărîtoare este funcționarea în bune condiții a 
acestor organisme, astfel încît elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a statului să fie 
rodul gîndirii și voinței colective a oamenilor 
muncii, a întregului nostru popor. (Aplauze pu
ternice).

Ținînd seama de noua etapă de dezvoltare a so
cietății noastre socialiste, consider că este nece
sară participarea într-o măsură mai mare, în di
ferite organisme de stat și obștești — în spiritul 
hotărîrilor adoptate — a oamenilor muncii care 
lucrează nemijlocit în producție. Recent s-a ho
tărît ca circa 30 la sută din membrii consiliilor 
de control muncitoresc, inclusiv ai Consiliului 

procentului pe țară. Aceasta exprimă concludent 
consecvența aplicării concrete în viață a politicii 
naționale care asigură deplina egalitate în drepturi 
a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, 
în toate domeniile, inclusiv în folosirea limbii ma
terne în învățămînt, în întreaga activitate so
cială. Corespunzător orientărilor stabilite de Co
mitetul Central al partidului cu privire la pro
movarea mai activă a femeilor în diferite munci 
de conducere, din totalul deputaților aleși 34,65 
la sută sînt femei. Merită subliniat, de asemenea, 
faptul că 24 la sută din noii deputați ai consilii
lor populare nu sînt membri de partid, ci cetă
țeni care activează în consiliile locale ale Frontu
lui Unității Socialiste.

Putem spune, pe drept cuvînt, că atît rezultatul 
alegerilor, cît și compoziția noilor deputați repre
zintă, din toate punctele de vedere, o puternică 
manifestare a unității întregului popor în jurul 
Partidului Comunist Român — forța politică Con
ducătoare a națiunii noastre socialiste. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Ținînd seama de rolul tot mai important pe 
care îl au consiliile populare județene, munici
pale, orășenești și comunale în conducerea întregii 
activități economico-sociale, este necesar să se 
acorde mai multă atenție îmbunătățirii organizării 
și stilului lor de muncă și de conducere, să se 
pună un accent mai mare pe creșterea participării 
deputaților, a comitetelor executive, la întreaga 
activitate, pe creșterea răspunderii primarilor și 
președinților consiliilor populare. Pe primul plan 
trebuie pusă cunoașterea și respectarea strictă a 
legilor statului, a hotărîrilor partidului. Să se 
acorde, de asemenea, o mai mare atenție soluțio

VII.

țenilor, a ordinii și liniștii publice, asigurării con
dițiilor pentru desfășurarea normală a muncii 
pașnice a poporului, apărării cuceririlor noastre 
revoluționare, a independenței și suveranității 
patriei. (Aplauze puternice).

Sînt cunoscute măsurile adoptate în acest sens 
și nu doresc să mă refer acum la ele, așa cum nu 

cinal a circa 1,3 milioane apartamente din fon
durile și cu sprijinul statului, în scopul soluționă
rii mai rapide a problemei spațiului locativ. Se 
va accentua procesul de urbanizare, un număr 
tot mai mare de localități devenind puternice 
centre economice și sociale. Vom acționa, tot
odată, cu fermitate, pentru înfăptuirea programu
lui de protecție a mediului înconjurător, asigu- 
rînd condiții cît mai bune de viață întregii 
populații.

Consider că prevederile cuprinse în proiectul 
prezentat Conferinței Naționale dau o orientare 
justă activității de elaborare a planului cincinal 
pe perioada 1981—1985. Ele vor asigura înfăptui
rea neabătută a Programului partidului, deschi- 
zînd noi orizonturi de progres economico-social 
patriei noastre, accelerînd înaintarea României 
pe calea edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate și a comunismului. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; urale ; asistența, în picioare, 
scandează îndelung: „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!“).

Central de Control Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, să fie muncitori care lucrează 
nemijlocit în producție. Consider că în același 
sens va trebui să se procedeze și în cazul altor 
organisme, inclusiv al consiliilor de conducere ale 
ministerelor și celorlalte organe centrale de stat. 
Prezența nemijlocită a muncitorilor, a diferitelor 
categorii de oameni ai muncii în organele de con
ducere centrale și locale va da un nou și puternic 
suflu înnoitor, revoluționar activității economico- 
sociale, va duce la îmbinarea mai armonioasă a ex
perienței maselor cu cea a cadrelor de conducere, 
va dezvolta și mai mult unitatea dintre masele 
muncitoare și organele conducătoare, va deter
mina întărirea controlului, creșterea răspunderii 
clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii. 
Aceasta constituie expresia cea mai elocventă a 
noii democrații muncitorești revoluționare ce se 
afirmă în patria noastră, a superiorității ei față 
de democrația din trecut. (Vii și îndelungate 
aplauze).

în adoptarea acestor măsuri pornim de la te
zele Programului partidului nostru — expresia 
materialismului dialectic, a marxism-leninismului 
creator în condițiile concrete din țara noas
tră — cu privire la rolul conducător al clasei 
muncitoare. Nu este suficient numai să afirmăm 
în Program și în hotărîri acest principiu de bază 
al socialismului, se impune să creăm și cadrul or
ganizatoric corespunzător prin care clasa munci
toare — clasă conducătoare a națiunii noastre 
socialiste — să-și poată spune cuvîntul direct, în 
toate problemele politicii interne și externe a ță
rii. (Aplauze puternice). Numai astfel se va afir
ma cu putere, în practică, în viață, rolul condu
cător al clasei muncitoare, iar partidul nostru își 
va îndeplini în mai bune condiții misiunea isto
rică de organizator și conducător al luptei po
porului pentru construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism. (Aplauze puternice : urale înde
lungate. Cei prezenți, in picioare, scandează înde
lung : „P.C.R.!“).

nării problemelor privind dezvoltarea economico- 
socială a fiecărei localități, construcțiile de locu
ințe, activitatea edilitară, condițiile de viață și 
muncă ale tuturor cetățenilor. Consiliile populare 
trebuie să înțeleagă că poartă răspunderea directă 
asupra felului în care se înfăptuiesc în viață, în 
localitățile respective, legile țării, hotărîrile parti
dului, măsurile de dezvoltare economico-socială a 
acestora. Ele trebuie să se sprijine în activitatea pe 
care o desfășoară pe masele largi ale oamenilor 
muncii, consultîndu-se permanent cu acestea, 
asigurînd participarea tuturor cetățenilor la buna 
conducere și gospodărire a fiecărei localități. Nu 
trebuie uitat nici un moment că numai împreună 
cu toți cetățenii se pot înfăptui, în fiecare locali
tate, în cele mai bune condiții, măsurile prevăzute 
în planul de stat, se poate asigura înflorirea tutu
ror unităților economico-sociale.

Să facem totul pentru ridicarea continuă a ro
lului consiliilor populare, în calitate de organe ale 
puterii și administrației de stat, în înflorirea eco
nomico-socială a tuturor localităților urbane și 
rurale, în sporirea gradului de civilizație a tuturor 
cetățenilor, în apropierea condițiilor de viață ale 
satului de cele ale orașului, în dezvoltarea demo
crației noastre socialiste. Trebuie să fim pe deplin 
conștienți că consiliile populare trebuie să facă to
tul pentru a asigura participarea activă a oameni
lor muncii la conducerea localităților, la dezbate
rea problemelor țării, aceasta constituind un fac
tor primordial al dezvoltării democrației, al mer
sului înainte al societății noastre. (Aplauze pu
ternice ; urale. Asistența, in picioare, scandează 
îndelung : „Ceaușescu — P.C.R. !“).

doresc să mă mai refer la abuzurile și greșelile 
săvîrșite în trecut, față de care partidul nostru 
a adoptat hotărîri și măsuri ferme pentru evitarea 
cu desăvîrșire a repetării lor în societatea noastră.

Ca rezultat al întregii dezvoltări economico- 
sociale, al creșterii și modernizării continue a for
țelor de producție, al perfecționării relațiilor

sociale, în societatea socialistă românească s-au 
produs schimbări fundamentale. în același timp, 
ridicarea nivelului de cunoștințe generale, ca re
zultat al dezvoltării învățămîntului și activității 
cultural-educative, a contribuit la creșterea puter
nică a conștiinței maselor de oameni ai muncii, 
la formarea omului nou, constructor conștient al 
societății socialiste.

în concordanță cu evoluția generală a societății, 
cu gradul de ridicare a conștiinței politice și ce
tățenești, a apărut necesitatea unor modificări 
radicale în legislația țării, în modul de sancțio
nare și pedepsire a celor ce comit încălcări ale 
legilor și normelor de conviețuire socială, precum 
și în felul de executare a sancțiunilor și pedepse
lor, pornindu-se de la dorința îndreptării celor vi- 
novați și redării lor societății. în acest sens avem 
în vedere ca, în viitor, să crească rolul colective
lor de oameni ai muncii, al societății, în general, 
în prevenirea și combaterea încălcării legilor și 
normelor de conviețuire socială, a manifestărilor 
ce contravin modului de muncă și viață al socie
tății socialiste.

In propunerile prezentate Conferinței Naționale 
se pornește de la necesitatea ca pe primul plan 
să stea activitatea politico-educativă, de convin
gere a fiecărui cetățean asupra răspunderii ce-i 
revine de a respecta neabătut legile țării, normele 
de conviețuire socială, disciplina și ordinea socie
tății noastre. în acest scop trebuie să facem totul 
ca cetățenii, tineretul patriei noastre în special, să 
cunoască legile și principiile de conviețuire și să 
le respecte, să trăiască și să muncească în deplină 
concordanță cu acestea.

Principala noastră preocupare trebuie să fie de 
a-i împiedica pe oameni să comită abateri, iar 
atunci cînd o fac, de a-i ajuta să se îndrepte. Să 
constituie o datorie de onoare pentru colectivele 
de oameni ai muncii de a nu avea în rîndurile lor 
rebuturi — ca să folosesc un termen economic. 
Rolul activității educative trebuie să fie înca
drarea organică a fiecărui cetățean în munca și 
viața colectivului din care face parte, în normele 
și principiile generale ale orînduirii noastre socia
liste.

în același timp, cînd au loc încălcări ale legi
lor sau normelor de conviețuire socială, sancțiu
nile, pedepsele trebuie să corespundă gravității 
faptelor, pornindu-se de la necesitatea reeducării 
prin muncă a celor vinovați. Trebuie să aplicăm 
ferm principiul ca nimeni să nu se poată sustrage 
răspunderii față de colectivul de muncă, față de 
societate și stat pentru încălcarea legilor și nor
melor de conviețuire socială și deci să nu rămînă 
nepedepsit, dar, totodată, nimeni să nu fie sanc
ționat sau pedepsit pe nedrept.

Să fie respectat cu cea mai mare strictețe prin
cipiul de drept potrivit căruia, pînă la stabilirea 
și dovedirea vinovăției cuiva, acesta este conside
rat nevinovat, organele de stat și justiție avi nd 
datoria de a dovedi atît vinovăția, cît și gravita
tea faptelor pentru a se putea aplica sancțiunile 
și pedepsele corespunzătoare.

Trebuie bine înțeles faptul că purtăm răspun
derea în fața oamenilor muncii, a întregii socie
tăți de a veghea permanent ca o dată vinovăția 
stabilită, sancțiunile, pedepsele să fie aplicate cu 
toată fermitatea și severitatea, în raport cu gra
vitatea abaterilor și infracțiunilor săvîrșite.

în propunerile prezentate Conferinței Naționale 
am avut în vedere, totodată, diferențieri în apli
carea sancțiunilor și pedepselor, precum și în mo
dul de executare a lor, nu numai în funcție de 
gravitatea faptelor, ci și în raport de vîrstă, de 
experiența de viață a celor vinovați. în acest 
sens, o grijă deosebită trebuie manifestată față 
de minorii care comit diferite abateri sau infrac
țiuni. Măsurile de sancționare ce vor fi aplicate 
acestora vor avea în vedere de a-i ajuta să se în
drepte și să se încadreze în muncă alături de în
tregul tineret. în acest scop, ei vor fi dați în su
pravegherea familiilor, a colectivelor de muncă 
sau a organelor de stat, și numai în cazul unor 
infracțiuni grave vor fi trimiși în instituții spe
ciale de reeducare și muncă.

în ce privește tinerii pînă la vîrsta de 21 de ani 
care încalcă legile și normele de conviețuire so
cială, și aceștia vor trebui judecați cu mai multă 
atenție, stabilindu-se ca cea mai mare parte a 
sancțiunilor și pedepselor să fie executate sub 
controlul colectivelor de muncă ; numai în cazuri 
grave aceștia să fie trimiși în închisori, urmărin- 
du-se îndeaproape comportamentul lor, reeducarea 
lor prin muncă. Pentru cetățenii care au depășit 
vîrsta de 21 de ani, atît judecarea, cît și sancțiu
nile și pedepsele trebuie să fie mai exigente, 
ținîndu-se și în acest caz, desigur, seama, de gra
vitatea faptelor, dar acționîndu-se cu toată seve
ritatea necesară. Chiar și în cazul acestora, o parte 
a sancțiunilor și pedepselor vor putea fi execu
tate sub supravegherea colectivelor de muncă sau 
a organelor de stat.

Trebuie să pornim în adoptarea acestui an
samblu de măsuri de la necesitatea de a face 
totul pentru a-i reda societății — cu toate dreptu
rile cetățenești — pe cei care la un moment dat 
încalcă legea, comit diferite abateri de la nor
mele de conviețuire socială, dar ulterior de
monstrează dorința și hotărîrea, prin fapte, de a 
se îndrepta. Adoptarea unei asemenea atitudini, 
aplicarea unor astfel de măsuri exprimă umanis
mul nou, revoluționar al societății noastre, grija 
deosebită pentru om, preocuparea de a face totul 
pentru a-1 ajuta să ducă o viață demnă și cinstită. 
(Vii aplauze).

Fără îndoială, nu ne facem iluzii că nu vor 
mai avea loc încălcări ale legilor și normelor de 
conviețuire socială. De aceea, trebuie bine înțeles 
faptul că față de cei care, cu tot ajutorul acordat, 
nesocotesc colectivul în care muncesc, comit noi 
încălcări ale legilor, noi abateri, avem datoria să 
luăm măsurile cele mai severe. Prin izolarea lor 
de societate, apărăm colectivele oamenilor muncii 
și creăm totodată condiții ca cei care comit aba
teri să poată dovedi prin muncă voința de a se 
îndrepta. Este, de asemenea, de înțeles să fim 
necruțători cu toți cei care se dedau la acțiuni 
ostile intereselor revoluționare ale poporului 
nostru, construcției socialiste, să apărăm cu toată 

fermitatea cuceririle revoluționare, munca pașnică 
a poporului, ordinea publică, independența și su
veranitatea patriei. (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Dragi tovarăși,
în propunerile prezentate se face o delimitare 

între abaterile și încălcările ordinii și disciplinei 
care trebuie sancționate pe cale administrativă și 
contravențiile și infracțiunile ce necesită să fie 
judecate de organe speciale.

Se apreciază astfel că circa 40—50 la sută din 
totalul abaterilor, care în trecut erau trimise la 
judecătorii și tribunale, vor fi judecate de consi
liile oamenilor muncii ce se vor crea pe lingă 
unitățile economico-sociale și pe lîngă consiliile 
populare comunale și orășenești. Acestea vor 
funcționa ca organe de judecată, aplicînd diferite 
sancțiuni și pedepse, inclusiv punerea infractori
lor sub supravegherea severă a organelor de stat 
din alte localități, pe o durată de pînă la 5 ani. 
Ele vor judeca, în cazurile mai grave, sub pre
ședinția unui judecător. Toate celelalte infracțiuni 
și abateri urmează să fie judecate și în viitor 
de judecătorii și tribunale, în conformitate cu 
prevederile legilor.

Totodată, propunerile prezentate au în vedere 
organizarea mai rațională a instituțiilor judecă
torești, în sensul creării pe lîngă Tribunalul Su
prem și pe lîngă tribunalele județene a unor ju
decătorii teritoriale. Paralel, se vor aduce unele 
îmbunătățiri în componența organelor de jude
cată, în care vor fi incluși reprezentanți ai oame
nilor muncii, în calitate de judecători populari 
aleși periodic.

Adoptarea acestor măsuri va întări, fără îndo
ială, și mai mult răspunderea maselor populare 
în apărarea legalității socialiste,, a cuceririlor re.f 
voluționare, a ordinii și liniștii publice, a avuției 
socialiste a poporului și â avutului personal ăl 
fiecărui cetățean. Ele constituie încă o expresie a 
democratismului orînduirii noastre, care se ba
zează pe participarea nemijlocită a maselor 
populare la întreaga activitate socială.

Odată cu adoptarea măsurilor la care m-am re
ferit, este necesar să fie îmbunătățită activitatea 
Ministerului de Interne, a organelor de securitate 
și miliție. Ele trebuie să-și perfecționeze continuu 
munca, să-și întărească vigilența, acționînd cu mal 
multă fermitate pentru prevenirea abaterilor și 
infracțiunilor, pentru descoperirea celor vinovați, 
în activitatea lor, atît organele de securitate, cît 
și cele de miliție, trebuie să pornească necontenit 
de la răspunderea pe care o au în fața poporului 
de a apăra ordinea și liniștea publică, proprieta
tea de stat și obștească, bunurile fiecărui cetățean, 
de a asigura munca pașnică a poporului nostru. 
Ele trebuie să conlucreze permanent cu masele de 
oameni ai muncii, veghind la respectarea fermă a 
legilor țării, a legalității socialiste, astfel ca ni
meni să nu se poată sustrage pedepsei drepte a 
poporului, dar, totodată, nimeni să nu poată fi 
pedepsit pe nedrept.

Fără îndoială că adoptarea și aplicarea acestor 
măsuri vor ridica pe o treaptă nouă activitatea 
organelor de stat, de justiție, constituind o nouă 
și puternică manifestare a umanismului politicii 
societății noastre, care face totul pentru om, pen
tru bunăstarea și fericirea lui. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
înfăptuirea programului de dezvoltare econo

mico-socială a țării impune perfecționarea în con
tinuare a activității organelor de stat. Preocupîn- 
du-ne gontinuu de dezvoltarea democrației socia
liste, de crearea cadrului organizatoric cel mai co
respunzător pentru participarea oamenilor muncii 
la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, tre
buie să acționăm pentru ca toate organele de stat 
să-și îndeplinească în cele mai bune condiții rolul 
și atribuțiile ce le revin în conducerea unitară 
a vieții economico-sociale.

Este necesar să întărim și mai mult controlul, 
ordinea și disciplina socialista, să veghem la res
pectarea strictă a legilor țării, obligatorii pentru 
toți cetățenii, și de la respectarea cărora nimeni 
nu se poate sustrage nepedepsit. întărirea rolului 
unităților economice, al unităților teritorial-admi- 
nistrative, creșterea contribuției lor la soluționa
rea diferitelor probleme, întărirea autoconducerii 
— toate acestea presupun respectarea și mai 
strictă a legalității, a normelor și principiilor după 
care se conduce societatea noastră. Trebuie să ne 
călăuzim neabătut, în întreaga activitate de orga
nizare și conducere a societății, după principiul 
centralismului democratic.

Viața demonstrează justețea prevederilor Pro
gramului partidului cu privire la creșterea rolului 
statului și afirmarea tot mai puternică a laturii 
sale organizatorice, de conducere unitară a acti
vității economico-sociale, precum și cu privire Ia 
creșterea rolului și atribuțiilor organelor locale 
ale puterii și administrației de stat. Numai conce- 
pînd procesul conducerii în această condiționare 
dialectică, statul nostru își va îndeplini în con
diții tot mai bune misiunea de mare importanță 
ce-i revine în opera de construcție socialistă.

Am menționat preocuparea constantă a partidu
lui și statului pentru apărarea fermă a cuceririlor 
revoluționare, a proprietății obștești, a indepen
denței și suveranității patriei. Doresc să menționez 
în acest cadru și preocuparea permanentă pentru 
întărirea armatei noastre, pentru ridicarea conti
nuă a pregătirii sale politice și de luptă, pentru 
dotarea cît mai corespunzătoare a forțelor armate. 
Considerăm că, în condițiile internaționale actuale, 
întărirea capacității de apărare a țării constituie 
o sarcină de cea mai mare importanță, căreia îi 
vom acorda toată atenția necesară. Nu putem 
uita nici un moment că avem datoria să facem 
totul pentru a asigura înfăptuirea programului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate, pentru a apăra munca pașnică, liniștea po
porului nostru, libertatea, independenta și suve
ranitatea patriei noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
(Continuare in pag. a Vl-a)
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VIII.
PARTIDUL COMUNIST ROMAN - FORȚA POLITICĂ 

CONDUCĂTOARE A ÎNTREGII NAȚIUNI IN MĂREAȚA OPERĂ 
de Înfăptuire a programului de făurire a societății 

SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE Șl ÎNAINTARE 
A ROMÂNIEI SPRE COMUNISM

Dragi tovarăși,
Tot ceea ce am realizat în acești ani este ne

mijlocit legat de activitatea multilaterală desfă
șurată de partidul nostru, de creșterea rolului său 
politic conducător.

Nu există unitate, instituție, colectiv in care să 
nu avem organizații de partid, în care să nu fie 
simțită prezența comuniștilor, în care aceștia să 
nu acționeze pentru unirea eforturilor tuturor oa
menilor muncii în vederea înfăptuirii neabătute 
a hotărîrilor Congresului al XI-lea, a Programului 
partidului.

Obiectivele și sarcinile de viitor prezentate spre 
dezbatere și aprobare Conferinței Naționale cer 
îmbunătățirea continuă a activității partidului, 
creșterea spiritului de răspundere al fiecărei orga
nizații de partid, al fiecărui comunist. Așa cum 
am menționat și în alte împrejurări, afirmarea 
rolului conducător al partidului nu este o noțiune 
abstractă, ci o realitate care se concretizează în 
activitatea practică a fiecărui comitet județean, 
municipal, orășenesc, comunal, a comitetelor de 
partid din întreprinderi, a organizațiilor de bază, 
a fiecărui membru al partidului. Numai în măsura 
în care fiecare comunist, fiecare, organizație de 
partid își îndeplinesc cu răspundere, în mod con
știincios, îndatoririle, activitatea unităților și loca
lităților respective se poate desfășura cu cele mai 
bune rezultate. Este necesar ca toate organizațiile 
partidului să acționeze cu hotărîre pentru organi
zarea temeinică a muncii în toate domeniile, pen
tru întărirea controlului asupra diferitelor compar
timente ale vieții economico-sociale. Fiecare sector 
trebuie să-și desfășoare activitatea sub conducerea 
și controlul nemijlocit al organizațiilor de partid. 
Creșterea rolului conducător al partidului în toate 
domeniile impune sporirea preocupării pentru îm
bunătățirea continuă a stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și organizațiilor de partid, 
întărirea spiritului lor revoluționar, dezvoltarea 
legăturii cu masele, accentuarea caracterului de 
forță dinamică, mobilizatoare în cadrul fiecărui 
colectiv de oameni ai muncii.

Știu că vor fi unii, din afară, care vor spune 
că nu se poate înțelege cum întărind rolul parti
dului se asigură și dezvoltarea democrației socia
liste. Desigur, pentru asemenea oameni este greu 
de înțeles că atunci cînd poporul devine cu ade
vărat stăpîn pe destinele sale, cînd partidul aflat 
la guvernămînt este el însuși ieșit din rîndul 
poporului și își trage forța și seva din rîndurile 
clasei muncitoare, ale țărănimii și intelectualită
ții, în aceste condiții întărirea rolului de condu
cător politic al partidului constituie chezășia și 
necesitatea pentru asigurarea dezvoltării democra

ACTIVITATEA POLITICO-IDEOLOGICĂ DE RIDICARE 
A CONȘTIINȚEI SOCIALISTE A MASELOR, DE EDUCARE 

REVOLUȚIONARĂ A POPORULUI Șl FORMARE A OMULUI NOU
Este necesar să acordăm mai multă atenție ri

dicării nivelului ideologic al partidului, pregătirii 
politice a fiecărui membru de partid, înarmării 
comuniștilor atît cu principiile generale ale so
cialismului științific, cu concepția revoluționară 
despre lume și viață a proletariatului, materia
lismul dialectic și istoric, cît și cu hotărîrile parti
dului nostru, ale Congresului al XI-lea, cu Pro
gramul Partidului Comunist Român, care consti
tuie marxism-leninismul creator în România.

în același timp, este necesar să intensificăm 
munca politică și cultural-educativă de ridicare a 
conștiinței socialiste a maselor, de formare a 
omului nou, constructor al noii brînduifi. în reali
zarea acestui obiectiv trebuie să folosim toate 
mijloacele de care dispune societatea noastră, in- 
cepînd cu școala — factorul primordial în for
marea și educația tineretului. Un rol important 
revine, de asemenea, presei, radioului și televizi
unii, creației literar-artistice, celorlalte mijloace 
de influențare politico-educativă. în acest cadru 
aș dori să menționez hotărîrea Comitetului Cen
tral cu privire la desființarea cenzurii și trecerea 
răspunderii pentru conținutul publicațiilor, activi
tății de radioteleviziune și a activității cultural- 
artistice asupra consiliilor de conducere ale orga

POLITICA INTERNAȚIONALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA DE PACE, PRIETENIE Șl COLABORARE CU TOATE 

POPOARELE, DE PARTICIPARE ACTIVĂ LA SOLUTIONAREA 
MARILOR PROBLEME ALE LUMII CONTEMPORANE

a) Caracteristicile de bază ale dezvoltării 
mondiale actuale, principalele tendințe 
ale vieții internaționale și concluziile 

ce se desprind pentru lupta forțelor înaintate
Dragi tovarăși,
Evenimentele din ultimii ani au confirmat pe 

deplin aprecierile și orientările Congresului al 
XI-lea cu privire la situația internațională, la ac
tivitatea externă a partidului și statului nostru. 
Profundele mutații produse în lume au determi
nat schimbări fundamentale în raportul mondial 
de forțe. Se poate afirma că una din caracteristi
cile importante ale situației internaționale o 
constituie afirmarea tot mai puternică a voinței 
popoarelor de a pune capăt cu de^âvîrșire politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de domi
nație și dictat, de a deveni stăpîne pe bogățiile na
ționale, pe destinele proprii, de a-și asigura dezvol
tarea economico-socială liberă și independentă.

Schimbările produse în raportul de forțe in
ternațional au determinat noi regrupări pe arena 
mondială, ascuțirea contradicțiilor dintre diferite 
state și grupări de state. I.a aceasta a contribuit 
prelungirea crizei economice mondiale care a do- 
bindit noi dimensiuni și ca urmare a crizei pe
trolului și energiei și a crizei monetar-financiare. 
într-o formă sau alta, această criză se manifestă 

ției, pentru participarea maselor largi la condu
cerea societății. Aceasta este o democrație nouă, 
revoluționară în care poporul, sub conducerea co
muniștilor, își înfăptuiește propriul său viitor. 
(Aplauze puternice, urale. Asistența, in picioare, 
scandează îndelung : „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Trebuie să acordăm o atenție permanentă dez
voltării necontenite a democrației de partid, asigu- 
rînd dezbaterea, în cadrul partidului, a tuturor 
problemelor vieții de partid, a problemelor poli
ticii noastre interne și externe. Hotărîrile ce se 
adoptă în fiecare organizație de partid, cit și pe 
plan național, trebuie să fie rodul gîndirii și mun
cii colective a comuniștilor, a partidului. Totodată, 
așa cum am menționat anterior, partidul trebuie 
să acționeze pentru dezbaterea tuturor probleme
lor cu întregul popor, pentru participarea activă 
a maselor largi la adoptarea și înfăptuirea în viață 
a hotărîrilor privind mersul înainte al societății 
noastre. Aceasta este una din cerințele fundamen
tale ale perfecționării rolului conducător al parti
dului, ale dezvoltării democrației comuniste și a 
democrației socialiste, ale întăririi continue a uni
tății indestructibile între partid și popor. 
(Aplauze puternice).

Este necesar să asigurăm dezbaterea deschisă, 
critică și autocritică, a problemelor ce se ridică 
în toate domeniile de activitate, acționînd pentru 
întărirea răspunderii și disciplinei de partid, a dis
ciplinei de stat. Democrația de partid presupune 
disciplină fermă, spirit de răspundere în îndepli
nirea hotărîrilor, a îndatoririlor ce revin fiecărei 
organizații, fiecărui membru al partidului.

Trebuie să creăm condiții pentru discutarea lar
gă a tuturor problemelor, dar trebuie să fie bine 
înțeles că odată adoptate hotărîrile în partid, 
odată adoptate legile de către Marea Adunare 
Națională, ele devin obligatorii pentru toți co
muniștii, pentru toți cetățenii patriei noastre, și 
nimănui, indiferent cine este, nu-i este îngăduit 
să le nesocotească. Pentru toți este obligatorie în
făptuirea lor ! Noi trebuie să avem permanent în 
vedere și nu trebuie să uităm nici un moment că 
întărirea unității partidului, a voinței sale unice 
în lupta pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea și a Programului partidului con
stituie factorul determinant al tuturor victoriilor 
noastre, al mersului înainte spre comunism. 
(Aplauze puternice).

Este necesar să acordăm o mai mare atenție 
ridicării a noi și noi activiști de partid, a noi 
cadre de partid din rîndul clasei muncitoare, al 
celorlalte categorii de oameni ai muncii. Avem, 
într-adevăr, o compoziție bună a partidului, pre
cum și a cadrelor de partid, dar se impune să ne 
preocupăm permanent de promovarea în și mai 

nelor și instituțiilor respective. Această hotărîre 
are menirea să sporească răspunderea comuniști
lor, a organelor de conducere colectivă, a colecti
velor înseși și să asigure participarea într-o mă
sură mai mare a oamenilor muncii la activitatea 
publicațiilor, radioteleviziunii, a unităților cultu
ral-educative.

în legătură cu aceasta, avem în vedere ca, în 
viitor, în consiliile de conducere ale publicațiilor și 
instituțiilor cultural-educative să participe un nu
măr mai mare de muncitori și alți oameni ai mun
cii care lucrează nemijlocit în producție. în ace
lași timp, apare necesar ca și în acest domeniu 
să se aplice măsura adoptată în cazul consiliilor 
oamenilor muncii, respectiv ca președintele con
siliului de conducere al fiecărei publicații să fie 
unul din membrii conducerii organizației sau in
stituției care editează această publicație. Spre 
exemplu, la „Scînteia", președintele consiliului de 
conducere va fi un membru al Comitetului Politic 
Executiv, la „România liberă" un membru al 
Biroului Executiv al Frontului Unității Socialiste 
și așa mai departe. Redactorul-șef, conducătorul 
unității, ufmează să fie președintele colegiului de 
redacție sau al biroului executiv al instituției res
pective, asigurînd buna desfășurare a activității

X.

in întreaga lume, generînd ample fenomene și fră- 
mîntări politice și sociale în cadrul diferitelor țări, 
precum și agravarea stării de nesiguranță și in
stabilitate în relațiile internaționale. Menținerea 
și adîncirea crizei se datoresc și faptului că, spre 
deosebire de trecut, lichidarea sistemului colonial 
a îngustat mult posibilitățile imperialismului de 
a ieși din criză prin asuprirea și jefuirea altor 
popoare.

Cu toate acestea, asistăm și în prezent la în
cercarea cercurilor imperialiste de a ieși din criză 
prin intensificarea exploatării maselor populare 
din propriile țări și, totodată, prin aruncarea con
secințelor acesteia pe seama altor popoare, prin 
crearea de noi monopoluri supranaționale, care ac
ționează, sub diferite forme, pentru aservirea econo
mică mai ales a statelor în curs de dezvoltare.

Continuă să se dezvolte contradicțiile sociale, de 
clasă, contradicțiile dintre lumea socialistă și lu
mea capitalistă, se accentuează tot mai mult con
tradicția dintre țările în curs de dezvoltare și ță
rile dezvoltate din punct de vedere economic. 
Toate acestea fac ca evoluția mondială contem
porană să fie deosebit de contradictorie. 

mare măsură, în diferite activități, a cadrelor 
provenite din rîndul muncitorilor și, totodată, de 
lărgirea necontenită a orizontului lor politico- 
ideologic.

Ceea ce am repetat puțin mai înainte cu privire 
la rolul clasei muncitoare în societate trebuie să 
se reflecte și in partid și în compoziția cadrelor 
de partid. într-adevăr, comuniștii proveniți din 
rîndurile clasei muncitoare trebuie să ocupe uh 
loc mai însemnat în toate domeniile conducerii 
de partid, acesta constituind factorul de seamă 
al afirmării rolului clasei muncitoare în partid, 
în întreaga noastră societate. In aceasta constă și 
forța partidului nostru. (Aplauze prelungite).

Nu vreau să discutăm acum teoretic despre 
aceasta, dar odată ce clasa muncitoare este clasa 
conducătoare, clasa majoritară a societății, este 
normal și necesar ca ea să ocupe funcții de con
ducere în toate domeniile. în definitiv, oricare 
clasă de pînă acum, inclusiv clasa capitalistă, cînd 
și-a asumat rolul conducerii societății a preluat 
în mîinile ei, direct, conducerea diferitelor sec
toare — pe care o exercită și astăzi în multe 
state. Iată de ce și clasa muncitoare, care a răs
turnat vechea orînduire împărțită în clase anta
goniste, care a lichidat clasele exploatatoare și 
și-a asumat răspunderea făuririi unei societăți 
fără clase, trebuie să-și asume rolul de a acționa 
direct în realizarea acestui obiectiv. Aceasta este 
problema fundamentală pentru construcția socia
lismului. Nu ne putem mulțumi numai cu teza că 
clasa muncitoare își îndeplinește rolul prin inter
mediul celor cărora le dă mandat. Este bine și 
așa, dar este și mai bine, și mai necesar, ca mun
citorii să participe direct la conducere. Numai 
așa înfăptuim societatea comunistă. (Aplauze pu
ternice).

în același timp, acordăm atenția necesară par
ticipării la conducere și a celorlalte categorii so
ciale, țărănimii, intelectualității. Acționăm însă 
pentru ridicarea nivelului conștiinței clasei mun
citoare, pentru ca însăși clasa muncitoare să-și 
creeze permanent propriii conducători în toate do
meniile de activitate.

Vreau să fiu bine înțeles, tovarăși, nu trebuie 
cumva să se contrapună muncitorii țăranilor și 
intelectualilor. Dimpotrivă, în dezvoltarea societă
ții noastre, afirmarea rolului conducător al clasei 
muncitoare trebuie să ducă la închegarea tot mai 
strînsă a alianței și colaborării dintre muncitori, 
țărani, intelectuali și alte categorii sociale, la 
participarea lor împreună, în frunte însă cu clasa 
muncitoare, la guvernarea societății noastre, sub 
conducerea partidului comunist. (Aplauze puter
nice).

permanente, înfăptuirea în viață a hotărîrilor con
siliilor de conducere. Prin aceasta se asigură creș
terea răspunderii organizațiilor și instituțiilor pen
tru publicațiile pe care le editează, pentru uni
tățile cultural-educative din subordinea lor, în
tărirea controlului efectiv asupra colegiilor de re
dacție și a birourilor executive.

în general, în întreaga viață socială este necesar 
să asigurăm participarea tot mai largă și concretă 
a clasei muncitoare, a maselor populare la munca 
de conducere, să acționăm pentru o mai bună de
limitare a răspunderilor și atribuțiilor în vederea 
desfășurării în cele mai bune condiții a activității 
în toate domeniile,

Măsurile prezentate spre dezbatere Conferinței 
Naționale deschid noi perspective dezvoltării 
rapide a forțelor de producție, a întregii economii 
naționale, perfecționării relațiilor sociale, a orga
nizării și conducerii tuturor sectoarelor de activi
tate, ridicării necontenite a gradului de civilizație 
al patriei noastre, a nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor, înfăptuirii neabătute 
a Programului partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Se poate spune că, după cel de-al doilea război 
mondial, pentru prima dată asistăm la intensifi
carea puternică a luptei pentru o nouă reîmpăr
țire a lumii, a zonelor de influență, pentru cîști- 
garea de noi poziții dominante de către diferite 
state și grupări de state. Fără îndoială, această 
luptă nu a încetat niciodată, ea constituind o tră
sătură definitorie a epocii imperialiste. Dar se 
poate afirma că ea a intrat acum într-o etapă 
nouă, ducînd la ascuțirea extremă a contradicții
lor dintre diferite state și grupări de state, agra- 
vînd situația internațională și creînd pericole 
pentru noi conflicte și războaie.

în promovarea politicii de reîmpărțire a lumii 
se folosesc tot felul de mijloace — atît pașnice cît 
și nepașnice, atît economice, cît și militare, inclusiv 
amestecul în treburile interne ale popoarelor, în
vrăjbirea între state, stimularea directă sau indi
rectă a stării de tensiune și chiar a conflictelor 
militare dintre diferite țări. Se poate prevedea că 
lupta pentru reîmpărțirea lumii, precum și con
tradicțiile dintre state legate de aceasta, se vor 
înteți, creînd grave pericole pentru dezvoltarea 
economico-socială independentă a popoarelor, pen
tru pacea și securitatea întregii omeniri.

Evoluția în această direcție a cursului eveni
mentelor a determinat o reacție puternică din 
partea forțelor progresiste, antiimperialiste, a 
popoarelor care se pronunță cu hotărîre împotriva 
politicii de reîmpărțire a lumii, a zonelor de in
fluență și dominație și își manifestă voința fermă 
de a-și apăra prin toate mijloacele independența 
și suveranitatea, dezvoltarea proprie, independen
tă. (Vii aplauze).

Lppta dintre aceste două tendințe diametral 
opuse în viața mondială constituie una din carac

teristicile fundamentale ale dezvoltării sociale 
contemporane. înfruntarea gigantică dintre aceste 
două tendințe nu are un curs rectiliniu, ci evo
luează, se poate spune, în zig-zag, evidențiind atît 
victorii, cît și unele insuccese ale forțelor progre
siste, antiimperialiste.

Rezultatele pozitive obținute în dezvoltarea 
cursului spre destindere în viața internațională 
sînt contracarate în unele zone ale lumii de agra
varea încordării, de ascuțirea contradicțiilor dintre 
state și apariția unor conflicte noi. Iată de ce 
aprecierea Congresului ăl XI-lea potrivit căreia 
cursul spre destindere se află încă în faza de 
început, că el nu a devenit ireversibil, se dovedeș
te pe deplin realistă, ca de altfel și concluzia că 
trebuie făcut totul pentru unirea forțelor progre
siste, antiimperialiste, a popoarelor, în lupta con
sacrată consolidării și dezvoltării acestui proces 
pozitiv, de destindere. •

La agravarea stărilor de lucruri pe care le-am 
menționat contribuie, într-o măsură însemnată, 
continuarea și accentuarea cursei înarmărilor, 
pentru care.se cheltuiesc în acest an aproape 400 
miliarde dolari. Aceasta constituie o grea povară 
ce apasă umerii tuturor popoarelor, un obstacol 
imens în calea normalizării vieții internaționale, 
a depășirii crizei și instabilității economice și po
litice mondiale.

Atît timp cît în viața internațională se mențin 
și se accentuează fenomenele negative arătate mai 
sus, instabilitatea și nesiguranța persistă și se 
agravează, nu se întrevăd cu claritate căile de 
depășire a crizei economice și de dezvoltare echi
tabilă a lumii, de soluționare a problemelor in
tr-un mod nou, democratic, în interesul progresu
lui social, al colaborării și păcii popoarelor.

Trebuie să fim pe deplin conștienți că existența 
acestor contradicții, tendința accentuării lor duc 
inevitabil la noi conflicte și războaie, menținînd 
inclusiv pericolul izbucnirii unui nou război mon
dial. Iată de ce devine tot mai acută răspunderea, 
cu adevărat istorică, a forțelor progresiste, antiim
perialiste, a tuturor popoarelor, chemate să acțio
neze pentru înlăturarea gravelor pericole ce ame
nință pacea și securitatea planetei. Se pune, pe 
drept cuvînt, cu tot mai multă ascuțime între
barea : cum să se acționeze, ce trebuie făcut pen
tru zădărnicirea noii politici de reîmpărțire a lu
mii, pentru asigurarea independenței popoarelor, 
pentru salvgardarea păcii.

O analiză științifică, materialist-dialectică și is
torică a dezvoltării contemporane mondiale atestă 
cu putere că forțele sociale progresiste sînt în 
ascensiune, că ele obțin noi și importante poziții 
predominante, devenind tot mai puternice și mai

b) Politica României de prietenie și colaborare 
cu toate statele socialiste, de întărire 

a solidarității acestora in lupta pentru progres, 
socialism, securitate și pace

Stimați tovarăși,
In perioada de după Congresul al XI-lea, Co

mitetul Central al partidului și guvernul Româ
niei socialiste au desfășurat o intensă activitate 
internațională.

Pe prim plan a fost situată dezvoltarea rela
țiilor țării noastre cu statele socialiste, în
tărirea colaborării și solidarității acestora în 
lupta pentru socialism, securitate și pace. între 
România și aceste țări s-a intensificat schimbul 
de delegații de partid și de stat, economice, știin
țifice și culturale, pe linia organizațiilor de masă 
și obștești, la toate nivelurile, inclusiv la nivelul 
conducerilor de partid și de stat.

După cum este cunoscut, raporturile dintre țara 
noastră și Uniunea Sovietică — cu vechi și pu
ternice tradiții — au cunoscut o dezvoltare con
tinuă. Aș menționa în mod deosebit convorbirile 
pe care le-am avut în acești ani cu tovarășul 
Brejnev, vizita pe care am făcut-o în unele repu
blici sovietice în anul 1976, precum și vizita secre
tarului general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, Leonid Ilici 
Brejnev, în România, în toamna anului trecut. în 
spiritul relațiilor tradiționale de prietenie și bună 
vecinătate dintre partidele și popoarele noastre, al 
principiilor înscrise în Tratatul de prietenie, cola
borare și asistență mutuală și în Declarația co
mună semnată anul trecut, vom face și în viitor 
totul pentru extinderea multilaterală a colaborării 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, dintre România și 
Uniunea Sovietică, aceasta corespunzînd interese
lor ambelor noastre partide și popoare, cauzei 
socialismului și păcii în lume. (Aplauze puternice).

O evoluție ascendentă cunoaște colaborarea 
multilaterală dintre România și Iugoslavia, din
tre Partidul Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, desfășurată în spiritul 
bunelor raporturi statornicite de-a lungul timpu
lui între popoarele noastre. Și în această perioadă 
am avut întîlniri și discuții cordiale cu tovarășul 
Tito — devenite de altfel tradiționale — un mo
ment deosebit constituindu-1 vizita oficială de 
prietenie pe care am făcut-o în Iugoslavia în 
toamna anului trecut. Cu acest prilej am semnat 
împreună Declarația solemnă care stabilește o 
bază trainică, principială, atît pentru cooperarea 
bilaterală dintre cele două țări, cît și pentru 
conlucrarea lor pe arena internațională în slujba 
cauzei progresului și păcii. Zilele trecute am 
inaugurat, împreună cu tovarășul Tito, construcția 
hidrocentralei Porțile de Fier II, care constituie 
o nouă expresie a conjugării eforturilor comune 
pentru propășirea țărilor noastre, a colaborării 
noastre multilaterale — model de relații noi între 
țări socialiste vecine. (Aplauze puternice).

A continuat dezvoltarea relațiilor politice, eco
nomice, tehnico-științifice și culturale între 
România și Bulgaria, inclusiv cooperarea în do
meniul producției industriale, și se află într-un 
stadiu înaintat tratativele în legătură cu con
struirea în comun a unei hidrocentrale pe Dunăre. 
La întărirea prieteniei și colaborării româno-bul- 
gare o contribuție deosebită au avut desele întîl
niri la nivel înalt, devenite tradiționale, vizitele 
pe care le-am făcut în țara vecină și prietenă, 
precum și vizitele întreprinse de tovarășul Todor 
Jivkov în România și, în acest cadru, Declarația 
comună pe care am semnat-o în septembrie anul 
acesta la Sofia. în spiritul înțelegerilor la care 
am ajuns, , vom extinde și mai mult colaborarea 
și solidaritatea, româno-bulgară, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei generale a socialis
mului și păcii. (Aplauze puternice).

O largă extindere au cunoscut în această pe
rioadă relațiile noastre cu Republica Populară 
Polonă. Vizita de anul trecut a tovarășului Gierek 
în România și vizita pe cate am întreprins-o, 
împreună cu o delegație oficială de partid și de 
stat, anul acesta, în Polonia, convorbirile pe care 
le-am avut au evidențiat căi noi pentru realizarea 
unui avînt și mai puternic ai colaborării și coope
rării economice, politice, științifice* și culturale 
româno-polone, în interesul ambelor partide și 
popoare, al progresului în întreaga lume. (Aplauze 
puternice).

în ce privește relațiile cu Republica Populară 
Ungară, întîlnirea pe care' am avut-o anul acesta 
cu tovarășul Kâdăr a marcat un moment nou în 
evoluția ascendentă a prieteniei, colaborării și 
bunei vecinătăți dintre cele două partide și po
poare. Există toate premisele pentru o noua ex
tindere a colaborării și cooperării politice, eco
nomice și în producție, în domeniul științei și 
culturii, între cele două țări. Dezvoltarea conlu
crării româno-maghiare ia edificarea socialismu
lui, precum și în promovarea destinderii, și păcii 
în lume corespunde intereselor fundamentale ale 
celor două popoare vecine și prietene, cauzei so
cialismului și colaborării internaționale. (Aplauze 
puternice).

influente. Este cert că ele" reprezintă forța în 
stare să lichideze cu desăvîrșire politica imperia
listă, de reîmpărțire a lumii în zone de influență 
și dominație, să determine oprirea cursei înarmă
rilor și soluționarea unor anomalii economice, so
ciale și politice care întrețin și adîncesc criza, să 
impună promovarea în lume a unei politici noi, 
democratice, bazată pe echitate și dreptate so
cială, să asigure pacea pe planeta noastră. (Vii și 
îndelungate aplauze). Mai mult ca oricînd se im
pune întărirea solidarității și conlucrării tuturor 
forțelor înaintate, a tuturor popoarelor care se pro
nunță pentru dezvoltarea progresistă a omenirii, 
pentru pace și colaborare. Interesele fundamentale 
ale umanității, ale civilizației însăși, cer să se in
tensifice lupta pentru oprirea cursului primejdios 
al evenimentelor spre catastrofă, spre prăpastia 
războiului — pînă nu este prea tirziu.

Apare tot mai evidentă necesitatea de a se ac
ționa pentru ieșirea din criză nu pe calea inten
sificării exploatării maselor și asupririi altor po
poare, ci prin reducerea beneficiilor monopoluri
lor, printr-o politică economică mai rațională, care 
să determine suportarea efectelor crizei in pri
mul rînd de către clasele avute, și care să asigure 
desfășurarea liberă a comerțului internațional pe 
bază de egalitate și avantaj reciproc, punîndu-se 
capăt luptei pentru reîmpărțirea lumii in zone 
de influență și dominație. Aceasta este singura so
luție logică a problemei, singura modalitate de 
a asigura normalizarea vieții internaționale, sti
mularea destinderii, colaborării și păcii în lume.

Față de diferitele manifestări defetiste și încțf ' 
cări de simplificare a fenomenelor negative, a 
tendințelor deosebit de grave ce se adîncesc in 
lumea contemporană, față de tratarea izolată a 
problemelor, în afara interdependenței lor dialec
tice, trebuie să luăm o atitudine fermă, hotărîtă. 
Este necesar să crească vigilența și combativitatea 
tuturor acelora care se pronunță pentru o politică 
democratică, de pace și colaborare internațională, 
pentru noua ordine economică bazată pe echitate 
și dreptate, pentru dezarmarea generală și în 
primul rînd dezarmarea nucleară, pentru așe
zarea relațiilor dintre state pe principiile egali
tății în drepturi, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului în treburile in
terne, renunțării la forță și la amenințarea cu 
forța. După părerea noastră, stă în puterea for
țelor progresiste, antiimperialiste, a popoarelor, să 
oprească cursul periculos al evenimentelor, să 
orienteze evoluția vieții internaționale într-o di
recție nouă, să-și asume răspunderea istorică de 
a asigura mersul înainte al omenirii pe calea pro
gresului ’ și civilizației, pacea și securitatea tuturor 
națiunilor lumii. (Aplauze puternice, îndelungate).

în decursul ultimilor doi ani constatăm cu sa
tisfacție intensificarea colaborării noastre econo
mice, tehnico-științifice și culturale cu Republica 
Democrată Germană, dezvoltarea tot mai largă a 
schimburilor de delegații la toate nivelurile, 
schimbul reciproc de experiență în construcția 
noii societăți. în acest sens un rol deosebit au avut 
vizita făcută de tovarășul Honecker, la începutul 
acestui an, în România, și vizita oficială de prie
tenie pe care am întreprins-o cu o delegație de 
partid și de stat în vara acestui an în Republica 
Democrată Germană, înțelegerile convenite cu 
aceste prilejuri, care au dbschis perspectiva unei 
conlucrări tot mai intense, pe multiple planuri, 
între partidele și țările noastre, In’'interesul . re“ 
ciproc, al cauzei colaborării, păcii și socialismului. 
(Aplauze puternice).

Continuă să se dezvolte relațiile de colaborare 
cu Republica Socialistă Cehoslovacă și, așa cum 
am stabilit în Declarația comună semnată cu 
ocazia vizitei tovarășului Husak în România în 
cursul acestui an, în perioada următoare vom ac
ționa pentru intensificarea relațiilor tradiționale 
dintre cele două partide și țări, a conlucrării în 
domeniile economice, științifice și culturale, în 
lupta pentru pace, securitate și progres. (Aplauze 
puternice).

Relații bune de prietenie, solidaritate și colabo
rare au continuat să se dezvolte în această pe
rioadă între România și R.P. Chineză, între Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist Chi
nez, între cele două popoare care edifică cu suc
ces orînduirea nouă, socialistă. O importanță deo
sebită au avut schimburile de mesaje cu tovarășul 
Hua Kuo-fen, președintele Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, privind dezvoltarea continuă și multilateral 
a colaborării româno-chineze. S-au intensifici, 
schimburile de experiență în diferite domenii 
între țările noastre, vizitele delegațiilor de partid, 
guvernamentale, ale organizațiilor de masă și 
obștești — inclusiv vizita delegației de prietenie 
a poporului român din toamna acestui an. Toate 
acestea corespund pe deplin intereselor celor 
două partide și țări, cauzei generale a socialis
mului, păcii și progresului în lume. (Aplauze pu
ternice).

Continuă să se dezvolte raporturile prietenești, 
de colaborare și solidaritate, dintre România și 
Republica Populară Democrată Coreeană, dintre 
cele două partide și popoare. în această perioadă 
a avut loc vizita oficială de prietenie a tovarășu
lui Kim Ir Sen în România, care a deschis noi 
perspective conlucrării multilaterale dintre ță
rile și partidele noastre. O însemnătate deosebită 
pentru întărirea colaborării româno-coreene are 
Tratatul de prietenie semnat cu acest prilej, care 
demonstrează nivelul înalt al relațiilor dintre ță
rile noastre, dorința comună de a colabora tot 
mai strîns în edificarea socialismului, precum și 
în promovarea politicii de pace și securitate in
ternațională. (Aplauze puternice).

în condițiile noi, create după victoria istorică 
a poporului vietnamez împotriva agresiunii 
străine, au cunoscut o nouă dezvoltare relațiile 
de colaborare, prietenie și solidaritate dintre țara 

l noastră și Republica Socialistă Vietnam. Decla
rația comună semnată împreună cu tovarășul Le 
Duan, prim-secretar al Partidului Comunist din 
Vietnam, care a vizitat țara noastră în 1975, a 
înscris hotărîrea ambelor părți de a intensifica 
și mai mult cooperarea celor două popoare în 
dezvoltarea economico-socială, în edificarea so
cialismului, în lupta pentru progres și pace în 
lume. (Aplauze puternice).

După constituirea Republicii Democrate Popu
lare Laos, relațiile României cu această țară au 
cunoscut un nou impuls. Cu ocazia vizitei în 
România a tovarășului Kaysone Phomvihane, 
secretar general al partidului și prim-ministru, 
am căzut de acord să dăm o și mai mare am
ploare acestor relații de prietenie și colaborare, 
în interesul dezvoltării economico-sociale și con
strucției socialismului în țările noastre. (Aplauze 
puternice).

Se dezvoltă relațiile României cu Kampuchia 
Democrată, se amplifică contactele la diferite ni
veluri între țările noastre, în interesul propășirii am
belor popoare, al dezvoltării poporului kampu- 
chian pe calea progresului și democrației, a întări
rii independenței naționale. (Aplauze puternice).

S-au dezvoltat, de asemenea, raporturile din
tre Republica Socialistă România și Republica 
Populară Mongolă, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular Revoluționar Mon
gol, schimbul de delegații și conlucrarea româ- 
no-mongolă în diferite domenii de activitate, în 
interesul ambelor partide și popoare, al construirii 
cu succes a socialismului. (Aplauze puternice).

S-au extins, de asemenea, relațiile prietenești
(Continuare în pag. a Vil-a)
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cu Cuba, atît pe linie de partid, cit și de stat, se 
dezvoltă schimburile de experiență în diferite do
menii în construcția socialistă, în interesul po
poarelor noastj-e, cît și al cauzei păcii și socialis
mului în lume. (Aplauze puternice).

Avem, de asemenea, relații de colaborare și 
prietenie strînse cu Republica Populară Socialistă 
Albania, în această perioadă cunoscînd o evoluție 
ascendentă schimburile economice dintre cele două 
țări, în interesul comun, pe baza avantajului reci

c) Amplificarea relațiilor țării noastre cu toate 
statele pe baza deplinei egalități in drepturi, 

respectării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile interne 

și avantajului reciproc, renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța

în acești ani s-au amplificat, de asemenea, pu
ternic, relațiile României cu țările în curs de dez- 

oU’.re. Au avut loc numeroase schimburi de de- 
g. : și vizite reciproce la nivel înalt, care au 

ridicat pe o treaptă superioară colaborarea mul
tilaterală a țării noastre cu aceste state. Așa cum 
am mai menționat și în alte împrejurări, România 
situează raporturile cu țările în curs de dezvoltare 
atît în contextul colaborării bilaterale, în scopul 
lichidării subdezvoltării și accelerării progresului 
economico-social, cît și in contextul luptei gene
rale împotriva politicii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste, pentru dreptul fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele 
sale, pentru făurirea noii ordini economice și poli
tice internaționale. (Aplauze puternice).

în conformitate cu principiile coexistenței paș
nice, s-au extins, totodată, raporturile României cu

d) Contribuția activă a României la efortul 
pentru realizarea unui climat de securitate, 
destindere și cooperare pașnică în Europa

Stimați tovarăși, voltarea colaborării internaționale pe baza
în perioada de după Congresul al Xl-lea a avut 

loc Conferința de la Helsinki pentru securitate și 
cooperare — moment de însemnătate istorică în 
viața continentului nostru. Ea a demonstrat că, în 
ciuda deosebirilor de orînduire socială, a proble
melor litigioase deosebit de complexe existente in 
Europa, dacă se acționează în spiritul răspunderii 
față de propria națiune și față de cauza securității și 
păcii tuturor popoarelor, este posibil să se ajungă la 
înțelegeri reciproc acceptabile. Din păcate, după 
conferință nu s-au realizat pași prea mari în direc
ția înfăptuirii în practică a documentelor semnate.

Actualmente, la Belgrad se desfășoară reuniu
nea țărilor participante la Conferința de la Hel
sinki pentru stabilirea de comun acord a măsuri
lor în vederea impulsionării transpunerii în viață 
a acestor documente. Apreciem pozitiv evoluția de 
pînă acum a reuniunii și ne exprimăm speranța 
că ea se va încheia cu succes, contribuind la sta
bilirea unor noi măsuri concrete pentru dezvoltarea 
colaborării economice, tehnico-științifice și cultu
rale între statele continentului, și îndeosebi a unor 
măsuri practice de dezangajare militară — fără 
de care nu șe poate vorbi de securitate și pace 
în Europa și in lume. Asigurarea succesului reu
niunii necesită abordarea problemelor cu spirit de 
răspundere, evitîndu-se transformarea acestei im
portante manifestări consacrate normalizării rela
țiilor dintre statele continentului nostru într-o 
tribună de dezbatere a deosebirilor de orînduire 
socială, a divergențelor și antagonismelor de ordin 
ideologic, filozofic și etic existente între societatea 
socialistă și cea capitalistă. Noi considerăm că 
țelul activității delegațiilor reunite la Belgrad 
trebuie să fie conlucrarea constructivă pentru 
impulsionarea realizării în viață a securității euro
pene, și nu înfruntarea concepțiilor despre lume 
și viață ale celor două sisteme social-politice.

Exprimînd această opinie, nu dorim să se înțeleagă 
în nici un fel că poziția noastră ar fi dictată de teama 
confruntării ideologice cu concepțiile opuse ; sîntem 
însă conștienți că declanșarea, într-un asemenea ca
dru, a războiului, ca să spun așa, ideologic — 
ce amintește perioada de tristă memorie a „răz
boiului rece“ — nu numai că nu ar contribui cu 
nimic la soluționarea problemelor de care depind 
pacea și securitatea pe continent, dar ar duce, in
contestabil, la ascuțirea încordării atît in Europa.

5 și în întreaga lume, ar afecta grav destinderea 
mternațională. Noi afirmăm cu tărie concepția fi
lozofică a umanismului revoluționar, pe baza 
căreia edificăm noile relații sociale, avînd deplină 
încredere în superioritatea ei, dar nu dorim să o 
impunem nimănui, așa cum la rindul nostru nu 
acceptăm să ne fie impusă de nimeni nici o altă 
concepție filozofică. (Aplauze prelungite). Punctul 
de vedere pe care îl promovăm consecvent în 
întreaga politică externă pornește de la dez-

e) Necesitatea soluționării pe cale politică 
a tuturor conflictelor și stărilor 

de încordare intre state
România consideră că există o strînsă legătură 

între problemele securității europene, ale colabo
rării in Balcani și ale securității țărilor din Medi- 
terana. Pornind de la acest considerent, ne pronun
țăm pentru extinderea relațiilor dintre toate aceste 
state, pentru intensificarea eforturilor în vederea în
tăririi păcii în întreaga zonă a Mării Mediterane.

România a fost întotdeauna interesată în dez
voltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu 
țările din Orientul Mijlociu, pronunțîndu-se cu 
hotărîre pentru soluționarea politică a probleme
lor litigioase din această regiune geografică. Eve
nimentele au demonstrat cu putere că prelungirea 
stării de încordare în zonă menține pericolul a- 
gravării continue a situației, al izbucnirii unui 
nou conflict. In mod consecvent, România s-a 
pronunțat împotriva anexiuhilor teritoriale, por
nind de la principiul că nici un popor nu poate fi 
cu adevărat liber dacă nu recunoaște dreptul la 
existență liberă și independentă a altor po
poare, că nici un stat nu-și poate asigura dezvol
tarea proprie pe baza cuceririi și asupririi altor 
națiuni sau popoare.

în ultima vreme, în Orientul Mijlociu s-au pro
dus evenimente importante. Vizita președintelui 
Sadat în Israel se înscrie ca un act de impor
tanță deosebită in istoria acestei zone atît de fră- 
mîntate. Independent de felul cum a fost apre
ciată de unii sau de alții, această vizită a creat, 
în mod evident, o situație nouă. Se poate spune 
că ea a pus în evidență posibilitatea soluționării 
problemelor din Orientul Mijlociu într-un mod 
nou. cu participarea nemijlocită a țărilor direct 
interesate. De altfel, este cunoscut că România 
s-a pronunțat întotdeauna pentru soluționarea 
problemelor litigioase prin tratative între statele 
direct interesate, aceasta reprezentînd garanția 
sigură că soluțiile la care se ajunge vor fi via
bile, vor duce la instaurarea unei păci trainice. Se 
știe că încă din 1973, în fond începînd cu Confe
rința de la Geneva, între țările arabe și Israel au 
avut loc contacte directe. E adevărat, au stat unii 
în fața celorlalți prin intermediul altora, dar în 
fond au discutat și și-au expus direct punctele de 
vedere. Iată de ce România, nu numai pentru 

proc, al dezvoltării economico-sociale, al construc
ției socialiste. (Aplauze puternice).

Se poate afirma că partidul nostru a acționat 
și acționează ferm, în concordanță cu orientările 
Congresului al Xl-lea, pentru întărirea solidari
tății, unității și colaborării țărilor socialiste, con
siderînd că aceasta constituie un factor primordial 
pentru afirmarea prestigiului socialismului în 
lume, pentru creșterea rolului țărilor socialiste în 
accelerarea schimbărilor înnoitoare din viața in
ternațională, în promovarea unei politici cu ade
vărat democratice, de destindere și pace.

țările capitaliste dezvoltate, țara noastră partici- 
pînd tot mai activ la diviziunea mondială a mun
cii, la întreaga viață și activitate internațională.

La baza raporturilor internaționale cu toate sta
tele, Republica Socialistă România situează ferm 
principiile deplinei egalități în drepturi, respec
tării independenței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța. Aceste principii au 
căpătat o largă recunoaștere, afirmîndu-se ca sin
gurele pe baza cărora se pot clădi o colaborare 
egală între toate statele, un climat de pace și secu
ritate în lume. Vom acționa și în viitor cu toată 
consecvența pentru promovarea acestor principii 
în relațiile noastre cu alte state, precum și pentru 
generalizarea lor în viața politică internațională. 
(Vii și Îndelungate aplauze).

respectării dreptului suveran al fiecărui popor de 
a-și alege singur calea organizării economico-so
ciale, corespunzător voinței, intereselor și aspira
țiilor sale vitale, fără nici un amestec din afară, 
în acest spirit considerăm că trebuie desfășurată 
reuniunea de la Belgrad.

Țara noastră a prezentat la reuniune o serie de 
propuneri constructive și consider că multe din 
sugestiile altor țări deschid, de asemenea, per
spective favorabile în direcția întăririi colaborării 
și securității. Nu putem însă să nu ne exprimăm 
îngrijorarea față de o anumită tendință de a goli 
de conținut dezbaterea, reducînd-o la discuții ste
rile, abstracte, eludînd tocmai adoptarea de măsuri 
concrete care să ducă cu adevărat la impulsio
narea eforturilor pentru soluționarea problemelor 
fundamentale ale securității europene. Un aseme
nea curs al reuniunii ar fi de natură să dezamă
gească profund popoarele, să înșele speranțele lor, 
să le slăbească încrederea în posibilitatea efectuă
rii de noi pași spre înfăptuirea în practică a dezi
deratelor lor vitale. Iată de ce România este ferm 
hotârîtă să acționeze cu toată energia pentru a-și 
aduce contribuția la reușita reuniunii, la întreaga 
activitate de viitor pentru înfăptuirea în viață a 
documentelor semnate la Helsinki, pentru edifi
carea securității, colaborării și păcii în Europa. 
(Aplauze puternice).

Ținînd seama de importanța excepțională a 
dezangajării militare pe continentul nostru, unde s-a 
acumulat cel mai mare arsenal de arme cunoscut 
în istorie, considerăm necesar să fie impulsionate 
tratativele de la Viena, pentru a se trece cît mai 
repede de la faza discuțiilor la aceea a măsurilor 
practice, atît de mult așteptate de popoare. In 
această ordine de idei, o importanță deosebită ar 
avea realizarea propunerii Uniunii Sovietice de 
constituire a unei comisii speciale după reuniunea 
de la Belgrad, care, paralel cu Conferința de la Vie
na, să ia în discuție și să elaboreze măsuri concre
te, cu participarea tuturor țărilor prezente la Con
ferința general-europeană, privind dezangajarea 
militară pe continentul nostru. Aceasta ar permite 
examinarea măsurilor de dezangajare militară 
într-un cerc larg și în conexiune cu aspectele fun
damentale ale securității, destinderii și păcii în 
Europa, precum și în întreaga lume.

Adoptarea unor măsuri concrete de dezarmare 
constituie o necesitate stringentă, un factor fără 
de care nu se poate vorbi de pace și securitate 
nici în Europa, nici în altă parte a lumii.

Acordăm o atenție deosebită dezvoltării cola
borării bilaterale și multilaterale în Balcani, în 
forme acceptabile pentru toate statele. Conside
răm că trebuie făcut totul pentru depășirea diver
gențelor și neînțelegerilor existente și, în acest 
cadru, ne pronunțăm pentru soluționarea, pe cale 
pașnică, a probleipelor din Cipru, asigurîndu-se 
independența și suveranitatea acestei țări.

Orientul Mijlociu, ci , pentru toate zonele și con
tinentele, consideră că renunțarea la intermediari, 
discuțiile directe între cei interesați constituie calea 
cea mai sigură pentru soluționarea problemelor, 
pentru asigurarea conlucrării pașnice, pentru o 
pace trainică in lume. (Aplauze puternice).

Ne-am pronunțat întotdeauna — și cu atît mai 
mult considerăm necesar acum — că trebuie să se 
acționeze cu toată hotărîrea pentru reluarea 
cît mai grabnică a Conferinței de la Ge
neva, cu participarea tuturor țărilor intere
sate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, pentru a se ajunge la p pace trainică 
și justă, care să ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 
1967, la soluționarea problemei poporului pales
tinian în conformitate cu năzuințele sale naționale 
— inclusiv prin crearea unui stat palestinian in
dependent — la asigurarea integrității și securității 
tuturor statelor din zonă.

Acționînd pentru dezvoltarea relațiilor cu țările 
africane, România este profund preocupată de 
apariția unor conflicte și tensiuni între diferite 
state de pe acest continent Fără îndoială că în
delungata dominație imperialistă, colonialistă a 
generat și a lăsat nesoluționate multe probleme 
complicate, dar rezolvarea lor trebuie realizată pe 
calea tratativelor pașnice, directe, între cei 
interesați, evitîndu-se tensiunile și conflictele 
militare. Este în interesul țărilor africane 
să evite conflictele armate, deoarece acestea 
nu pot decît să dăuneze grav intereselor lor, să 
deschidă calea intervențiilor străine, să pună în 
pericol independența și securitatea lor națională. 
Ca prieteni ai popoarelor africane, ai tuturor po
poarelor care se pronunță pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială independentă, ne exprimăm dorința 
și speranța că se va face totul pentru soluționarea 
problemelor pe cale pașnică, prin tratative între 
părți, acționîndu-se în direcția întăririi unității 
africane, concentrîndu-se forțele spre lichidarea 
stării de subdezvoltare, spre accelerarea progre
sului și bunăstării popoarelor respective, într-un 
climat de securitate, colaborare și prietenie. 
(Aplauze puternice).

Sprijinim activ lupta popoarelor din Rhodesia 
și Namibia pentru independență, ne pronunțăm cu 
hotărîre împotriva politicii de apartheid a regi
mului din Africa de Sud. Acțiunile militare agre
sive ale cercurilor rasiste, reacționare din Rhode
sia și Africa de Sud împotriva Mozambicului și a 
altor țări vecine și a forțelor populare din pro
priile țări demonstrează nu forța, ci slăbi
ciunea lor, încercarea de a încorda și mai mult 
atmosfera politică din această regiune, de a împie
dica soluționarea problemelor în spiritul dorințelor

f) Lichidarea decalajelor dintre state, făurirea 
noii ordini economice internaționale-

ale zilelor noastreprobleme cardinale
Stimați tovarăși,
Accentuarea decalajului dintre țările dezvoltate 

și țările în curs de dezvoltare, dintre țările sărace 
și țările bogate — rezultat al vechii politici impe
rialiste, colonialiste — constituie o problemă de 
importanță cardinală a zilelor noastre. Este greu 
să se accepte perpetuarea actualei stări de lucruri, 
faptul că țări reprezentînd mai puțin de 25 la sută 
din populația lumii dețin 80 la sută din produsul 
mondial brut, jn timp ce trei sferturi din populația 
globului deține numai 20 la sută. în acest context 
trebuie privite preocuparea și activitatea țărilor în 
curs de dezvoltare pentru făurirea noii ordini eco
nomice internaționale. Aș dori să menționez cu 
satisfacție participarea României — țară socialistă 
în curs de dezvoltare — la activitatea grupului 
acestor state. Apreciind aceasta ca un factor im

g) Crearea unei lumi fără arme și fără războaie 
- necesitate vitală a intregii omeniri, 

misiune istorică a socialismului
O altă problemă fundamentală care preocupă în 

cel mai înalt grad omenirea în epoca noastră este 
problema dezarmării, și în primul rînd a dezar
mării nucleare. Așa cum am mai menționat, în 
timp ce se discută despre dezarmare, din păcate 
asistăm la o intensificare a cursei înarmărilor, la 
creșterea cheltuielilor militare. Ținînd seama de 
gravitatea situației create, de uriașa competiție 
militară declanșată pe plan mondial, se impune 
adoptarea unor măsuri hotărîte care să ducă la 
eliberarea popoarelor de această grea povară, ca 
și de spectrul unor noi războaie nimicitoare.

Dintotdeauna, mișcarea revoluționară, munci
torească, socialiștii, comuniștii s-au pronunțat pen
tru pace, considerînd că lichidarea războaielor, 
crearea unei lumi fără arme este una din misiunile 
istorice ale socialismului însuși. Iată de ce în po
litica noastră externă punem pe prim plan lupta 
pentru dezarmare, pentru colaborare și pace.

Dăm o mare importanță sesiunii speciale a 
O.N.U. din primăvara anului 1978 consacrată dez
armării. în ce o privește, România a prezentat 
diferite propuneri în acest sens și dorim ca, și de 
la tribuna Conferinței Naționale, să afirmăm nece
sitatea adoptării unor măsuri concrete care să 
ducă — pentru moment — la oprirea cheltuielilor 
militare la nivelul bugetelor din anii 1977 sau 1978, 
treeîndu-se apoi la reducerea cu 5—10 la sută a 
acestor cheltuieli și, treptat, la diminuarea lor și 
mai substanțială.

Considerăm, de asemenea, că se impun măsuri 
de întărire a încrederii între state, cum ar fi re
tragerea trupelor de pe teritoriile altor țări, des
ființarea bazelor militare străine și a blocurilor 
militare opuse. în mod deosebit se cere oprirea 
cursei înarmărilor nucleare.

în ce o privește, România, pornind de la răs
punderea față de propriul popor și față de inte
resele întregii lumi, va face totul și în viitor pen
tru ca, împreună cu alte popoare, să-și aducă con
tribuția la realizarea cît mai grabnică a acestor 
deziderate arzătoare ale zilelor noastre, de care 
depind securitatea omenirii, instaurarea unei păci 
trainice pe planeta noastră.

Multiplele probleme grave existente în viața 
internațională fac necesare democratizarea rela
țiilor dintre state, participarea activă la găsirea

h) Probleme actuale ale mișcării comuniste 
și muncitorești, politica Partidului Comunist 

Român de dezvoltare a relațiilor de solidaritate 
cu toate partidele, de întărire a unității 

de tip nou intre acestea
Stimați tovarăși.
După Congresul al Xl-lea, relațiile Partidului 

Comunist Român cu partidele comuniste și mun
citorești, cu mișcarea revoluționară internațională 
au continuat să se întărească tot mai mult. Dez
voltăm relații de solidaritate și colaborare strînsă 
cu toate partidele comuniste și muncitorești, por
nind de la necesitatea întăririi unității mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, pe baza 
deplinei egalități și neamestecului în treburile 
interne, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora 
linia politică în mod independent, corespunzător 
condițiilor în care își desfășoară activitatea.

i) Rolul maselor populare, al forțelor 
progresiste in promovarea unei politici noi, 

democratice in lume
în întreaga sa politică externă, Partidul Comu

nist Român pornește de la adevărul că asigurarea 
unui curs nou în viața internațională necesită 
participarea activă a maselor populare, a tuturor 
popoarelor la viața politică a lumii. Este tot mai 
evident că popoarele reprezintă factorul decisiv în 
schimbările politice mondiale. Ele dispun de forța 
necesară pentru a impune o politică nouă, demo
cratică, pentru a asigura pacea omenirii contem
porane. Evenimentele demonstrează că în lumea 
de azi are loc o dezvoltare fără precedent a unei 
conștiințe noi a popoarelor, care înțeleg tot mai 
bine de ce forță Uriașă dispun, faptul că de ele în
sele depind lichidarea stărilor de lucruri anacro
nice din epoca noastră, transformarea înnoitoare a 
societății, instaurarea unor relații de prietenie, în
credere șl colaborare internațională, în care fie
care națiune să se dezvolte liber, corespunzător 
dorințelor și voinței sale, să poată trăi în pace și 
conlucrare rodnică, prietenească cu celelalte na
țiuni și popoare. Ținînd seama de toate acestea, 
putem privi cu optimism și încredere evoluția vie
ții mondiale. Avem deplina convingere că oricît de 
complicate sînt problemele vieții internaționale, 
forțele sociale progresiste, popoarele vor asigura 
soluționarea lor democratică, în interesul progre
sului și civilizației, al păcii și colaborării mon
diale. (Aplauze puternice, prelungite).

în ce ne privește, afirmăm de la înalta tribună 
a Conferinței Naționale hotărîrea fermă a Româ
niei socialiste de a contribui și în viitor la întă- ' 
rirea colaborării și solidarității cu toate forțele 
progresiste, cu toate popoarele lumii, de a contri
bui neabătut la politica de pace, la crearea unei 
lumi mai drepte și mai bune, la instaurarea păcii 
pe planeta noastră. (Aplauze puternice. Asistența, 
în picioare, scandează îndelung : „Ceaușescu — 
Ceaușescu!“). 

legitime ale popoarelor. România condamnă cu 
toată fermitatea aceste acțiuni, fiind convinsă că 
ele nu numai că nu vor putea înăbuși, dar vor 
intensifica și mai mult lupta forțelor de eliberare 
națională pentru lichidarea definitivă a colonia
lismului, a rasismului și apartheidului, pentru 
victoria deplină a cauzei drepte a popoarelor din 
Africa australă. Și în viitor vom acorda întregul 
nostru sprijin luptei acestor popoare pentru drep
tul de a fi libere și stăpîne pe destinele lor. 
(Aplauze puternice).

portant al păcii internaționale, România este ho- 
tărîtă să facă totul pentru întărirea solidarității 
țărilor în curs de dezvoltare, sporindu-și contri
buția la lichidarea decalajelor dintre state, la pro
gresul mai rapid al țărilor rămase în urmă.

Așa cum am mai menționat și în alte împre
jurări, ne pronunțăm pentru o nouă ordine econo
mică, care să așeze relațiile dintre toate statele pe 
principii noi, de egalitate și echitate, să asigure 
accesul țărilor slab dezvoltate și în curs de dez
voltare la tehnologiile moderne, să creeze condiții 
pentru o evoluție echilibrată a diferitelor zone ale 
lumii, a întregii economii mondiale, pentru stabi
litate economică pe plan internațional. Aceasta co
respunde năzuințelor marii majorități a popoarelor, 
cauzei progresului și păcii în lume. (Vii aplauze).

soluțiilor a tuturor statelor, indiferent de mărime 
sau orînduire socială. Este tot mai evident că toate 
problemele care preocupă omenirea, atît pe plan 
mondial, cît și regional, nu se pot soluționa decît 
prin participarea directă la discuții și la tratative 
a tuturor țărilor interesate. Orice altă abordare 
indirectă, tendința de a lăsa un anumit număr de 
țări sau anumite organisme să rezolve aceste pro
bleme nu ar fi în interesul popoarelor, ar putea 
să se soldeze cu daune mari pentru dezvoltarea 
viitoare a vieții internaționale și a păcii. (Aplauze 
puternice). în acest context se impune asi
gurarea participării active la soluționarea pro
blemelor internaționale a țărilor mici și mijlocii, 
a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate. 
Aș dori să menționez, în acest context, parti
ciparea României, în calitate de invitat, la activi
tatea țărilor nealiniate ; aceasta este un factor 
important în întărirea solidarității cu aceste state 
care joacă un rol tot mai de seamă în viața 
politică internațională. Dacă își vor întări tot 
mai mult solidaritatea și colaborarea, aceste state 
pot să aibă un rol de seamă în soluționarea pro
blemelor complexe, cum sînt noua ordine econo
mică, dezarmarea, instaurarea unor relații demo
cratice în lume (Aplauze puternice).

în vederea soluționării democratice, în interesul 
tuturor popoarelor, a problemelor internaționale 
complicate, se impun, mai mult ca oricînd, creș
terea rolului Organizației Națiunilor Unite, per
fecționarea activității sale, a altor organisme in
ternaționale. oferind tuturor popoarelor posibili
tatea de a participa în mod organizat la eforturile 
pentru asigurarea unei politici noi de colaborare 
și pace în lume. . ,

De la tribuna Conferinței Naționale a partidu
lui, doresc să afirm din nou hotărîrea nestrămu
tată a României socialiste de a acționa cu fermi
tate în vederea întăririi solidarității și colaborării 
cu toate forțele progresiste, cu toate popoarele și 
statele lumii care se pronunță pentru o politică 
nouă, democratică, de egalitate, pentru pace, pen
tru o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta 
noastră, în care fiecare națiune să se poată dez
volta în mod liber. (Aplauze puternice ; urale. Se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).

Este cunoscut că în ultimii ani mișcarea mun
citorească revoluționară, partidele comuniste au 
un rol tot mai însemnat în viața internațională. 
Apreciem Conferința partidelor comuniste din 
Europa, ținută la Berlin, ca o manifestare impor
tantă care a afirmat cu putere principiile de bază 
ale relațiilor de solidaritate dintre partide — 
egalitatea, respectul independenței și neamestecul 
în treburile altor partide, dreptul fiecărui partid 
de a-și elabora linia politică în concordanță cu 
realitățile din țara respectivă. De altfel, Viața a 
demonstrat cu putere că, numai în măsura în care 
partidele comuniste, forțele revoluționare, progre-

Stimați tovarăși.
în raportul prezentat m-am referit la unele pro

bleme mai importante ale politicii interne și ex
terne care au sfat și stau în centrul activității 
Comitetului Central, a partidului și statului nostru. 
Este cunoscut că în această perioadă Comitetul 
Central, Comitetul Politic Executiv, Marea 
Adunare Națională, alte organe centrale de stat au 
adoptat o serie de hotărâri și legi de mare însem
nătate pentru perfecționarea conducerii și plani
ficării unitare a vieții economico-sociale, pentru 
desfășurarea în cît mai bune condiții a activității 
în toate compartimentele societății. Toate hotărî- 
rile și legile adoptate au fost publicate la timpul 
respectiv și dezbătute pe larg în cadrul partidului, 
cu toți oamenii muncii, fără, deosebire de națio
nalitate, cu întregul popor. De aceea nu mă Voi 
mai referi acum la ele.

Se poate spune că perioada care a trecut de la 
Congresul al Xl-lea a fost deosebit de dinamică 
și plină de realizări. Comitetul Central al partidu
lui, Comitetul Politic Executiv, celelalte organe 
ale partidului au asigurat desfășurarea în bune 
condiții a activității de partid, întărind munca și 
conducerea colectivă, precum și răspunderea per
sonală în înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea.

De asemenea, Marea Adunare Națională, Consi
liul de Stat, guvernul, alte organe ale statului 
nostru au asigurat conducerea unitară a activită
ții economico-sociale.

Activitatea organelor de partid și de stat, bazată 
pe larga consultare a partidului și a maselor 
populare, a dus Ia întărirea și mai puternică a uni
tății întregului popor în cadrul Frontului Unității 
Socialiste, sub conducerea partidului nostru comu
nist — forța politică conducătoarea întregii națiuni. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Dezbaterile din Conferința Națională, hotărînle 

siste pornesc în activitatea lor de la realitățile 
concrete sociale, istorice, naționale din fiecare 
țară, ele pot juca un rol important în viața politi
că, pot desfășura cu succes lupta pentru transfor
marea revoluționară, democratică a societății. 
Se poate spune că solidaritatea, unitatea de tip 
nou care se dezvoltă între partidele comuniste 
și muncitorești va avea un rol tot mai impor
tant în viața internațională contemporană.

Schimbările sociale și naționale cu caracter 
revoluționar care au avut loc și continuă să se 
producă în lume au dus la afirmarea tot mai 
puternică a partidelor comuniste și muncitorești, 
îndeosebi în Europa, a altor forțe progresiste 
care se pronunță pentru soluționarea probleme
lor complicate din societatea capitalistă, a crizei 
economice, pe o cale democratică, în folosul ma
selor largi populare. în acest context s-au inten
sificat tendințele de întărire a colaborării între 
comuniști, socialiști, alte forțe progresiste, in
clusiv democratice religioase —• ceea ce a des
chis perspective noi pentru mișcarea democra
tică, revoluționară, pentru trecerea spre socia
lism. Cum era și firesc, aceste profunde trans
formări sociale și politice au generat Idei și teze 
noi, aprecieri și concluzii diferite cu privire la 
evoluția lumii contemporane. Așa cum am mai 
menționat, noi considerăm că acesta este un lucru 
pozitiv, oglindind preocuparea fiecărui partid de 
a analiza în mod dialectic realitatea în continuă 
schimbare și de a desprinde, în funcție de con
dițiile concrete social-istorice, concluzii cores
punzătoare pentru lupta revoluționară, pentru în
deplinirea misiunii istorice ce-i revine in so
cietate. De altfel, acest adevăr a fost subliniat 
și la Conferința de la Berlin, care, reluind apre
cierile pe care clasicii socialismului științific 
le-au făcut nu o dată, a pus în evidență, ca pe 
o legitate a luptei revoluționare, diversitatea 
căilor de trecere spre socialism. Apare de aceea 
pe deplin normal ca partidele comuniste să-și 
definească în deplină autonomie, fără nici o in
gerință din afară, linia politică, inclusiv o serie 
de noțiuni noi legate de strategia și tactica lor 
revoluționară. în acest context se înscrie, de 
exemplu, și noțiunea de eurocomunism. Desigur, 
fiecare o apreciază în felul său, dar noi vedem 
în aceasta preocuparea partidelor respective de a 
găsi, corespunzător condițiilor noi din zona lor, 
căile de unire a forțelor sociale înaintate în lupta 
pentru democratizarea societății, pentru crearea 
condițiilor în vederea trecerii la o nouă orînduire 
socială. Partidul nostru respectă întru totul dreptul 
legitim al fiecărei partid de a acționa în mod 
autonom, de a aplica in mod creator adevărurile 
generale la condițiile specifice în care-și duce 
lupta, de a-și aduce contribuția la dezvoltarea și 
îmbogățirea continuă a tezaurului comun al teoriei 
și practicii revoluționare a mișcării comuniste și 
muncitorești, a socialismului științific. (Vii aplauze).

Totodată, cauza luptei pentru transformarea în
noitoare a societății, pentru trecerea spre socia
lism impune ca diversitatea tacticilor și strate
giilor politice să nu ducă la contrapunerea unor 
partide altora, la negarea unor experiențe șl căi 
verificate în practică și la absolutizarea unor con
cepte noi, elaborate în anumite condiții specifice. 
Nici unui partid nu i se pot impune anumite mo
dele de urmat, dar, în același timp, nici un partid 
nu poate avea pretenția să impună altora calea sa 
proprie. Tocmai în aceasta constă spiritul nou, cu 
adevărat revoluționar, creator, al relațiilor de 
stimă și respect reciproc, pe care se pot întemeia 
solidaritatea dintre forțele revoluționare, unitatea de 
tip nou în mișcarea comunistă și muncitorească.

Am fost și sîntem pentru discutarea deosebiri
lor de păreri, chiar a divergențelor din mișcarea 
comunistă, în mod principial, științific, mani fes - 
tind maximum de considerație pentru opinia ce
luilalt Trăgînd concluziile cuvenite din expe
riența mișcării comuniste și muncitorești, ca și 
din propria experiență a partidului nostru, ți
nînd seama de semnificația faptelor, a evenimen
telor, doresc să reafirm și de la tribuna Confe
rinței Naționale hotărîrea adoptată incă la Con
gresul al X-lea, că partidul nostru nu se va an
gaja niciodată pe linia blamării sau condamnării 
altor partide în rezolvarea deosebirilor de păreri 
politice sau ideologice și că va milita consecvent 
pentru clarificarea acestora pe calea discuții
lor de la partid la partid, de la conducere la con
ducere. Sintem convinși că această poziție cores
punde intereselor partidului nostru, solidarității și 
unității partidelor comuniste și muncitorești, ale 
luptei revoluționare a clasei muncitoare, a tu
turor forțelor progresiste.

Partidul Comunist Român va acționa și în viitor 
pentru dezvoltarea colaborării cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, pentru întărirea solida
rității lor, a unității de tip nou dintre acestea, în- 
deplinindu-și neabătut rolul de detașament activ în 
lupta pentru socialism, pentru democrație, pen
tru libertatea popoarelor și pentru pace. (Aplauze 
puternice).

Partidul Comunist Român dezvoltă totodată 
activ* relațiile cu partidele socialiste și social-de- 
mocrate, considerînd că aceasta corespunde pe 
deplin schimbărilor produse în societatea de azi, 
face totul pentru întărirea conlucrării cu acestea 
în interesul progresului social, al destinderii și 
păcii. întărim, de asemenea, colaborarea cu miș
cările de eliberare națională, cu partidele de gu- 
vernămînt din țările care și-au dobîndit indepen
dența și luptă pentru dezvoltarea economico-so- 
cială de sine stătătoare, cu alte partide democra
tice din toate statele, apreciind că aceasta repre
zintă o necesitate, în actualele condiții interna
ționale, pentru victoria luptei consacrate demo
crației, securității, păcii și independenței popoare
lor. (Aplauze puternice).

ce vor fi adoptate se înscriu în cadrul activității 
tumultuoase ce determină schimbări fundamentale 
în structura și suprastructura societății socialiste 
românești. Am deplina convingere că problemele 
supuse dezbaterii Conferinței Naționale vor fi 
analizate temeinic, în spirit critic și autocritic, că 
programele, celelalte documente aflate la ordinea de 
zi vor fi adoptate în deplină unitate de către partici
pants la conferință, în conformitate cu mandatul în
credințat de conferințele județene, de întregul partid.

Fără îndoială că hotărîrile Conferinței Națio
nale vor răspunde așteptărilor partidului, ale în
tregului nostru popor, că vor determina un nou 
avint în lupta și munca oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, din patria noastră, pentru 
realizarea în cele mai bune condiții a planului cin
cinal, inclusiv a prevederilor suplimentare. Sînt con
vins că aceste hotărîri vor duce la ridicarea țării 
noastre pe o nouă treaptă de dezvoltare economico- 
socială, vor asigura sporirea continuă a bunăstării 
și fericirii națiunii noastre socialiste — țelul su
prem al politicii partidului, esența societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm in 
România. (Aplauze puternice, îndelungate, urale).

Trăiască patria noastră socialistă, minunatul ei 
popor, constructor al celei mai drepte societăți 
din lume! (Aplauze prelungite, urale. Se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“).

Trăiască Partidul Comunist Român, forța poti- 
tică conducătoare a întregii noastre națiuni, ga
ranția înfăptuirii neabătute a Programului elaborat 
de Congresul al Xl-lea al partidului! (Aplauze pre
lungite. Urale. Se scandează „Ceaușescu—P.C.R.!“).

Trăiască solidaritatea și colaborarea țărilor so
cialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperialiste și progresiste, a 
tuturor popoarelor în lupta pentru pace, demo
crație, pentru o lume mai dreaptă și mai bună ! 
(Aplauze puternice ; urale și ovații. într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, delegații și in
vitații la conferință se ridică in picioare și scan
dează minute în șir : „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — pace 
Toți cei prezenți în marea sală a Conferinței 
aclamă îndelung pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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Au îndeplinit planul 
pe primii doi ani ai cincinalului 
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Industria județului Prahova
In telegrama adresată C.C. al 

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
de comitetul județean de partid, se 
arată : Cu deosebită emoție și satis
facție, comuniștii, ceilalți oameni ai 
muncii din orașele și comunele jude
țului Prahova au ascultat magistrala 
expunere făcută în fața Conferinței 
Naționale, a întregului partid și po
por de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului român, 
trăind cu intensitate sentimentele de 
profundă mindrie patriotică și de re
cunoștință pentru consecventa și înal
ta responsabilitate comunistă cu care 
partidul nostru, secretarul său gene
ral militează pentru înfăptuirea in
tegrală a Programului partidului, 
pentru dezvoltarea și înflorirea mul
tilaterală a patriei, în scopul crește
rii continue a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului popor, 
pentru activa afirmare a României 
socialiste in lupta pentru pace și pro
gres social, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Vă raportăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că apli- 
cînd consecvent în viață linia politică 
a partidului și statului, indicațiile 
dumneavoastră deosebit de prețioase, 
date cu ocazia vizitelor de lucru în 
județul nostru, oamenii muncii din 
Prahova au întimpinat Conferința 
Națională a partidului cu însemnate 
realizări în toate domeniile de acti
vitate.

Planul producției glgbale pe primii 
doi ani din actualul cincinal a fost 
îndeplinit în ziua de 7 decembrie a.c.,

Industria județului Ilfov
în telegrama adresată C.C. al 

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de Comitetul județean Ilfov al P.C.R., 
se arată : însuflețiți de mărețele per
spective ce se deschid în fața po
porului român prin înfăptuirea is
toricelor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea, oamenii muncii din întreprin
derile industriale ale județului Ilfov 
raportează conducerii partidului, 
dumneavoastră personal, iubite tova
rășe secretar general, că in ziua de 
7 decembrie 1977, ziua în care s-au 
deschis lucrările Conferinței Națio
nale a' Partidului Comunist Român, 
au realizat prevederile planului pe 
primii doi ani ai cincinalului la pro
ducția globală industrială. îndepli
nirea cu 24 de zile înainte de termen 
a sarcinilor prevăzute pentru aceas
tă perioadă va permite realizarea 
unei producții globale suplimentare 
de peste 800 milioane lei.

Raportăm că în acest an se reali
zează în județul nostru o producție 
industrială de peste 10 miliarde lei 
înfăptuindu-se, cu 1 an mai devreme, 
unul dintre principalele obiective sta
bilite de Congresul al XI-lea al par
tidului, cu privire la creșterea poten
țialului industrial al fiecărui județ.

Activitatea plină de răspundere, 
hărnicia și priceperea de care au dat 
dovadă oamenii muncii din județ se

Convorbiri consacrate dezvoltării cooperării 
economice intre România și Bangladesh

între 5 și 7 decembrie a.c. au avut 
loc Ia București convorbiri între o 
delegație economică română, condusă 
de Bujor Almășan, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale, și o delegație economică 
din Repubiica Populară Bangladesh, 
condusă de Mohammed Saifur Rah
man, consilier prezidențial pentru 
probleme de comerț.

Cu acest prilej au fost examinate 
modul in care se derulează schimbu

SPORT O SPORT • SPORT • SPORT

GIMNASTICĂ: La Deva,
începind de astăzi și pînă dumini

că, orașul Deva va găzdui campiona
tele republicane de gimnastică ale 
maeștrilor, individual și pe echipe, 
întrecerile se anunță spectaculoase, 
dată fiind prezența în concurs a unor 
elemente apreciate pe plan interna
țional, în frunte cu campioana mon
dială universitară Alina Goreac.

AUTOMOBILISM : Ultimele competiții ale sezonului
Sezonul competițional automobilis

tic se incheie la sfirșitul acestei săp- 
tămini, odată cu „Raliul Banatului" 
—- ultima etapă (a noua) a campio
natului național de raliuri, pe un 
traseu care începe simbătă și se ter
mină duminică la Timișoara (cu tre
ceri prin Buziaș, Bocșa Montană, 
Oravița, Reșița — întoarcere la ca
bana Semenic, unde este prevăzută 
o neutralizare de două ore). între
cerea — la care se contează pe parti
ciparea a circa 50 de echipaje — se 
anunță extrem de interesantă, lupta 
pentru primele locuri în clasamen
tele finale fiind încă deschisă, tn 
clasamentul general individual, trei 
echipaje (Iancovici — Vezeanu, Sza- 
lai — Vintă. Ionescu Cristea — Amă- 
rică) candidează cu șanse absolut 
egale- la titlul de campion. în clasa
mentul general pe echipe. Dacia Pi
tești și-a asigurat, e drept, locul în- 
tii. dar pentru locurile imediat ur
mătoare se va da o luptă strinsă 
între I.T.A. Timiș, I.T.A. Caraș Se
verin și Unirea Tricolor București.

După cum ne-a comunicat ieri

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 și 11 decembrie. în țară : După o 
încălzire Ia începutul intervalului, vre
mea se va răci, începînd din estul ță
rii. Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea precipitații sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare. Vînt moderat, cu 
intensificări locale din sectorul estic, 
cu viteze pînă la 45 km pe oră. La 
începutul intervalului, ceață locală. 
Temperaturile minime vor fi cunrinse 
între minus 7 și plus 3 grade, iar cele 
maxime între minus 3 și plus 7 grade. 

urmind ca pînă la finele anului să 
realizăm o producție globală supli
mentară de- 3,2 miliarde lei. Numai 
în acest an au fost obținute peste 
prevederile planului 16 480 tone căr
bune. 31 200 tone motorină, 112 000 
tone păcură, 2 480 tone oțel aliat și 
aliat superior. 1 250 tone mașini-unel- 
te de prelucrat prin așchiere. 815 tone 
ciment. 1 300 mc cherestea ș.a. La ex
port au fost livrate peste plan măr
furi în valoare de 721 milioane lei- 
valută.

în lumina sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului se depun efor
turi susținute pentru a pregăti, în 
condiții cit mai bune, realizarea pla
nului pe 1978 încă din primele zile 
ale anului, astfel încit sarcinile pe 
întregul cincinal 1976—1980 și progra
mul suplimentar de sporire a pro
ducției globale industriale ce va fi 
aprobat de Conferința Națională a 
partidului să fie îndeplinit integral.

Aprobind în întregime documentele 
Conferinței Naționale, politica gene
rală internă și internațională a parti
dului și statului nostru — se arată 
în încheierea telegramei — ne anga
jăm solemn că vom depune toată 
priceperea și puterea noastră de 
muncă. întregul elan muncitoresc al 
oamenilor muncii prahoveni pentru a 
traduce în fapte istoricele hotărîri ce 
vor fi adoptate de înaltul forum al 
partidului, cu hotărîrea fermă de a 
ne aduce o contribuție sporită la o- 
pera de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

reflectă și în creșterea substanțială 
a productivității muncii, peste 90 la 
sută din sporul producției fiind rea
lizat pe seama acestui indicator.

Colectivele de oameni ai muncii 
din județ au reușit, în acești doi ani, 
să pună la dispoziție economiei na
ționale, peste prevederi, două drăgi 
refulante a 3 600 mc/oră fiecare, un 
remorcher de 400 CP, aproape 18000 
mc produse prefabricate din beton ar
mat, 38 milioane mc gaze asociate, 
confecții textile în valoare de 28 mi
lioane lei, 11 000 mp covoare. S-au 
obținut, de asemenea, depășiri impor
tante la unele produse ale industriei 
alimentare, printre care 1500 tone 
conserve de carne, 900 tone brinze- 
turi și alte produse.

Folosim acest minunat prilej — se 
arată în încheierea telegramei — 
pentru a reafirma hotărîrea comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din județul Ilfov de a face totul pen
tru a transpune neabătut în viață 
politica internă și externă a parti
dului, toate hotărîrile pe care le va 
lua Conferința Națională, contribuind 
cu toată puterea noastră de muncă 
la edificarea societății socialist^ mul
tilateral dezvoltate pe pămintul 
României.

rile comerciale și stadiul realizării 
acțiunilor de cooperare convenite de 
cele două părți prin protocoalele a- 
doptate de Comisia mixtă guverna
mentală româno-bangladesh. Totoda
tă, au fost analizate posibilități noi 
de promovare a schimburilor comer
ciale și de dezvoltare, în continuare, 
a cooperării economice dintre cele 
două țări. în special în domeniile 
industriei textile, prelucrării lemnu
lui, petrolului și gazelor.

(Agerpres)

campionatele maeștrilor
Anca Grigoraș. mai tinerele lor co
lege Emilia Eberle, Cristina Itu, Gabi 
Gheorghiu, precum și a eunoscuților 
gimnaști Dan Grecu, Nicolae Opres- 
cu și Sorin Cepoi. Simbătă seara vor 
fi desemnați campionii la individual 
și pe echipe, urmînd ca duminică să 
aibă loc tradiționalul concurs indi
vidual pe aparate.

secretarul federației noastre de spe
cialitate, duminică dimineața se des
fășoară sub genericul „Daciadei" și 
finala concursului republican de în- 
demînare la automobilism. întreceri
le au loc în orașul Sf. Gheorghe.

Pe Vlădeasa, 
la 1 838 metri altitudine

Miercuri, în prima zi de desfășu
rare a lucrărilor Conferinței Națio
nale a partidului, un grup de alpi- 
niști, reprezentind asociațiile sporti
ve sindicale din județul Cluj, a fixat 
pe virful masivului Vlădeasa din 
Munții Apuseni, la 1 838 metri altitu
dine, o placă pe care sînt înscrise 
cuvintele : „Cinstim Conferința Na
țională a partidului — decembrie 
1977". Grupul de alpiniști a fost al
cătuit din muncitorii Gheorghe Con- 
stantinescu, Nagy Ștefan, Valeriu 
Soporan, Traznay Tibor, tehnicianul 
Alexandru Crișan șl inginerul GligOr 
Bodea. (Alex. Mureșan).

în București : Vreme !n generai umedă. 
Cerul mai mult ntfros. Precipitații la 
început sub formă de ploaie, apoi 
lapoviță și ninsoare. Vînt moderat cu 
intensificări de scurtă durată, cu viteză 
pînă la 45 km pe oră din sectorul 
nord-estic.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 7 DECEMBRIE 
1977

Extragerea I : 33 26 20 32 24. 
Extragerea a Il-a : 44 42 11 9 37. 
Extragerea a III-a : 21 30 1 23 40.

Mesajul de salut 
al Partidului Comunist Român 
adresat Congresului M. P. L. A.
LUANDA 7 (Agerpres). — La 

Luanda continuă lucrările primului 
congres al Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei (M.P.L.A.).

Reprezentantul P.C.R., tovarășul 
Ion Stănescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, a transmis tuturor militanților 
partidului și participanților la lucrări, 
poporului angolez prieten un cald sa
lut de prietenie în numele Partidului 
Comunist Român, al secretarului său 
general, președintele Republicii So
cialist^ România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu cele mai 
bune urări de deplin succes in lupta 
pentru apărarea și consolidarea in
dependenței naționale, în eforturile 
maselor populare pe calea construirii 
unei Angole noi și prospere, in lupta 
pentru triumful cauzei generale a 
păcii, libertății, independenței și 
înțelegerii internaționale.

în continuare, reprezentantul P.C.R. 
a subliniat preocuparea partidului și 
statului nostru pentru dezvoltarea 
și diversificarea conlucrării dintre 
România și Angola pe plan politic, 
economic, tehnic, cultural, inclusiv 
in viața internațională, relevînd în
semnătatea decisivă pe care au 
avut-o pentru evoluția ascendentă a 
legăturilor româno-angoleze întîlni- 
rile și convorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Agostinho 
Neto, la București sau pe pămintul 
Africii, documentele și înțelegerile 
convenite cu aceste prilejuri deschi- 
zind noi orizonturi amplificării și 
diversificării relațiilor dintre cele 
două țări și popoare.

în mesajul de salut s-a înfățișat, 
apoi, activitatea poporului nostru 
pentru înfăptuirea hotăririlor și 
Programului adoptate de Congresul 
al XI-lea al partidului nostru, de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate, orientarea consec
ventă a partidului și statului nostru 
pentru dezvoltarea legăturilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate, 
pe multiple planuri, cu țările socia
liste, cu țările în curs de dezvoltare, 
cu statele nealiniate, cu toate țările 
lumii, indiferent de orînduirea lor 
socială. i

In viața internațională actuală — 
se relevă in mesaj — continuă și se 
adîncește procesul amplelor transfor
mări revoluționare, naționale și so
ciale. în acest context, țările și po
poarele africane se afirmă ca o forță 
dinamică a progresului economic și 
social contemporan, alături de cele
lalte națiuni ale lumii, in lupta pen
tru eliminarea vechii politici impe
rialiste de dominație, inechitate, 
forță și dictat, pentru dreptul de 
a-și hotărî singure soarta, de a fi 
deplin stăpîne pe bogățiile naționale 
și a le folosi în interesul propriei

agențiile de presă transmit:
Extinderea colaborării 

româno-chineze. Ku Mu-vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, ministru însărcinat cu 
Comisia de stat pentru construcții 
capitale, a primit, la Pekin, delegația 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, condusă de loan Fă- 
tăceanu, adjunct al ministrului. In 
timpul întrevederii au fost examinate 
probleme ale colaborării româno- 
chineze în domeniul construcțiilor de 
mașini.

Primul acord de stat intre 
R. D. Germană și Filipine. 
Cu ocazia vizitei efectuate în Fi
lipine de Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane, la Manila a fost semnat, 
mjercuri, în prezența președintelui 
Republicii Filipine, Ferdinand Mar
cos, și a lui Erich Honecker, un 
acord comercial între cele două țări, 
transmite agenția A.D.N. Agenția 
menționează că este primul acord de 
stat încheiat între R.D.G. și Filipine.

Noul președinte al Confe
derației Elvețiene. WiU1 
Ritschard, membru al Partidului so
cialist, a fost ales miercuri de 
Adunarea Federală (Parlamentul) in 
funcția de președinte al Confederației 
Elvețiene. Willi Ritschard, care este 
în prezent vicepreședinte al Confe
derației Elvețiene și șef al Departa
mentului Transporturilor, Telecomu
nicațiilor și Energiei, va prelua noua 
funcție la 1 ianuarie, înlocuindu-1 
pe Kurt Furgler. Funcția de pre

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Tșlex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limbă rusă
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm... z
17.20 Arii, duete lirice și dansuri din 

operete
17.50 Consultații medicale
18,10 Cupa Mondială la gimnastică rit. 

mică modernă. Selecțiuni înre
gistrate de la Basel

18.30 Cîntă azi Întreaga țară — emisiu
ne de muzică populară

18.50 România pitorească
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal a CONFERINȚA NA

ȚIONALA A P.C.R.
20.20 Un luminos program pentru pro

gresul multilateral al patriei
20.35 E timpul frumuseții tale, Țară. 

Spectacol muzlcal-literar-coregra- 
fic dedicat Conferinței Naționale 
a partidului

21,25 Ora tineretului. Ediție consacrată 
Conferinței Naționale a P.C.R.

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

30.35 Concert susținut de orchestra sim
fonică și corul Radioteieviziunii 
Române

22,00 Un fapt văzut de aproape 

dezvoltări, pentru promovarea rela
țiilor noi, democratice între state, 
bazate pe încredere, egalitate și 
respect reciproc, pentru eradicarea 
deplină a colonialismului și rasismu
lui de pe acest continent. Poporul 
român a acordat șl acordă un sprijin 
activ popoarelor africane pentru abo
lirea oricărei politici imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste. de dis
criminare rasială și apartheid, efor
turilor lor pentru întărirea indepen
denței politice și economice, pentru 
asigurarea unei dezvoltări rapide și 
echilibrate.

Atașată idealurilor justiției, liber
tății și progresului social, țara noas
tră își manifestă constant solidari
tatea sa activă cu lupta legitimă a 
popoarelor din Zimbabwe, Namibia 
și Africa de Sud, pentru eliberarea 
națională și socială, pentru lichidarea 
oricărei forme a rasismului, apart- • 
heidului, acordîndu-le întregul său 
sprijin politic, diplomatic, material 
și moral.

Pornind de la imperativul elimi
nării din relațiile internaționale a 
politicii de forță și amenințare cu 
forța, soluționării pe cale politică, 
prin tratative, a focarelor de încor
dare și conflict, România consideră 
că, pentru depășirea unor probleme 
complexe ce pot apărea între statele 
africane, rămase din perioada opri
mării coloniale, prioritare sînt întă
rirea unității și solidarității tuturor 
statelor recent eliberate, încetarea 
confruntărilor armate și reglementa
rea diferendelor pe căi pașnice, de 
către popoarele respective, fără a- 
mestec străin.

România militează ferm, relevă 
mesajul, pentru realizarea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale, bazate pe relații echitabile 
între state, care să ducă la lichida
rea subdezvoltării, la asigurarea 
progresului economico-social mai 
rapid al țărilor rămase în urmă, să 
permită accesul lor neîngrădit la cu
ceririle științei și tehnologiei mo
derne, participarea lor egală la cir
cuitul mondial al valorilor materiale, 
fără discriminări și bariere artifi
ciale, condiții esențiale pentru în
tărirea stabilității vieții internațio
nale, pentru progresul economic și 
social al tuturor națiunilor.

în încheiere, mesajul exprimă do
rința P.C.R. de a acționa pentru o 
lărgire puternică a relațiilor de prie
tenie și conlucrare româno-angoleze, 
spre binele celor două popoare, al 
luptei pentru victoria cauzei păcii, 
independenței naționale, libertății și 
progresului social.

★
Mesajul de salut al Partidului Co

munist Român a fost primit de con
gres cu mult interes.

ședinte al Confederației Elvețiene 
este exercitată prin rotație de către 
cei șapte membri ai Consiliului Fe
deral (guvernul).

Devalorizarea dolarului 
accentuează inflația. Cance- 
larul vest-german Helmut Schmidt a 
declarat că băncile centrale ale țări
lor occidentale au achiziționat, de la 
începerea tendinței de scățiere a do
larului și pînă la sfirșitul lunii no
iembrie, între 18 și 19 miliarde de 
dolari pentru a sprijini cursul mo
nedei americane. Aceasta — a apre
ciat el — este o mare împovărare 
și accentuează tendințele inflaționis
te. Pe lingă aceasta, celelalte state 
occidentale și Japonia manifestă în
grijorare în legătură cu creșterea 
competitivității produselor de export 
americane, ca urmare a ieftinirii do
larului.

Convorbiri siriano-iorda- 
niOne. ^egele Hussein al Iordaniei 
a întreprins, miercuri, o scurtă vi
zită în Siria, însoțit de primul mi
nistru iordanian, Mudar Badran. Pre
ședintele Siriei, Hafez Al Assad, și 
suveranul iordanian au avut o con
vorbire, iar primul ministru sirian, 
Abdel Rahman Khleifawe, a conferit 
cu omologul său iordanian.

Sesiunea N.A.T.0. în dez
acord cu aspirațiile po
poarelor. La
iat sesiunea de

Bruxelles s-a inche- 
iarnă a Consiliului

ministerial al N.A.T.O., la care au
luat parte miniștrii apărării din cele

teatre
(CASA FILMULUI) — 10; 12; 14;

■ ____ 16; 18; 20.
1 M 51 • Poruncă întunecată : LUCEA-

V I II W III FARUL - 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15, FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30;

• Teatrul Național București
(sala mare) : Peripețiile bravului 
soldat Svejk — 19,30, (sala mică): 
Imblinzirea scorpiei — 19,30.
• Opera Română : Boema — 19.
• Teatrul de operetă : Victoria 
și al ei husar — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan-
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Răceala — 19,30, (sala Grădina
Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Matca — 19,30
• Teatrul de comedie : Poemele 
luminii — 19,30.
• Teatrul „Nottara44 (sala Ma-
gheru) : Patima fără sfîrșit —
19.30.
• Teatrul Glulești : Comedie fără 
titlu - 19.30
• Teatrul evreiesc de stat : Me
dalion „M.M. Sfurim** - 17. Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Concert 
MIMI IVANOVA - 19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu* : Adam 
și Eva — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Bucuroși de oaspeți —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Sffrlă 
năzdrăvanul — tO.
• Teatrul „Țăndărică* (sala Vic
toria) : Pisica de una singură — 
17. (la Ecran-Club. șos. Groză
vești) : Punguța cu doi bani — 10.
• Circul București : Vedetele
circului din Sofia — 19,30.
• Studioul de teatru IATC : Pi
ticul din grădina de vară — 18.

16; 18.30; 20.45.
• Iarba verde de acasă : SCALA • Copiii paradisului (ambele se-
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, rii) — 9,45, Deșertul roșu — 14,
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45; Fata «> Părul cărunt - 16,15,
18; 30.15. Noaptea generalilor (ambele se-
• Cartea junglei : FLAMURA — 9. rii) - 1B.30 ; CINEMATECA.
• Mama : PATRIA — 9; 11,15; • Un gentleman în vestul sălba-
13,30; 15,45; 18; 20,15, CAPITOL — tic : EFORIE — 9; 11,30; 14,30;
9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30, FA- 17,30; 20.
VORIT - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; • Buzduganul cu trei peceți :
20,15; GLORIA — 9; 11,15; 13,30; DRUMUL SĂRII — 15.30 ; 19,15.
15.45; 18; 20,15. • Recompensă pentru șerif : BU-
• Floare de cimp : MODERN — ZEȘTI — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.30. 20.15.
MIORIȚA - 9; 11; 13.15; 15,30; • Fair-play : COTROCENI — 10;
17.45 ; 20. PALATUL SPORTURI- 12; 14l 16; 18; 20. FLACĂRA — 9;
LOR Șl CULTURII - 17,30 11.15: 13.30; 15.45; 18: 20.15.
• Aripi (rime : VICTORIA — a Ținutul uitat de timp : LIRA —
9.30; 11 30; 13.30: 16; 13; 20. 15,30; 18; 20,15.
• Aripioară sau picior : FERO- a Insula egretelor argintii : PA-
VIAR — 9; 11,15: 13,30; 16; 18.15; CEA — 16: 18; 20.
20 30, EXCELSIOR - 9; 11.15; a Corsarul negru : FERENTARI
13.30; 15.45; 18;. 20,15 MELODIA 15: 17.30: 20.
— 9: 11,15; 13 30; 16; 18.15: 20.30. a Marele singuratic: FLOREAS-
• lama bobocilor : CENTRAL — CA — 9; 11; 13; 15.30; 18: 20.
9.15: 11.30: 13.45; 16; 18.13; 20.30. a Rocky : GIULEȘTI — 10; 12,30;
• Program de desene animate — 15; 17,30: 20.
9.30. Căpitan la 15 ani — 11.30; a Sonată pe malul lacului : VII-
13.30; 15.30: 18, Iluminare — 20 : TORUL — 15,30; 17.45: 20.
DOINA. • Al șaptelea continent : AURO-
• Călugărul misterios : TIMPURI RA — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18;
NOI - 0; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, TOMIS - 9,15: 11.15; 13.30;
20.15. 16: 18; 20
• Mark polițistul : GRtVIȚA — a Comoara din lacul de argint t
9: 11.15; 13.30; 16; 18 15; 20.15, MUNCA — 9: 11,15; 13,30; 15.45;
VOLGA — 9; 11.15; 13.30; 15.45: 18; 20.15.
18; 20.15. • Plntea t COSMOS — 16; 18: 20.
• Regăsire : BUCEGI — 9; 11,15: a Trei zile șl trei nopți : ARTA
13.30: 15 45; 13; 20.15; POPULAR 9; 11.15: 13.30; 15.45: t8: 20.
— 15 45: 18; 20. a Inspectorul și fantoma : PRO-
a Perla : CINEMA STUDIO GREȘUL — 16; 18; 20.

Șeful statului tailandez 
i-a primit pe 

ambasadorul României
BANGKOK 7 (Agerpres). — Șeful 

statului tailandez, regele Bhumibol 
Adulyadej, a primit, cu ocazia Zilei 
naționale a Tailandei, pe ambasa
dorul României la Bangkok. Iosif 
Chivu, care i-a transmis din partea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, cele 
mai cordiale felicitări cu prilejul zi
lei de naștere, urări sincere de să
nătate și fericire personală, iar po
porului tailandez urări de prosperi
tate și progres.

Mulțumind, suveranul Tailandei a 
transmis, la rîndul său. un salut cor
dial și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală președin
telui Nicolae Ceaușescu. precum și 
urări de progres și bunăstare po
porului român.

în cadrul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru cursul as
cendent din ultimii ani al relațiilor 
româno-tailandeze, progresele făcu
te în mai buna cunoaștere reciprocă 
și dorința de dezvoltare a acestor re
lații în interesul ambelor țări, al 
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI
In cadrul „Zilelor Bucureștiu- 

lui la Varșovia" organizate cu 
prilejul centenarului' Indepen
denței de stat a României, an
samblul Teatrului de stat de o- 
peretă din București a prezen
tat pe scena teatrului „Studio" 
din capitala Poloniei și la tea
trul din Plock, spectacolul „Via
ța — dragostea omului". Arta 
interpretativă a actorilor bucu- 
reșteni s-a bucurat de mult 
succes. Totodată, violonistul Mi
hai Constantinescu împreună cu 
pianistul Corneliu Gheorghiu 
au susținut recitaluri la Muze
ul de istorie și la sala de con
certe a Asociației „Frederic 
Chopin".

6 milioane de șomeri în țările C.E.E.
BRUXELLES 7 (Agerpres). — în 

decurs de o lună, numărul șomerilor 
din Belgia a crescut cu 20100, se 
arată într-o statistică oficială dată 
publicității marți la Bruxelles. La 
sfirșitul lunii noiembrie, în țară exis
tau 292 744 de șomeri totali, ceea ce 
reprezintă 7,4 la sută din forța de 
muncă a Belgiei. Agenția Associated 
Press remarcă faptul că datele sta
tistice cu privire la șomaj au fost 
publicate chiar în ziua încheierii

15 state membre ale acestui bloc mi
litar. Comunicatul dat publicității la 
sfirșitul lucrărilor consemnează une
le decizii vizînd intensificarea pro
cesului de înarmare a membrilor pac
tului militar, ceea ce se află iii 
dezacord cu preocupările actuale pen
tru realizarea dezangajării militare 
și dezarmării în Europa, a unui sis
tem durabil de securitate.

Reuniune latino-ameri-
CUnă. t'ea de-a noua Conferință a 
miniștrilor de externe din bazinul La 
Plata a început la Asuncion. Parti
cipă reprezentanții Argentinei, Bo- 
liviei, Braziliei, Paraguayului și 
Uruguayului. Pe agenda dezbaterilor 
figurează promovarea proiectelor de 
cooperare în domeniile transporturi
lor și energeticii. Sub acest ultim as
pect, participanții vor aborda elemen
te referitoare la valorificarea poten
țialului electric relativ ieftin din 
zonă.

42 milioane de anal- 
fabeti. Aproximativ 42 000 000 
de latino-americani sînt analfabeți, a 
anunțat Gerardo Ayzanoa, expert al 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.). în unele regiuni ale conti
nentului analfabetismul afectează 
chiar 90 Ia sută din populație. Ex
pertul O.S.A. a precizat că cinci 
milioane de copii latino-americani 
sînt nevoiți să abandoneze școala 
după primul an de învățătură. Numai 
40 la sută din elevi termină clasa a 
doua primară și numai 38 la sută 
școala elementară. în America La
tină, a arătat expertul O.S.A., nu 
există nici o țară în care școala ele

SPANIA

Partidul comunist 
și partidul socialist 

muncitoresc examinează 
posibilitățile unei eventuale 

alianțe electorale
MADRID 7 (Agerpres) — La Ma

drid a avut loc o întîlnlre între 
secretarul general al Partidului Co
munist din Spania, Santiago Carrillo, 
și primul secretar al Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol, Felipe 
Gonzales, consacrată examinării di
verselor aspecte privind realizarea 
unei eventuale alianțe a celor două 
partide în viitoarele alegeri munici
pale. Convorbirile, a declarat San
tiago Carrillo, într-o conferință de 
presă comună, s-au desfășurat într-o 
„am’bianță destinsă și cordială". La 
rîndul său, Felipe Gonzales a pre
cizat că P.S.M.S. și P.C.S. își vor re
lua contactele consacrate încheierii 
unei alianțe după promulgarea legii 
electorale.

La Lisabona a avut loc con
certul de încheiere a Săptămâ
nilor muzicii românești, la care 
și-au dat concursul violonista 
Angela Gavrilă Dieterle, basul 
George Emil Crăsnaru, pianistul 
Constantin Iliescu, cvartetul 
„Voce Contemporanae", precum 
și Orchestra simfonică a Radio
difuziunii portugheze, sub con
ducerea dirijorului Ovidiu Bă
lan, Programul, care a inclus lu
crări de George Enescu, Paul 
Constantinescu, Constantin Sil- \ 
vestri. Ion Scărlătescu, Mihail 
Jora, Theodor Rogalski, Tiberiu 
Olah, Ștefan Nicolescu, Dumitru 
Bughici și Gheorghe Dumitres
cu, s-a bucurat de un deosebit 
succes.

reuniunii șefilor de stat sau de gu
vern ai „celor nouă", de la Bru
xelles, reuniune în cursul căreia 
participanții au recunoscut unanim 
că problema șomajului este una din 
cele mai importanțe și mai dificile 
eu care este confruntată Piața co
mună.

Șomajul în ansamblul țărilor C.E.E. 
afectează aproximativ 6 milioane de 
persoane.

mentară să fie frecventată de mai 
mult de 60 la sută din copiii de 
virstă școlară.

Lucrările Conferinței con
sultative a Frontului Patrio
tic Zimbabwe au încePut 13 
Maputo. Purtătorul de cuvînt al 
Frontului a declarat că organizația 
nu acceptă invitația. M.A.E. al Mani 
Britanii de a trimite o delegație la 
Londra în vederea unor tratative 
privind viitorul teritoriului. Activi
zarea luptei de eliberare constituie 
calea poporului Zimbabwe spre inde
pendență, a declarat purtătorul de 
cuvînt.

Dificultăți ale economiei 
daneze. Potrivit Statisticilor ofi
ciale, datoria externă daneză a atins 
46 miliarde de coroane. Pe de altă 
parte, economiștii apreciază drept 
„gravă" situația din sectorul naviga
ției maritime, 11 la sută din navele 
comerciale daneze stînd în porturi 
fără utilizare. Situația dificilă prin 
care trece economia daneză este 
atestată și de faptul că în proiectul 
de buget pe anul viitor prezentat 
Folketingului se prevede ca nivelul 
șomajului să se mențină și anul vii
tor la 165 000 de persoane. Deficitul 
balanței de plăți urmează a atiiige 
33,2 miliarde coroane.

Un venit anual de apro
ximativ 450 milioane do
lari aduce prezența sediului O.N.U. 
pe teritoriul marii urbe economiei 
new-yorkeze, se arată intr-un raport 
dat publicității de Comitetul orașului 
New York pentru Națiunile Unite. 
Această sumă întrece de 22 de ori 
cheltuielile municipalității pentru 
diversele necesități ale O.N.U. și 
comunității sale diplomatice.

DE PRETUTINDENI
• LABORANT AUTO

MAT. Un sistem de aparate
de analiză automatizate, ce 
ușurează și grăbește munca in 
laboratoarele medicale, a fost 
pus la punct la Academia leto
nă de științe. Aparatul efec
tuează 54 de analize biochimice 
diferite. Un minicomputer preia 
direct rezultatele și le prelu
crează, păstrind, in același timp, 
informații despre antecedentele 
și evoluția bolii fiecărui pacient.

• EXTINDEREA ME
TROULUI LONDONEZ. 
La 16 decembrie, regina Elisa- 
beta a II-a va inaugura stația 
de metro .,Heathrow-Central", 
grație căreia primul aeropor 
internațional al Marii Brflj? ’ 
se va afla la distanță de ' .
puțin de 40 de minute de cen
trul capitalei. La aceasta s-a 
ajuns prin prelungirea cu 6 km 
a liniei „Piccadilly" — de la sub
urbia de vest a Londrei pină in 
inima aeroportului. Stația 
„Heathrow-Central" este dotată 
cu echipament ultramodern. 
Călătorii se vor putea adresa 
în trei limbi (engleză, franceză 
și germană) unui ordinator care 
le va răspunde pe un ecran de 
televiziune la toate întrebările 
legate de traseu.

• REZERVE DE URA
NIU. Ce) mai mare depozit 
de uraniu din lume se află în 
apropiere de țărmul turcesc al 
Mării Negre — susțin experții 
Universității din Hamburg 
(R.F.G.) Depozitul s-ar afla pe 
fundul mării, la adincimi intre 
1 000 și 2 000 metri. Savanții 
respectivi consideră că rezer
vele de uraniu de aici s-au 
format în decursul ultimilor 
5 000 de ani prin depunerea 
planctonului vegetal, care are 
proprietatea de a extrage și îm
bogăți uraniul din apa mării. 
Intrucit este vorba de un mi
nereu cu o concentrație mică 
de uraniu, dar foarte mare de 
substanțe organice. respectivul 
conglomerat poate fi ars, suge
rează specialiștii vest-germani. 
De pe urma arderii rămine o 
cenușă minerală cu concentrație 
mai mare de uraniu.

• „ZIUA SOARELUI". 
Un comitet format din repre
zentanți ai celor mai diferite 
domenii ale vieții sociale — 
oameni de știință, ecologi, poli
ticieni etc. — a anunțat organi
zarea pentru anul viitor, in 
S.U.A.. a „Zilei Soarelui". După 
cum au declarat organizatorii, 
este vorba de o manifestare 
menită să pună in evidență că 
energia solară trebuie să devină 
o principală sursă energetică a 
viitorului. Organizatorii își pro
pun să determine un sprijin 
larg în favoarea unui efori la 
scară națională pentru exploa
tarea acestei surse de energie. 
„Ziua Soarelui" va fi marcată 
la 3 mai (indiferent dacă va fi 
o zi însorită sau ploioasă...).

• PATINOARE DE- 
MONTABILE. Uzina de In
stalații frigorifice din Debrica, 
(R.P. Polonă), produce de mai 
multă vreme patinoare artifi
ciale. demontabile și transpor
tabile. Elementele componente 
ale patinoarului — agregatul de 
înghețare, țevăria și plăcile — 
se transportă cu camioanele și 
se montează apoi pe un teren 
perfect neted. Montarea insta
lației și darea în funcțiune a 
patinoarului durează cel mult 
trei săptămîni. Asemenea pati
noare pot fi utilizate la o tem
peratură de plus 12 grade C, ct'< 
condiția ca să nu fie expuși 
direct razelor solare, și chiar la 
plus 16—18 grade, dacă se asi
gură un perete de protecție Îm
potriva căldurii. Destinate în
deosebi școlilor și cartierelor de 
locuit, patinoarele artificiale 
pot fi utilizate ca terenuri de 
sport, practic, aproape in tot 
tin pul anului.

• AMAZONIA Șl CLI
MA PLANETEI. Selva sud- 
americană, care pînă nu de 
mult era în bună măsură teren 
virgin, a început să se deterio
reze rapid, ca urmare a unor 
intervenții neraționale și necon
trolate. Studiile iritreprinse de 
omul de știință brazilian Luis 
Carlos Molion -învederează că 
uriașa junglă ce se Întinde de 
la țărmul oceanului pină la 
Amazon și de-a lungul acestuia 
constituie nu numai o vastă fa
brică mondială de oxigen, dar 
și de căldură, rezultată prin 
evaporarea unor imense mase 
de apă. De aceea, masivele de
frișări ale acestor regiuni atrag 
modificări bruște ale climei nu 
numai in America de Sud, ci și 
in întreaga lume.

• BANCNOTE PEN
TRU NEVĂZĂTORI. 
începutul anului viitor vor fi 
emise în Belgia bancnote pre
văzute cu semne ale alfabetului 
Braille — în relief — pe care 
să le poată folosi fără dificul
tate orbii. De asemenea, banc
notele vor fi străbătute de un 
fir metalic, ceea ce facilitează 
detectarea prezenței lor în 
plicuri.

• INVAZIE DE PAPA
GALI. Papagalii, atît de cr
uțați în unele țări ca păsări 
exotice, de ornament, au deve
nit indezirabili în Birmania. 
deoarece aduc pagube agricul
turii. bistrictui Sagain. din a- 
ceastă țară, cultivă din belșug 
susan. Mari amatori de semin
țe de susan, papagalii invadea
ză in stoluri de cite două ori 
pe zi — dimineața și seara — 
culturile de susan ca să se os
păteze. Pentru a-și apăra recol
tele, țăranii au organizat „bri
găzi de serviciu in cimp". care 
îndepărtează lacomele zbură
toare de pe ogoare.
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