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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

PLENAR
IERI A

LĂRGITĂ A
AL PARTIDULUI

COMITETULUI CENTRAL
COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 1 iunie, la Ateneul 
Român, ou inceput lucrările Ple
narei lărgite a Comitetului ' 
Central al Partidului Comunist 
Român.

La propunerea Comitetului Po
li io Executiv al C.C. al P.C.R., 
piei*1 ta a adoptat in unanimita- * 

\ * ri'torul punct la ordinea

<-u privire la stadiul actual 
zdilicării socialismului in țara 

t-oastrâ, la problemele teoretice, 
ideologice și activitatea politicâ, 
educativă a partidului.

La lucrările plenarei lărgite

participă, împreună cu membrii 
și membrii supleanți ai C.C. al 
P.C.R., 360 de invitați - cadre 
care iși desfășoară activitatea in 
organe și organizații de partid, 
de masă și obștești, în economie, 
precum și în domeniul muncii po
litico-educative, culturale, cerce
tării științifice, invățămintului, 
presei și radioteleviziunii.

Intimpinat cu vii și puternice 
aplauze, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a luat cuvintul in 
prima parte a lucrărilor ple
narei lârgite, prezentind o amplă 
expunere.

Definind în mod științific eta
pele parcurse de societatea ro
mânească și stabilind cu clari-

late orientări și sarcini de viitor, 
ampla expunere a secretarului 
general al partidului a fost pri
mită cu profundă satisfacție și 
deplină aprobare de toți cei pre- 
zenți și subliniată in repetate 
rinduri cu însuflețite aplauze și 
urale, constituind un document
program de o inestimabilă valoa
re teoretică și practică pentru 
activitatea comuniștilor, a tu
turor cetățenilor țârii, îndreptată 
spre înfăptuirea mărețului țel în
scris în Programul partidului, în 
hotâririle Congresului al Xll-lea 
- făurirea socialismului și comu
nismului peppmîntul României.

In încheierea expunerii, parti
cipant Aa-'plenara au ovaționat 
îndelung pentru Partidul Comu-

J

nist Român, exponentul năzuin
țelor vitale ale națiunii, forța po
litică conducătoare a societâții 
noastrfe socialiste, pentru secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care iși 
consacră întreaga energie și pu
tere de muncă înfloririi continue 
a patriei, in deplină libertate și 
independență, bunăstării și fe
ricirii poporului român, cauzei 
socialismului și păcii în lume. Ei 
au reafirmat hotârirea nestrămu
tată a clasei muncitoare, a țără-‘ 
nimii și intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii - români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități - de a urma și în
făptui neabătțit politica internă 
și externă a partidului și statu-

lui nostru, care corespunde in 
cel mai înalt grad intereselor și 
aspirațiilor fundamentale ale 
poporului.

In cursul după-amiezii au in
ceput dezbaterile generale, care 
se desfâșoară sub semnul im
portantelor idei și orientări cu
prinse in expunerea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Au luat cuvintul tovarășii : 
Constantin Dăscălescu, Pavel 
Aron, Emil Bobu, Iosif Szasz, 
Ion Stoian, Ștefan Pascu, Gheor- 
ghe Pană, Leonard Constantin, 
Eduard Eisenburger, Alexandrina 
Găinușe.

Lucrările plenarei continuă.
i•.
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Cu privire Ia stadiul actual al edificării socialismului în țara noastră, 

Ia problemele teoretice, ideologice și activitatea politică, educativă a partidului
Stimați tovarăși.
Plenara Comitetului Central' al parti

dului dezbate problemele teoretice, ideo
logice și ale muncii politice, educative de 
formare a omului nou, făuritor conștient 
al socialismului și comunismului. în 
abordarea acestor probleme trebuie să 
pornim de la profundele transformări 
revoluționare care s-au produs în socie
tatea românească, precum și de la marile 
schimbări sociale și naționale, ale rapor
tului de forțe din viața internațională 
contemporană.

în spiritul concepției revoluționare 
despre lume și viață, al socialismului 

.Vfic și materialismului dialectic și 
e-*ie necesar să analizăm drumul

î
ROLUL FORȚELOR DE PRODUCȚIE Șl AL CONCEPȚIEI 

REVOLUȚIONARE DESPRE LUME Șl VIAȚĂ 
In perfecționarea organizării vieții sociale

După cum se știe, istoria omenirii, deci 
și istoria poporului român, este istoria 
dezvoltării forțelor de producție șl. a re
lațiilor sociale, istoria luptelor de clasă, 

parcurs de patria noastră în făurirea npii. 
orinduiri sociale, in victoria socialismu
lui, etapele procesului «revoluționar, pre
cum și stadiul actual în care se găsește 
România.

în mod deosebit trebuie să analizăm 
cum s-au dezvoltat forțele de producție, 
care este stadiul actual al economiei ro
mânești și locul ei în economia mondială.

în același timp, este necesar să ana
lizăm structura și relațiile sociale, pro
prietatea asupra mijloacelor de produc
ție, modul de producție și de repartiție 
a produsului social și a venitului na
țional.

Se impune să avem permanent în ve- 

a luptelor împotriva asupririi și domina
ției străine, pentru eliberare națională și 
dezvoltare de sine stătătoare, istoria în
fruntării continue între vechi și nou. în 

dere.că modul de gîndire, conștiința so
cială, gradul de dezvoltare a științei, în- 
vățămîntului și culturii sînt determinate 
de baza materială a societății, de modul 
de producție și de repartiție a bunurilor 
materiale. *

în același timp, conștiința socială, ști
ința, învățămîntul și cultura, activitatea 
ideologică și politico-educativă au un rol 
important în dezvoltarea forțelor de pro
ducție. Ambele laturi de activitate con- 
diționîndu-se reciproc și într-o unitate 
dialectică, asigură progresul continuu al 
societății, ridicarea bunăstării poporului, 
întărirea independenței și suveranității 
patriei. (Aplauze puternice). x 

același timp, Istoria omenirii este jalona
tă de relațiile dintre diferite popoare și 
state, de formarea și apoi dispariția Unor 
imperii, de lupta popoarelor pentru apă

s.

rarea ființei proprii, a ființei lor națio
nali.

De-â lungul mileniilor s-au succedat 
mai multe moduri de producție, mai 
multe orinduiri sociale. în toate aceste 
orînduiri, lupta de clasă și — în formele 
corespunzătoare fiecărei etape — lupta 
împotriva subjugării străine, pentru eli
berarea națională, deci lupta împotriva 
exploatării sociale și a asupririi națio
nale a constituit forța motrice a trans
formărilor revoluționare, a progresului 
omenirii.

Fiecare mod de producție și orînduire 
socială iși are modul său de gîndire și 
conștiință socială. După epoca comunis
mului primitiv, de la orînduirea sclava
gistă și pînă la capitalism, concepțiile 
despre lume și viață ale claselor domi
nante au urmărit totdeauna să justifice 
formele de proprietate, de producție și 
repartiție bazate pe împărțirea societății 
în clase de proprietari și clase lipsite de 
mijloace de producție, în asupritori și 
asupriți, să justifice exploatarea și asu
prirea maselor populare.

în același timp, clasele asuprite și-au 
elaborat propriile concepții teoretice și 

' ideologice despre lume și viață, care, co
respunzător fiecărei orînduiri sociale, 
le-au luminat calea în lupta revoluționa
ră pentru înlăturarea nedreptăților so
ciale, pentru o societate nouă, mai dreap
tă și mai bună.

După cum rate bine cunoscut, în toate 
orînduirile sociale de pînă acum au 
existat și s-au manifestat o serie de le
gități generale valabile pentru întreaga 
societate, care au contribuit la dezvol
tarea și afirmarea conștiinței comune a 
popoarelor, a națiunilor, la dezvoltarea 
generală a științei și culturii, a conștiin
ței umane. Dar întotdeauna acestea au 
fost folosite de clasele exploatatoare în 
scopuri proprii, pentru a-și întări și 
menține dominația asupra celorlalte cla
se sociale, asupra maselor populare.

Odată cu apariția clasei muncitoare pe 
scena istoriei s-a dezvoltat o concepție 
nouă, revoluționară, privind organizarea 
societății, a relațiilor sociale, trecerea la 
o orînduire fără clase asupritoare, a 
dreptății sociale șl naționale.

Se poate spune că, pentru prima dată, 
în orînduirea socialistă, îndeosebi în co
munism, se creează condiții pentru forma
rea unei concepții teoretice și ideologice 
unitare despre lume și viață. Dar și în 
socialism, probabil și în comunism, con
cepția teoretică și ideologică va fi în con
tinuă transformare, în raport de dezvol
tarea forțelor de producție, a nivelului 
de cunoaștere științifică. Dispariția cla
selor sociale, a inegalității sociale și na
ționale, realizarea unei societăți a egali
tății sociale și naționale asigură baza 
materială și socială pentru o concepție 
unitară despre lume și viață. Dar aceas

tă posibilitate trebuie transformată în 
realitate prin dezvoltarea economico-so- 
cială și prin activitatea ideologico-teore
tică a partidului revoluționar pentru În
lăturarea vechilor stări de lucruri, ca șl 
a concepțiilor teoretice, ideologice, care 
s-au dezvoltat de-a lungul mai multor 
orînduiri sociale. Trebuie să avem per
manent în vedere că lupta împotriva ve
chilor concepții despre lume și viață și 
afirmarea concepției revoluționare ma- 
terialist-dialectice presupun un proces 
de lungă durată. Activitatea teoretică, 
ideologică și politico-educativă a parti
dului se desfășoară în condițiile înfrun
tării aprige dintre noua concepție și ve
chile stări de lucruri. Partidul revoluțio
nar, forțele progresiste, clasa muncitoa
re — în calitate de clasă conducătoare a 
societății — trebuie să-și îndeplinească 
în cele mai bune condiții răspunderea 
istorică atît în dezvoltarea forțelor de 
producție, în făurirea relațiilor de pro
ducție, cît și în afirmarea în întreaga so
cietate a concepției revoluționare rnate- 
rialist-dialectice despre lume și viață.

Lupta permanentă dintre vechi și nou 
va continua să se manifeste și în comu
nism și va constitui forța motrice a pro
gresului societății omenești. Legea dia
lectică a luptei contrariilor, contradicții
le se manifestă și în socialism și se vor 
manifesta, fără îndoială, într-o formă sau 
alta, și în societatea comunistă. Contra
dicții există și vor continua să apară in 
orice societate. Ele nu se potSoluționa 
printr-o atitudine de negare, ci prin stu
dierea și înțelegerea cauzelor ce le gene
rează și, pe această bază, prin acțiunea 
conștientă pentru înlăturarea vechilor 
stări de lucruri și promovarea cuteză
toare a noului. Numai astfel se poate asi
gura crearea societății comuniste, numai 
astfel omenirea va putea merge spre o 
societate fără asupritori. (Aplauze puter
nice). Cu totul nou în comunism este 
faptul că dispar clasele antagoniste, cla
sele sociale in vechiul înțeles, se creează 
condițiile soluționării contradicțiilor prin 
activitatea conștientă a forțelor sociale, a 
oamenilor, în interesul întregii societăți, 
al libertății și dreptății sociale, al bună
stării materiale și spirituale a tuturor 
membrilor societății.

Crearea condițiilor pentru afirmarea 
unei concepții unitare teoretice, ideologi
ce, despre lume și viață nu trebuie înțe
leasă în sensul îngust al uniformizării, al 
acceptării fără discuție a unei teze sau 
alteia. Afirmarea unei concepții unitare 
presupune neapărat o luptă permanentă 
între diferite teze și concepții despre or
ganizarea mai bună a forțelor de pro
ducție, a relațiilor sociale, a vieții mase
lor populare ; desigur, aceasta va fi o 
luptă bazată pe relații de producție uni
tare, precum șl pe dezvoltarea științei și 
culturii, a cunoașterii umane, care va 
deschide permanent noi și noi căi de per
fecționare a vieții și relațiilor sociale.

In această concepție revoluționară, ma- 
terialist-dialectică și istorică, trebuie să 
privim și dezvoltarea poporului român 
și stadiul actual în care se găsește patria 
noastră socialistă.
(Continuare în pag. a II-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
II

CUNOAȘTEREA ISTORIEI MILENARE A POPORULUI ROMÂN.
A LUPTEI SALE PENTRU AFIRMAREA FIINȚEI PROPRII, 
PENTRU LIBERTATE SOCIALĂ Șl NAȚIONALĂ, PENTRU 

INDEPENDENȚĂ Șl UNITATE - FUNDAMENT AL ACTIVITĂȚII
IDEOLOGICE. AL EDUCAȚIEI PATRIOTICE,

SOCIALISTE A MASELOR
Stimați tovarăși,
Istoria milenară a poporului român, ca 

dealtfel a tuturor popoarelor, este is
toria dezvoltării forțelor de producție, a 
producerii și perfecționării uneltelor de 
muncă, ce au determinat unirea și or
ganizarea oamenilor în grupe și forma
țiuni statale, pînă la statul centralizat al 
dacilor, sub Burebista, șl apoi, corespun
zător diferitelor epoci, pînă la orînduirea 
capitalistă și trecerea la făurirea socie
tății socialiste.

După cum se știe, civilizația dacilor a 
cunoscut o puternică înflorire timp de 
sute de ani. Cu doi ani în urmă, am a- 
niversat 2050 de ani de la formarea pri
mului stat centralizat dac, dar organiza
rea vieții comune a dacilor a început cu 
multe secole înainte. Pentru acele vre
muri, diferitele formațiuni statale ale da
cilor au cunoscut o viață materială și 
spirituală avansată. Ele au întreținut re
lații cu alte popoare și civilizații din 
vecinătate. în timpul statului centralizat, 
alături de agricultură s-au dezvoltat mi
neritul, prelucrarea metalelor și alte me
serii, care reflectă gradul yjalt de civili
zație al dacilor. Contactele și conlucra
rea cu civilizațiile greacă și romană au 
exercitat o influență puternică asupra 
modului de viață și gîndire al dacilor, 
însăși durata îndelungată a războaielor 
dintre daci și romani constituie o mărtu
rie a forței și trăiniciei statului și po
porului dac. Victoria romanilor a deschis 
o perioadă lungă de conviețuire, în care 
s-a accentuat împletirea civilizației dace 
și romane. După cum atestă scrierile vre
murilor respective, cercetările arheologi
ce, datele științifice, în această perioadă 
s-a realizat simbioza daco-romană și a 
început formarea unui nou popor bazat 
pe cele mai înalte virtuți ale dacilor și 
romanilor. Așa s-a născut poporul român. 
După retragerea armatelor romane din 
fața năvălirii popoarelor migratoare, noul 
popor în formare a rămas să-și apere 
glia și comunitatea de interese. Treptat, 
el a trecut la organizarea de noi for
mațiuni, de voievodate, care
lupte grele împotriva năvălitorilor, pen
tru apărarea ființei proprii.

Au trecut sute de ani în care s-a înche
gat și cimentat comunitatea de interese 
economice, de teritoriu, de cultură și 
limbă ale poporului român. In această 
perioadă s-au creat condiții, deși cu o a- 
numită întîrziere, pentru trecerea la o 
organizare superioară — formarea celor 
trei principate românești: Țara Româ
nească, Moldova și Transilvania. După 
cum este cunoscut, ele s-au născut și dez
voltat în lupta împotriva dominației 
străine, pentru unirea intr-un stat pu
ternic, în stare să facă față invaziilor 
străine, să-și asigure o dezvoltare de sine 
stătătoare.

Nepieritoare va rămîne în memoria 
poporului nostru epopeea luptelor duse 
de Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare, 
Mihai Viteazul și atîția alții, care s-au 
ridicat cu hotărîre împotriva dominației 
străine, pentru apărarea ființei proprii, 
pentru afirmarea identității poporului ro
mân.

Este 
că, de 
cipate 
într-o
originii comune, dorința de unire în- 
tr-un singur stat, realizat dealtfel — este 
drept, pentru vreme scurtă — în timpul 
lui Mibai Viteazul. Unirea făurită sub 
domnia lui Mihai Viteazul exprima voin
ța românilor de a-și avea un stat uni
tar propriu, prevestind formarea statu
lui național unitar român de mai tîr- 
ziu, în 1918. (Aplauze puternice).

Unii istorici încearcă azi să susțină 
teoria existenței, într-o anumită perioa
dă, a unui vid în spațiul carpato-dună
rean. Cred că răspunsul l-au primit de
mult. în primul rînd, înșiși oamenii mai 
înaintați și de cultură din acele vremuri 
au răspuns la aceasta vorbind despre lo
cuitorii și voievodatele existente în spa
țiul carpato-dunărean — și cred că erau 
mai în cunoștință decît unii istorici de 
astăzi care încearcă să se facă atotștiu
tori și să nege realitățile, să nege ceea 
ce este rezultatul dezvoltării istorice. 
Răspunsul la aceasta l-au dat Mircea, 
Ștefan cel Mare, Ioan de Hunedoara, 
Mihai Viteazul. Cei care l-au învins pe 
Baiazid, care au ținut piept atîtor cu
ceritori, care au realizat primul stat cen
tralizat al românilor din Țara Româ
nească, Moldova și Transilvania. Ei nu 
au venit din altă parte, nu au căzut din 
cer, ei au trăit și s-au născut aici, pe 
acest pămînt și l-au apărat cu sîngele 
lor. (Aplauze puternice, prelungite). Ei 
și-au continuat existența comună pe a- 
ceste meleaguri de-a lungul a sute și sute 
de ani, s-au organizat, s-au dezvoltat și 
au luptat pentru a trăi liberi și inde
pendenți. In această perioadă s-a format 
conștiința de sine a poporului nostru, 
conștiința continuității, a unității de ori
gine și cultură a tuturor locuitorilor din 
cele trei principate.

Formarea .și dezvoltarea principatelor 
române au avut loc în condiții grele ; 
ele au trebuit să-și mențină existența 
luptînd împotriva dominației sau a ten
dințelor de dominație a trei mari im
perii — Imperiul otoman, Imperiul aus- 
tro-ungar și Imperiul țarist. Este evi
dent că aceste împrejurări istorice, 
războaiele îndelungate ce au trebuit duse 
împotriva dominației străine au determi
nat o rămînere în urmă pe calea dez
voltării economice-sociale, constituind 
principala piedică în formarea și dez
voltarea statului național unitar al ro
mânilor. In aceste condiții, masele popu
lare, conducătorii celor trei principate au 
acționat întotdeauna pentru dezvoltarea 
independentă, pentru întărirea legături
lor și sentimentelor comune.

Despre toate acestea vorbesc faptele, 
luptele sociale și naționale desfășurate 
secole de-a rîndul, participarea activă la 
viața internațională din epoca respec
tivă. Despre acestea vorbesc răscoalele 
țărănești, revoluția lui Tudor Vladimi- 
rescu, revoluția burghezo-democratică 
din 1848 care, într-o formă sau alta, a 
cuprins deopotrivă cele trei principate 
românești, realizarea unirii Tării Româ
nești cu Moldova și formarea statului 
național român în 1859. Sînt cunoscute 
manifestările de simpatie din rîndul ma
selor populare din Ardeal, poziția acti
vă a intelectualității ardelene pentru a 
demonstra și a obține recunoașterea ca
racterului românesc al Ardealului, pen
tru unirea cu noul stat național ro
mân. Războiul pentru independență — 
afirmare a voinței poporului român de 
a scutura pentru totdeauna dominația 
străină — a prilejuit o nouă manifes
tare a populației din Ardeal pentru in
dependența României, pentru unirea cu

țara. Aceste sentimente au continuat să 
se dezvolte și au triumfat odată ctț for
marea statului național unitar în 1918, 
ca rezultat al destrămării Imperiului 
austro-ungar, al afirmării voinței libe
re, la Alba lulia, a maselor populare din 
Ardeal, care în mod unanim au hotărît 
unirea cu țara, unirea cu România. 
(Aplauze puternice, prelungite). For
marea statului național unitar a consti
tuit încununarea unor lupte de secole, 
a năzuințelor românilor de pretutindeni 
de a-și avea un stat unitar independent, 
de a trăi liberi, în pace și colaborare 
cu vecinii, cu alte popoare.

Săpăturile arheologice, faptele istorice 
atestă cu putere că, timp de milenii, pe 
teritoriul patriei noastre s-au succedat 
toate orînduirile economico-sociale cu
noscute de omenire.

împrejurările istorice legate de migra- 
ția unor popoare, apoi de existența domi
nației marilor imperii au întîrziat dez
voltarea în anumite perioade a poporului 
nostru, formarea națiunii și a statului na
țional unitar român. Dar forța și vitali
tatea urmașilor „celor mai drepți și viteji 
dintre traci", a urmașilor dacilor și ro
manilor s-au manifestat cu puțere toc
mai în aceste împrejurări grele. Ei și-au 
păstrat și dezvoltat însușirile comune pro
prii, formînd prin secole poporul român, 
bazat pe unitatea de origine comună, de 
limbă, de cultură, de teritoriu, de interese 
economice comune, iar apoi națiunea 
română. (Aplauze puternice, prelungite).

în conviețuirea cu popoarele vecine din 
antichitate, cu diferite popoare migra
toare, iar apoi cu cele ce s-au așezat în 
această parte a Europei în a doua jumă- 

' tate și spre sfîrșitul primului mileniu s-au 
produs o întrepătrundere și o' influen
țare reciprocă. Viața, faptele demonstrea-

ză că popoarele migratoare și cele ce s-au 
așezat spre sfîrșitul primului mileniu în 
această parte a Europei au găsit aici o 
Civilizație materială și spirituală supe
rioară, pe care și-au însușit-o. Putem afir
ma, pe baza faptelor istorice, că poporul 
nostru s-a plămădit de-a lungul mile
niilor în spațiul carpato-dunărean, că fie
care metru de pămînt și fiecare piatră 
sînt stropite cu sudoarea și sîngele mo
șilor și strămoșilor noștri. In cele mai 
grele timpuri, înaintașii nu și-au părăsit 
pămîntul unde s-au născut, ci, înfrățin- 
du-se cu el, cu munții și âmpiile, cu rîuri- 
le și codrii falnici, au rămas neclintiți pe 
aceste meleaguri, apărîndu-și ființa, drep
tul la existență liberă. (Vii și puternice 
aplauze).

Originea daco-romană șî continuitatea 
existenței pe aceste meleaguri constituie 
caracteristici fundamentale ale poporului 
român. Stabilirea locului în istorie, a ori
ginii și continuității în bazinul carpato- 
dunărean ale poporului român constituie 
fundamentul oricărei activități ideologice, 
teoretice și politico-educative. Nu se poa
te Vorbi de educație patriotică socialistă 
fără cunoașterea și cinstirea trecutului, a 
muncii și luptei înaintașilor noștri. 
(Aplauze puternice). Avem un trecut 
glorios, care reprezintă cea mai prețioasă 
moștenire a poporului nostru. Avem da
toria să ridicăm pe o treaptă nouă și să 
îmbogățim cu noi cuceriri materiale și 
spirituale această prețioasă moștenire, să 
ridicăm pe noi culmi de civilizație po
porul, națiunea noastră socialistă. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Istoria, evenimentele ne învață că 
dominația străină, existența în vecină
tatea țării noastre a unor imperii au în- 
tîrziat într-o perioadă sau alta dezvol
tarea economico-socială a poporului, for
marea națiunii române, a statului națio
nal unitar. Aceste împrejurări vitrege nu 
au putut însă împiedica realizarea năzuin
țelor poporului român, bazate pe comu- 

. nitatea originii, de a infringe orice greu
tăți și de a obține victoria prin formarea 
sa ca națiune liberă și independentă, prin 
realizarea statului național unitar, prin 
trecerea la făurirea societății socialiste. 
(Aplauze puternice).

Din îndelungata și zbuciumata istorie a 
poporului român se poate trage concluzia, 
mai generală, că dominația ' și ocupația 
străină, oricît ar dura, nu pot împiedica 
manifestarea comunității de interese a 
unui popor, păstrarea specificului său, 
formarea națiunii și a statului național 
unitar. Acestea sînt legități obiective 
dezvoltarea oricărui popor.

Această concluzie este confirmată 
putere de numeroasele popoare care 
trăit sute de ani sub dominația colonială, 
imperialistă și care în ultimii 30 de ani 
și-au cucerit independența și se formează 
ca națiuni și state’ naționale unitare. 
(Aplauze puternice).

gată decît in 1950. Cel mai elocvent este 
în această privință situația fondurilor 
fixe — care constituie baza dezvoltării 
societății — și care sînt de 9 ori mai 
mari decît cele existente în 1950. Deci 
ceea ce s-a realizat în secole și secole de 
dezvoltare economică a poporului nostru, 
în numai 30 de ani orînduirea socialistă 
a reușit să mărească de peste 9 ori.

Dinamismul dezvoltării economiei noas
tre în anii construcției socialismului se 
exprimă și in apropierea, față de țările 
dezvoltate din punct de vedere economic, 
a nivelurilor pe locuitor la o serie de 
produse fizice, cum sînt: consumul de e- 
nergie primară (în echivalent huilă), pro
ducția de oțel, ciment, tractoare, auto
camioane, vagoane de marfă, îngrășămin
te chimice, fire și fibre chimice, mase 
plastice, cauciuc sintetic, frigidere, tele
vizoare, aparate de radio, țesături, în
călțăminte, produse alimentare.

Toate acestea demonstrează cu putere 
justețea politicii partidului nostru, care 
aplică adevărurile general valabile la 
condițiile concrete din România, acțio
nează în strînsă concordanță cu realită
țile din țara noastră.

S-a discutat și se discută încă despre 
experiența țării noastre. Unii teoreticieni 
și economiști de peste hotare mai emit 
teza după care România nu ar fi pro
cedat bine acordînd așa de mare aten
ție dezvoltării forțelor de producție, în
deosebi industriei socialiste. Și în pe
rioada regimului burghezo-moșieresc a 
existat teza, promovată sub influența 
monopolurilor imperialiste, după care 
România ar fi trebuit să rămînă o țară 
eminamente agrară. Unii afirmau chiar 
că poporul român nu are vocația indus
triei și că nu trebuie să pășească pe 
calea industrializării. Această teză a 
făcut ca țara noastră să rămînă o țară 
slab dezvoltată, cu un nivel de viață a 
foarte scăzut. Dacă România, trecînd pe 
calea construcției socialiste, nu ar fi ac
ționat pentru dezvoltarea puternică a for
țelor de producție, pentru realizarea unei 
industrii moderne pe baza tehnicii celei

mai avansate, am fi rămas în continuare 
o țară slab dezvoltată, dependentă de ță
rile industrializate.

Dezvoltarea puternică a industriei so
cialiste, amplasarea forțelor de produc
ție și progresul industriei în toate jude
țele au constituit și constituie factorul 
esențial al victoriei socialismului, al tre
cerii Ia făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea spre 
comunism. (Aplauze puternice). Tocmai 
pe baza dezvoltării puternice a forțelor 
de producție, a industriei am putut a- 
sigura înfăptuirea revoluției agrare, tre
cerea agriculturii pe calea socialismului, 
creșterea producției agricole de trei ori 
și jumătate, în comparație cu 1950.

Pe această bază s-au înfăptuit profun
de transformări revoluționare în structu
ra socială a țării, creșterea clasei munci
toare, precum și reducerea ponderii- ță
rănimii de la 80 la sută la mai puțin de 
30 la sută în 1980.

Creșterea forțelor de producție, indus
trializarea, dezvoltarea celorlalte ramuri 
economice, progresul puternic al agricul
turii au constituit factorii esențiali ai 
înfloririi științei, învățămîntului și cul
turii, ai lichidării analfabetismului și în
făptuirii revoluției culturale prin genera
lizarea învățămîntului obligatoriu de 10 
ani și dezvoltarea unei puternice acti
vități cultural-educative în rîndul ma
selor largi populare. (Vii aplauze).

Pe această bază s-a asigurat creșterea 
continuă a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor. Dezvoltarea 
forțelor de producție, a bazei tehnico- 
materiale a societății a asigurat creșterea 
în ultimele trei decenii a 
reale a oamenilor muncii d- 
de patru ori, creșterea desf 
mărfuri de 15 ori, ceea ce sș 
faptul că Ia o serie de prodi 
consumul pe locuitor, în c? 
terii populației, a înregistrt 
deosebit de importante. Mă 
numai la cîteva date penti 
ridicarea puternică, în cîțivs 
velului de trai material și 
poporului, luînd ca bază anul 1950.

EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI 
Al NIVELULUI DE TRAI

în

cu 
au

au dus

deosebit de semnificativ faptul 
la început, între cele trei prin- 
s-au dezvoltat legături strînse. 
formă sau alta exista conștiința

III
DEZVOLTAREA IMPETUOASĂ A FORȚELOR DE PRODUCȚIE 

FACTORUL ESENȚIAL AL VICTORIEI SOCIALISMULUI 
ÎN ROMÂNIA, AL PROGRESULUI Șl BUNĂSTĂRII 

ÎNTREGULUI POPOR

1950 = 100

1965 1970 1980

Venitul național pe locuitor 354 482 11 ori
Retribuția reală 226 271 418
Retribuția medie nominală neta 305 382 664
Veniturile țărănimii provenite 

din munca in C.A.P. și din 

gospodăria personală, pe 
o persoană activâ

' — reale 189 202 434
nominale nete 296 342 822

Vînzările de mărfuri 459 683 15 ori

Stimați tovarăși,
Formarea statului național român, 

prin unirea Țării Românești cu Moldo
va, în 1859, a deschis calea dezvoltării 
mai puternice a forțelor de producție, a 
trecerii pe calea capitalistă a țării noas
tre. Un important rol l-au avut războiul 
de independență, proclamarea indepen
denței depline a României. Dar, odată 
cu aceasta, au pătruns în țara noastră 
monopolurile străine, statele imperialis
te. care au acaparat și au jefuit bogă
țiile poporului nostru, împiedicînd dez
voltarea forțelor de producție, a econo
miei naționale românești.

Chiar după formarea statului național 
unitar, în 1918, cea mai mare parte a 
economiei românești, începînd cu petro
lul, a continuat să se găsească în mîi- 
nile țărilor imperialiste, ale monopolu
rilor străine.

In ajunul celui de-al II-lea război 
mondial peste 60 la sută din economia 
românească era în mîna trusturilor și 
monopolurilor imperialiste. Din această 
cauză România rămăsese o țară agrară, 
cu o industrie slab dezvoltată. în aceste 
împrejurări economia românească a fost 
aservită complet Germaniei hitleriste, 
iar România aruncată în războiul anti
național, împotriva Uniunii Sovietice, 
alături de Germania hitleristă.

Nu trebuie să uităm nici un moment 
că Partidul Comunist Român a fost sin
gura forță care s-a ridicat, cu toată ho- 
tărîrea, împotriva acestui război, a ac
ționat pentru unirea tuturor forțelor pa
triotice, antifasciste, a organizat lupta 
pentru ieșirea din război, pentru înfăp
tuirea revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia- 
listă.

înfăptuirea actului istoric de la 23 Au
gust 1944, în condițiile internaționale fa
vorabile determinate de victoriile arma
telor sovietice și ale aliaților, de lupta 
popoarelor din Europa împotriva fascis
mului german, a deschis o nouă eră în 
istoria milenară a poporului nostru. 
România s-a alăturat, cu întreaga forță, 
armatelor sovietice, împotriva Germaniei 
hitleriste. pentru eliberarea deplină a 
patriei de sub dominația hitleristo- 
horthystă, și apoi a luptat, dînd jertfe 
grele, pentru eliberarea Ungariei și 
Cehoslovaciei, pînă la zdrobirea deplină 
a fascismului. în războiul drept dus îm
potriva fascismului, poporul nostru a 
demonstrat că nu a avut nimic comun 
cu clica militaro-fascistă care a împins 
țara, alături de Germania hitleristă, îm
potriva Uniunii Sovietice. Totodată, po
porul român și-a afirmat astfel glorioa
sele tradiții de luptă pentru indepen
dență și de sprijin al' luptei altor po
poare împotriva dominației străine, pen

tru libertate și independență. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă a 
deschis calea înfăptuirii revoluției demo
cratice, a revoluției socialiste și trecerii 
la construcția socialismului, a asigurat 
condițiile necesare marilor transformări 
revoluționare. Poporul român a obținut, 
sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân, realizări epocale în dezvoltarea 
generală a țării.

Intr-o perioadă istorică scurtă. Româ
nia a parcurs mai multe etape istorice 
și a trecut la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

în această epocă de mari transformări 
revoluționare au fost lichidate, pentru 
totdeauna, proprietatea capitalistă-moșie- 
rească asupra mijloacelor de producție, 
exploatarea și asuprirea de clasă, s-a 
realizat o economie socialistă unitară în 
industrie și agricultură, bazată pe pro
prietatea comună a oamenilor muncii, 
ca proprietate a întregului popor, și pe 
proprietatea cooperatistă asupra mijloa
celor de producție, s-a asigurat înfăp
tuirea principiului socialist de repartiție 
a produsului social și venitului național 
în conformitate cu principiile eticii și 
echității noii orînduiri. Pe această bază, 
forțele de producție au cunoscut o dez
voltare puternică, România transformîn-

du-se într-o țară Industrial-agrară, cu o 
industrie puternică și o agricultură dez
voltată, în plin progres.

Dacă comparăm situația României din 
1938 — anul cu economia cea mai dez
voltată înaintea celui de-al II-lea război 
mondial — cu situația din 1980, putem 
constata cu mîndrie și satisfacție ce 
uriașe realizări a obținut poporul nos
tru, într-o etapă istorică scurtă, în dez
voltarea economico-socială pe calea so
cialismului, a bunăstării și fericirii în
tregii națiuni. (Vii și puternice aplauze).

Așa cum am menționat, în ajunul ce
lui de-al doilea război mondial, adică 
după mai ihult de 80 de ani de dezvol
tare capitalistă, România era o țară cu 
o industrie slab dezvoltată și o agricul
tură înapoiată. Aproape 80 la sută din 
populație lucra în agricultură. Astăzi in
dustria românească produce de 48 de ori 
mai mult decît în 1938. Dar chiar în 
comparație cu 1950, anul în care am tre
cut la primul plan cincinal, deci la con
strucția de fapt a societății socialiste, 
țara noastră a cunoscut o impetuoasă 
dezvoltare economică 
referi, luînd ca bază 
1938, la situația din 
pentru a înțelege mai
curs, marile transformări înfăptuite, for
ța materială și spirituală a societății so
cialiste românești de astăzi.

socială. Mă 
comparativă 
1950, 1965 și 
bine drumul

voi 
anul 
1980 
par-

DINAMICA PRINCIPALILOR INDICATORI Al 
ECONOMIEI NAȚIONALE

Populația
Populație activâ — apta de muncă 
Numărul personalului muncitor 
Produsul social
Venitul național
Producția globală industrială 
Producția globală agricolă 

Venitul național pe locuitor

Datele de mai sus demonstrează cu 
puterea faptelor marile realizări obținute 
de poporul român în dezvoltarea socia
listă, in ridicarea gradului de civilizație

DEZVOLTĂRII

1933 = 100

1950 1965 1980

104,6 122,0 142,3
101,2 117,0 125,0
150,5 305,1 520,2

99 410 14 ori
99,5 411 14 ori

147 957 48 ori
74 143 258
95 337 10 ori

și bunăstare materială și spirituală. 
Putem spune, pornind de la produsul so
cial și venitul național pe locuitor, că 
România este astăzi de 15 ori mai bo-

In perioada 1950—1980, în condițiile 
creșterii numărului locurilor de muncă 
cu peste 5 milioane, retribuția medie no
minală netă a sporit de la 330 lei la 2 238 
lei lunar. De asemenea, veniturile nomi
nale nete lunare ale țărănimii au crescut 
de la 167 lei la aproximativ 1400 lei. 
Cheltuielile social-culturale pe un locui
tor au crescut de la 211 lei la circa 3 200 
lei.

în ce privește consumul populației, in 
cei 30 de ani ai construcției socialismu
lui, acesta a crescut pe locuitor la car
ne de 3,7. ori, la lapte de 1,6 ori, la ouă 
de 4,5 ori, Ia zahăr de 4 ori, la legume de 
peste 2 ori. Este deosebit de important 
faptul că aceste sporuri s-au realizat în 
condițiile creșterii rapide a populației 
urbane — de la 3,7 milioane în 1948 la 
11,0 milioane locuitori în 1980.

A crescut, totodată, gradul de înzestra
re a populației cu obiecte de folosință în
delungată și, în special, cu televizoare, 
frigidere, autoturisme și altele. La o serie 
de produse alimentare și industriale con
sumul a ajuns la nivelul multor țări dez
voltate.

în perioada 1950—1980 s-au construit 
circa 4,6 milioane locuințe, ceea ce în
seamnă că aproximativ 70 la sută din 
populația țării beneficiază de locuințe 
noi.

S-a îmbunătățit radical starea de să
nătate a populației. Mortalitatea infanti
lă a scăzut de la 142,7 la mia de copii 
născuți vii în 1948 la 29,3 în 1980. Ritmul 
mediu anual de creștere a populației a 
fost de 1,1 la sută, ceea ce situează 
România printre țările care au cea mai 
rapidă evoluție demografică din Europa. 
Totodată, durata medie de viață a cres
cut de la 42 ani în 1932 la 70 ani în pe
rioada 1976—1980.

Putem afirma cu deplin temei, pe baza 
realităților, că orînduirea socialistă a 
creat condițiile pentru dezvoltarea pu
ternică a forțelor de producție, pentru li
chidarea într-o perioadă scurtă a îna
poierii moștenite de la regimul burghezo- 
moșieresc, pentru ridicarea României pe 
o treaptă superioară de progres și civili
zație. Viața demonstrează cu putere că 
numai dezvoltarea forțelor de producție 
asigură condițiile necesare pentru ridi
carea nivelului de viață al poporului, 
pentru progresul științei, învățămîntu
lui, culturii, pentru un grad superior de 
civilizație al întregii societăți, numai pe 
această bază se asigură întărirea forței 
materiale și spirituale a patriei, indepen
dența și suveranitatea ei. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Stimați tovarăși,

înfăptuirea Programului de dezvoltare 
economico-socială a țării a necesitat 
eforturi susținute din partea întregului

popor. An de an am alocat din venitul 
național circa o treime — mă refer la ul
timii 15 ani —- pentru fondul de dezvol
tare economico-socială. Numai baza
eforturilor susținute ale întregu f.
am putuț realiza dezvoltarea pi 
forțelor de producție, a bazei tel 
teriale a societății. Numai ast 
posibil să recuperăm o part® I 
din rămînerea în urmă moșt^ 
vechiul regim, din distanța ce 
de țările dezvoltate.

România continuă și azi să__
socialistă în curs de dezvoltare. Grupul 
țărilor în curs de dezvoltare cuprinde 
peste 100 de popoare. Și în acest grup 
există o diferențiere destul de mare între 
diferite țări ; putem spune că sînt cel 
puțin trei categorii mari ca nivel de dez
voltare : țările cu pînă la 400—500 do
lari venit pe locuitor, țările cu 1 000— 
1 200 dolari și țările cu 1 500 pînă la 

*2 000 dolari venit pe locuitor. x
România se găsea în 1950 în prima 

grupă, cu un venit pe locuitor de circa 
100 dolari. Astăzi ne aflăm în grupa a 
treia, cu un venit național de peste 
1 500 dolari pe locuitor.

în ce privește țările dezvoltate, între 
care de asemenea există diferențieri, 
dacă facem comparație cu grupul țărilor 
mediu dezvoltate, în 1950 venitul Româ
niei pe locuitor era de 15—20 de ori mai 
mic, iar astăzi este de cel mult 4—5 ori 
mai mic. Am scurtat deci mult decalajul 
dintre țările dezvoltate și patria noastră. 
Mai rămîne, desigur, încă un drum lung 
de străbătut. \

Dar venitul național este numai o la
tură după care se poate caracteriza o țară 
ca fiind în curs de dezvoltare sau dez
voltată. Trebuie să avem în vedere dez
voltarea generală, echilibrată, a econo
miei naționale, a diferitelor ramuri și sec
toare — industria, agricultura, transpor
turile — precum și dezvoltarea științei, 
învățămîntului, culturii, factori deosebit 
de importanți în aprecierea nivelului de 
dezvoltare al unei țări.

Luînd acești factori, și alții, în conside
rație, putem spune că România a depășit 
în multe domenii caracteristicile unei țări 
în curs de dezvoltare. Societatea socia
listă românească se caracterizează prin- 
tr-o dezvoltare multilaterală economică, 
științifică, culturală și în ce privește ni
velul de trai general al poporului. Dar, 
indiferent de grupa de țări in care ne gă
sim, ca și de efortul de a depăși din toate 
punctele de vedere caracteristicile unei 
țări' în curs de dezvoltare. România va 
rămîne întotdeauna alături și va acționa 
împreună cu țările în curs de dezvoltare, 
cu țările care luptă pentru dezvoltarea 
economică independentă. (Aplauze puter
nice, îndelungate).
(Continuare în pag. a IlI-a)
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OBIECTIVUL FUNDAMENTAL AL ETAPEI ACTUALE - 
REALIZAREA UNEI NOI CALITĂȚI A MUNCII Șl VIEȚII 

ÎN SOCIETATEA SOCIALISTĂ ROMÂNEASCĂ
1. întărirea și modernizarea bazei 

tehnico-materiale, creșterea continuă 
a eficienței economice-fundamentul 

trainic al dezvoltării societății 
și ridicării bunăstării poporului

Stimați tovarăși,
Pornind de la nivelul forțelor de pro

ducție, de la dezvoltarea multilaterală a 
patriei, Congresul al XII-lea a trasat 
obiectivul fundamental al realizării unei 
noi calități a muncii și vieții în toate do
meniile.

Sint cunoscute prevederile actualului 
cincinal, de aceea nu doresc să mă refer 
acum la ele. Prin realizarea acestui cinci
nal, România va parcurge încă un drum 
important pe calea înfăptuirii Programu
lui partidului, va trece la un nou stadiu 
de dezvoltare, va cunoaște o puternică 

’ zvoltare a gradului de civilizație a în- 
gului noștru popor.
' decursul actualului cincinal, rolul 

îtor - al dinamismului economiei 
atwn rfe 'revine creșterii productivității 
mun .i, sporirii continue a producției nete 
indtsu triale și a producției agricole, valo
rificării maxime a produselor românești 
pe piața mondială. Va trebui să asigurăm 
creșterea mai puternică a științei, ca fac
tor dinamizator al progresului economico- 
social, dezvoltarea mai puternică a bazei 
energetice și de materii prime proprii, a 
agriculturii — ca sectoare hotărîtoare 
pentru făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea spre co
munism.

Sint cunoscute, de asemenea, măsurile 
stabilite în realizarea acestor obiective, 
programele care urmăresc să asigure în
făptuirea și chiar depășirea acestor pre
vederi.

Privind în perspectivă, economia 
României va trebui să se bazeze pe o in
dustrie modernă, puternic dezvoltată, pe o 
agricultură modernă de înaltă productivi
tate, continuînd să rămînă și în viitor 
o țară industrial-agrară. Pe această 
bază se vor asigura dezvoltarea forțelor de 
producție, progresul general al societății, 
ridicarea bunăstării materiale și spirituale 
a poporului.

Trecerea României la un nou stadiu de 
dezvoltare, în grupa țărilor mediu dez
voltate, nu va schimba și nu trebuie să 
schimbe orientarea de bază a economiei 
românești. Este necesar să avem perma
nent în vedere că înfăptuirea obiecti
velor Programului partidului, a hotărî- 
rilor Congresului al XII-lea impune alo
carea în continuare a circa 30 la sută 
din venitul național în scopul dezvoltării 
forțelor de producție. Societatea noastră 
socialistă, ca orice societate de altfel, tre
buie să asigure permanent mijloacele 
pentru reproducția lărgită, o acumulare 
înaltă — baza dezvoltării forțelor de pro
ducție, a nivelului de civilizație generală 
a țării. In același timp, trebuie să se asi
gure creșterea eficienței acumulării, a 
juturor investițiilor, sporirea rentabilității 
economice și, odată cu acestea, creșterea 
venitului național, singura sursă a des
fășurării neîntrerupte a reproducției lăr
gite și ridicării necontenite a nivelului 
de trai al întregului popor.

Istoria milenară, îndeosebi ultimele se
cole de existență a patriei noastre, ne 
duc la constatarea că ceea ce a determi
nat progresul, formarea națiunii și a sta
tului național unitar, pînă la victoria so
cialistă, a fost gradul de acumulare, de 
creștere a bogăției generale naționale ; 
numai ne această bază noporul nostru, 
ca dealtfel toate popoarele, a putut obține 
dezvoltarea economică-socială, a putut 
Hl-și întărească independența și suvera
nitatea.

Se poate afirma, cu deplin temei, că 
hotărîtor pentru viitorul unui popor nu 
este nivelul consumului înalt, al totalită
ții venitului național, ci nivelul acumu
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lării, alocării unei părți însemnate a veni
tului național pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării.

A consuma totul sau aproape totul în
seamnă a condamna țara la înapoiere, 
la pierderea independenței și suverani
tății, afectînd, astfel, însuși viitorul țării, 
al poporului. (Vii aplauze).

Trebuie să avem permanent în vedere 
și să fim pe deplin conștienți că numai 
asigurînd un nivel înalt al acumulării și 
al reproducției socialiste lărgite vom 
crea și condițiile necesare ridicării con
tinue a bunăstării materiale și spirituale 
a poporului. (Aplauze îndelungate).

Există, desigur, o deosebire fundamen
tală între felul în care s-au dezvoltat ță
rile capitaliste, imperialiste și felul în 
care se dezvoltă România și popoarele 
care și-au cucerit recent independența. 
Dacă țările capitaliste au realizat un ni
vel înalt de acumulare, acesta s-a dato
rat într-o măsură însemnată exploatării 
și asupririi a zeci și zeci de popoare din 
colonii. Inclusiv poporul român a con
tribuit cu zeci și zeci de miliarde de do
lari la dezvoltarea țărilor capitaliste im
perialiste. Poporul nostru, alte țări care 
au pășit pe calea dezvoltării economico- 
sociale după cel de-al doilea război mon
dial își realizează progresul pe baza for
țelor proprii, a muncii proprii, a alocării 
unei părți însemnate din venitul național 
pentru întărirea bazei tehnico-materiale. 
Numai pe această cale se pot asigura 
lichidarea subdezvoltării, ridicarea țării la 
un nivel superior de dezvoltare, întărirea 
independenței economice și politice a pa
triei. (Aplauze puternice, îndelungate).

Pornind de la aceste concluzii, se im
pune să acționăm. și în continuare, cu 
toată fermitatea, pentru dezvoltarea pro
prietății socialiste, pentru creșterea bo
găției naționale, pentru ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al producției, pen
tru creșterea productivității muncii și a 
eficienței economice.

Trebuie să avem întotdeauna în ve
dere adevărul bine cunoscut că munca 
este factorul hotărîtor al dezvoltării for
țelor de producție, al progresului orică
rei societăți. Munca a avut rolul deter
minant în dezvoltarea fizică și intelec
tuală a omului, omul însuși — se poa
te spune — este creația muncii. Este 
adevărat, în condițiile societății împăr
țite în clase exploatatoare și asuprite 
munca a servit totodată ca mijloc de 
îmbogățire a celor puțini, dar ea a con
tinuat să aibă rolul hotărîtor în dez
voltarea generală a societății.

După cum este cunoscut, societatea ca
pitalistă a dus la o organizare superi
oară a activității economice, la formarea 
marii industrii, la dezvoltarea muncii so
ciale, la perfecționarea diviziunii mun
cii. Aceasta a reprezentat un factor de 
importanță deosebită în dezvoltarea ge
nerală a societății omenești. Este ade
vărat, în această societate există pro
prietatea particular-capitalistă și repar
tiția capitalistă a producției. Socialismul 
și-a propus să dezvolte caracterul so
cial al muncii, să intensifice și să per
fecționeze munca socială și diviziunea 
muncii în societate, lichidînd proprieta
tea particular-capitalistă și transfor- 
mînd-o In proprietate socială asupra mij
loacelor de producție, lichidînd reparti
ția inechitabilă și înlocuind-o cu prin
cipiul repartiției în raport cu munca și 
contribuția fiecăruia la dezvoltarea ge
nerală a societății după principiul „nici 
muncă fără pîine, nici pîine fără muncă“.

Societatea noastră socialistă a reali
zat aceste principii socialiste de proprie
tate. de muncă și de repartiție. Oame

nii muncii, fără deosebire de naționa
litate, sînt astăzi proprietarii mijloace
lor de producție, ai întregii avuții na
ționale, producătorii și beneficiarii ne
mijlociți a tot ceea ce se produce în 
societate. (Aplauze puternice).

Este necesar, poate, să explicăm mai 
bine principiul socialist „de la fiecare 
după posibilitate, fiecăruia după mun
că". Acest principiu presupune ca fie
care membru al societății, în cadrul di
viziunii muncii, să-și pună întreaga sa 
capacitate de muncă și cunoaștere în 
slujba creșterii continue at. producției ma
teriale, a dezY^lJârii științei, învățămin- 
tului și culturii' în actuala etapă dedez-’ 
voltare a societății socialiste trebuie să 
facem totul pentru a, produce cît mai 
mult, cît mai binț, la o cântate cît mai 
înaltă," CU cheltuieli cit mai'mici, să a- 
sigurăm creșterea continuă a eficienței, 
a producției nete, a venitului național — 
baza progresului societății și a creșterii 
bunăstării poporului.

în același timp, pornind de la prin
cipiul repartiției după muncă și con
tribuția la dezvoltarea generală a socie
tății, trebuie să urmărim permanent 
realizarea unui raport echitabil între ve
niturile' mici și veniturile mari, men- 
ținjnd diferențierea și cointeresarea ma
terială în muncă, dar asigurînd condi
țiile necesare de viață, de dezvoltare fi
zică și intelectuală pentru toți membrii 
societății. Tocmai în acest fel. a acțio
nat și acționează partidul nostru, sta
bilind drept criteriu de retribuire reali
zarea unui raport de 1:5 între venitu
rile mari și veniturile mici. Acest prin
cipiu va trebui aplicat cu fermitate și 
în perioada următoare, pînă la înfăp
tuirea obiectivelor Programului partidu
lui. Dar și în perspectiva trecerii la fău
rirea societății comuniste, a victoriei co
munismului trebuie să avem în vedere 
că principiul socialist își va păstra multă 
vreme valabilitatea.

Principiul de repartiție comunistă „de 
la' fiecare după muncă, fiecăruia după 
necesități" va trebui, de asemenea, să 
fie bine explicat și înțeles. Și în co
munism fiecare cetățean va trebui să 
dea maximum, în perioada de muncă 
stabilită, pentru dezvoltarea bazei teh
nico-materiale, pentru creșterea avuției, 
pentru dezvoltarea generală a societății. 
Principiul „de la fiecare după posibili-' 
tăți" trebuie înțeles în sensul că fieca
re își va ridica permanent nivelul pro
fesional, tehnic, de cunoștințe științifice 
și generale și va da, la locul său de mun
că, în cadrul diviziunii sociale a mun
cii, maximum pentru bunul mers al so
cietății. în același timp, societatea — 
ajungînd la un grad înalt de dezvol
tare a forțelor de producție, a bazei ma
teriale — va trebui să asigure tuturor 
membrilor săi condițiile necesare, știin
țific determinate, pentru dezvoltarea fi
zică, intelectuală, pentru satisfacerea ne
cesităților fiziologice și spirituale.

Fără îndoială că, ținînd seama de di
viziunea socială a muncii, și în socie
tatea comunistă vor exista diferențieri, 
forme de cointeresare materială și spi
rituală care să asigure condiții optime 
pentru buna desfășurare a activității 
economico-sociale.

în lumina acestor considerente este 
necesar să înlăturăm înțelegerile sim
pliste care își fac loc în societatea noas
tră, în special dorința unora de a primi 
totul de la societate și de a da cît mai 
puțin societății sau chiar nimic. După 
cum este cunoscut, nici în natură nu 
se întîmplă astfel. Chiar planta care pri
mește mai mult, dă mai mult societă
ții, răsplătește grija manifestată față de 
ea. Așa cum în coloniile de albine trîn- 
torii sint eliminați pentru a nu consuma 
inutil din rodul hărniciei albinelor. Tre
buie să aplicăm, deci, consecvent prin
cipiul „nici pîine fără muncă, nici mun
că fără pîine". (Vii și puternice aplauze).

Nimeni nu poate trăi din munca al
tuia, nimeni nu poate trăi fără să mun
cească ! Munca în raport cu capacita
tea și specializarea constituie o onoare 
și o Îndatorire pentru fiecare cetățean al 
patriei noastre socialiste. Să facem ca 
toți oamenii muncii să-și aducă contri
buția activă, cu întreaga capacitate fi

zică șl intelectuală, la dezvoltarea ge
nerală a societății socialiste.

Este necesar să organizăm astfel ac
tivitatea încît fiecare cetățean, apt de 
muncă, să participe, în cadrul diviziu
nii sociale a muncii, la dezvoltarea so
cietății, să depună o muncă necesară, 
utilă.

2. Dezvoltarea proprietății socialiste, 
autoconducerea muncitorească - 

factori primordiali ai făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și ai înaintării spre comunism

Ținînd seama de caracterul social al 
proprietății, al muncii și repartiției, este 
necesar să aducem unele clarificări asu
pra noțiunilor de proprietate pentru a le 
pune într-un acord mai deplin cu reali
tățile societății noastre socialiste. Consi
der că în mod greșit se identifică pro
prietatea socială, proprietatea întregului 
popor, cu proprietatea de stat. Statul nu 
este și nu trebuie să fie proprietar în 
sensul juridic al cuvîntului ; proprieta
tea socială aparține poporului. Statul nu 
este decît un instrument în mîna clasei 
muncitoare, a oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, al întregului 
popor, în înfăptuirea organizată a dez
voltării economico-sociale. Este necesar 
să reflectăm și să aducem deci unele 
îmbunătățiri în ce 'privește noțiunea de 
proprietate, să întărim conștiința și ma
nifestarea puternică a calității de pro
prietari a oamenilor muncii.

în acest sens se impune să perfecțio
năm principiile de proprietate, de orga
nizare socială, principiile noului meca
nism economic, ale autoconducerii și 
autogestiunii muncitorești, pentru a asi
gura ca oamenii muncii dintr-o unitate 
economico-socială să-și realizeze mai 
bine calitatea de proprietari asupra păr
ții din proprietatea întregului popor în

PROBLEME FUNDAMENTALE ALE ORGANIZĂRII Șl 
CONDUCERII ȘTIINȚIFICE A SOCIETĂȚII NOASTRE SOCIALISTE

1. întărirea continuă a democrației 
socialiste, muncitorești, perfecționarea 

cadrului organizat de participare 
a maselor la conducerea societății

Stimați tovarăși,
Formele de proprietate, de producție 

și repartiție socialiste constituie expresia 
celei mai înalte democrații muncitorești, 
a faptului că clasa muncitoare, oamenii 
muncii, fără deosebire de naționalitate, 
sînt organizatorii întregii activități de 
producție, sint adevărații stăpîni ai avu
ției naționale. Pornind de la aceasta este 
necesar să acționăm cu toată fermitatea 
în vederea perfecționării și dezvoltării 
continue a democrației muncitorești, a 
autoconducerii și autogestiunii, forma cea 
mai corespunzătoare, în condițiile țării 
noastre, de manifestare a rolului de 
forță conducătoare în societate al clasei 
muncitoare.

Am creat un cadru larg de participare 
a oarfienilor muncii la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate. Este necesar să 
asigurăm creșterea rolului consiliilor de 
conducere, în care oamenii muncii ce 
lucrează direct în producție reprezintă 
cel puțin 30 la sută, să întărim rolul a- 
dunărilor generale ale proprietarilor, pro
ducătorilor și beneficiarilor în buna des
fășurare a autoconducerii muncitorești. 
Așa cum s-a hotărît de către cel de-al 
doilea Congres al oamenilor muncii, a- 
dunările generale trebuie să dezbată și 
să adopte hotărîri cu privire la întreaga 
activitate economico-financiară, la buna 
gospodărire a fiecărei întreprinderi, să

în socialism și comunism nu trebuie 
să existe șomeri, oameni fără muncă. Șo
majul este specific capitalismului, socie
tății bazate pe exploatare și asuprire. 
Noi trebuie să organizăm astfel activi
tatea, încît toți cetățenii valizi să mun
cească, să contribuie la dezvoltarea ge
nerală.

credințată lor spre gospodărire și dez
voltare. Oamenii muncii dintr-o între
prindere trebuie să înțeleagă faptul că ei 
Sirft proprietarii'acEler întreprinderi, La 
ei poartă direfeț Răspunderea pentru păs
trarea și apărarea proprietății, pentru 
dezvoltarea, ei, că .datoria lor este de a 

JJbițiheț cu finijlc&Eele' de care dispun, 
cReșterea continuă ‘a Eficienței economi
ce, asigurînd pe această cale și mijloa
cele necesare retribuirii lor și participă
rii la beneficii, și mijloacele necesare 
acumulării, dezvoltării forțelor de pro
ducție, precum și satisfacerea unor ne
cesități generale ale statului, apărării 
țării.

Statul, ca reprezentant al întregului 
popor, trebuie să exercite controlul și să 
vegheze ca proprietatea întregului popor 
să fie mai bine gospodărită, să nu fie 
risipită și să se dezvolte continuu, să asi
gure ca în toate unitățile să se înfăp
tuiască neabătut, în condiții cît mai 
bune, autoconducerea, autogestiunea, 
creșterea continuă a eficienței economice.

Pornind de aici, va trebui, poate, să 
ne gîndim și la o participare directă a 
oamenilor muncii la dezvoltarea mijloa
celor de bază, a mijloacelor de produc
ție. în acest sens, ar fi poate bine să ne 
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adopte planul de dezvoltare economico- 
socială, bugetul de venituri și cheltuieli, 
măsuri de asigurare a dezvoltării fie
cărei unități, a creșterii veniturilor și 
bunăstării oamenilor muncii. Pornind de 
la faptul că adunarea generală este forul 
suprem al proprietarilor și producători
lor, ea are menirea să aprobe activitatea 
consiliilor de conducere, precum și com
ponența acestor consilii, inclusiv a ca
drelor de conducere, directori, directori 
adjuncți și alții. Trebuie să facem totul 
ca adunările generale, consiliile de con
ducere ale unităților economico-sociale 
să răspundă rolului important pe care 
îl au în democrația noastră economico- 
socială, în conducerea diferitelor sectoa
re de activitate.

Sarcini importante au consiliile na
ționale, îndeosebi Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii și Consiliul Național 
al Agriculturii, care cuprind toate sec
toarele economice, avînd rolul de a asi
gura buna desfășurare a activității con
siliilor de conducere și adunărilor gene
rale, dezbaterea problemelor fundamen
tale ale dezvoltării economice-sociale, a- 
doptarea planurilor de dezvoltare eco
nomică, politica internă și externă a 
statului.

în cadrul democrației muncitorești un 
rol important îl au Congresul oamenilor 
muncii și Congresul agricultorilor, ce re
unesc fiecare cîte circa 11 000 de repre

gîndim ca circa 70 Ia sută din mijloacele 
fixe, din fondurile de bază ale unei uni
tăți, să fie proprietate comună, dată în 
administrare, în gospodărire și pentru 
dezvoltare colectivului de oameni ai 
muncii respectiv, iar circa 30 la sută din 
mijloacele de bază să aparțină oamenilor 
muncii din unitatea respectivă, pe baza 
participării fiecăruia cu o contribuție co
respunzătoare. Am în vedere, ținînd sea
ma de experiența acumulată în unitățile 
cooperatiste, agricole și meșteșugărești, 
ca oamenii muncii să poată să depună, 
sub formă de participară socială, o a- 
numită sumă, care să nu poată depăși, 
spre exemplu, 40 000 sau 50 000 de lei de 
persoană, dar care să nu fie mai mică 
de 10 000 lei. Aceasta să creeze posibili
tatea celor care participă la fondul de 
dezvoltare — și care rămîn proprietari 
ai acestei sume — să primească anual, 
pentru suma depusă, un beneficiu de 
circa 6 la sută, în afara drepturilor ge
nerale în cadrul retribuției și participă
rii la beneficii, iar acolo unde activita
tea s-a desfășurat cu rezultate bune, 
unde sînt beneficii mai mari decît cele 
prevăzute, în anumite cazuri, să poată 
depăși chiar 6 la sută. O asemenea re
glementare consider că ar întări răspun
derea, în calitate de proprietari, a oame
nilor muncii, preocuparea pentru buna 
desfășurare a activității- economice, pen
tru autoconducere și autogestiune.

A doua formă de proprietate socială, 
cea cooperatistă, va trebui, de asemenea, 
întărită și consolidată continuu. Este ne
cesar să lichidăm definitiv mentalitatea 
după care aceasta ar fi o formă inferioa
ră de proprietate socialistă. Proprieta
tea socială cooperatistă asupra mijloace
lor de producție corespunde pe denii n 
principiilor socialiste și ea trebuie dez
voltată, apărată, atît în . agricultură, cît 
și în cooperația meșteșugărească. Și aici 
trebuie să perfecționăm răspunderea în 
autoconducere, în autogestiune, în apă
rarea și dezvoltarea proprietății socialis
te cooperatiste a oamenilor muncii 
membri ai fiecărei unități.

Statul trebuie să aibă răspunderea de 
a veghea, deopotrivă, la apărarea și 
dezvoltarea ambelor forme de proprie
tate socialistă, ele constituind baza teh- 
nico-materială a făuririi socialismului și 
comunismului. (Aplauze puternice).

zentanți direcți ai oamenilor muncii din 
toate sectoarele de activitate.

De asemenea, Congresul educației și 
culturii, Congresul învățămîntului și 
Conferința națională a oamenilor de 
știință au o mare însemnătate în dez
baterea problemelor din domeniile res
pective, în dezvoltarea generală a țării.

în activitatea consiliilor populare și 
dezvoltarea armonioasă a tuturor jude
țelor și localităților un rol de importanță 
deosebită revine Congresului și Camerei 
legislative a consiliilor populare.

Toate acestea alcătuiesc un sistem de
mocratic unic în felul său, în care re
prezentanții direcți ai maselor populare 
hotărăsc asupra destinelor țării, asupra 
căilor de înfăptuire neabătută a Pro
gramului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare spre 
comunism, asupra politicii interne și ex
terne, stabilesc măsurile pentru dezvol
tarea continuă a patriei, întărirea unită
ții și forței sale materiale și spirituale, 
a suveranității și independenței Româ
niei. (Aplauze puternice, prelungite).

în perspectiva dezvoltării societății 
noastre va trebui să veghem permanent 
la perfecționarea continuă a cadrului de
mocratic de participare nemijlocită a 
oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate. a întregului popor, la condu
cerea tuturor sectoarelor de activitate.

Nu trebuie să uităm nici un moment 
că socialismul este opera conștientă a 
poporului, că el se const.ru'este cu po
porul și pentru popor. Deci trebuie să 
facem totul pentru a asigura participa
rea directă democratică a poporului la 
conducerea societății. (Aplauze puternice, 
prelungite).

în același timp, este necesar să îm
binăm în mod armonios noile organisme 
și noile forme de conducere democratică 
a sn-i°tstii m nv-Tn-n'- catului socia-
(Continuare în pag. a iV-a)



ZIUA 4 SCINTEIA — miercuri 2 iunie 1982

(Urmare din pag. a III-a) orice fel este chemată să asigure buna
7---------- ;---- ----------------  desfășurare a vieții economico-sociale,
list, pornind de la faptul că întreaga ac- munca pașnică a poporului, ordinea, li- 
tivitate a statului, a organelor sale de niștea tuturor cetățenilor.

2. Creșterea rolului statului 
în conducerea întregii activități 
economico-sociale și întărirea 
controlului maselor populare 

asupra organelor de stat

de eliberare a altor națiuni și popoare. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Armata noastră este formată și educată 
astăzi în spiritul înaltelor idealuri de 
dreptate socială și națională ale socialis
mului, în spiritul prieteniei și colaborării 
cu toate statele, fără deosebire de orîn
duire socială. Ea se pregătește pentru a 
apăra independența țării în cazul unei 
agresiuni, pentru a-și îndeplini obligațiile 
în cadrul alianțelor, în cazul unui atac 
imperialist.

Consider necesar să afirm cu toată pu
terea la plenară, în fața întregului po-

por, că niciodată armata română nu va 
participa la un război agresiv, nu se va 
ridica împotriva altor popoare, ea va duce 
numai război de apărare a patriei. 
(Aplauze puternice). Istoria ne învață că 
este necesar ca fiecare popor să vegheze 
ca armata sa să nu participe, în nici o îm
prejurare, la subjugarea și asuprirea altor 
popoare. Aceasta este una din cerințele 
fundamentale ale societății socialiste, ale 
socialismului în general! Nu trebuie să 
uităm niciodată teza revoluționară, mar- 
xist-leninistă, că un popor care asuprește 
alte popoare nu poate fi liber !

5. Socialismul opera conștientă
a tuturor oamenilor muncii

Statul, toate organismele sale, aflate 
permanent sub controlul maselor largi 
populare, sînt chemate să asigure în
făptuirea neabătută a politicii interne și 
internaționale a partidului. Statul, or
ganele sale răspund pentru întreaga lor 
activitate în fața poporului, a reprezen
tanților săi. Lucrătorii organelor de stat, 
de orice fel, trebuie să se afle permanent 
sub controlul maselor populare, al po
porului, să răspundă în fața poporului de 
respectarea și aplicarea fermă a legilor, a 
legalității socialiste, de apărarea ca lu
mina ochilor a proprietății sociale, a pro
prietății socialiste, a independenței și su
veranității țării. (Aplauze puternice).

Putem spune că statul este reprezen
tantul suprem al proprietarilor și pro
ducătorilor, organizatorul vieții comune 
a întregului popor, a întregii națiuni. în 
această concepție, este necesar să acțio
năm continuu pentru buna funcționare 
și creșterea răspunderii tuturor organis
melor de stat, a tuturor lucrătorilor din 
aparatul de stat în îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor încredințate.

Este necesar ca organele statului nos
tru socialist, în strînsă colaborare cu or
ganismele democrației muncitorești, so
cialiste, să asigure dezvoltarea echilibra
tă și proporțională a societății, creșterea 
forțelor de producție pe teritoriu, un ra
port corespunzător între diferite ramuti 
și sectoare de activitate. O atenție deo
sebită trebuie acordată planificării dez
voltării economice sociale, pornind de la 
îmbinarea răspunderii consiliilor oameni

lor muncii, adunărilor generale pentru 
stabilirea planurilor în fiecare unitate, 
cu asigurarea unor proporții corespunză
toare între ramuri și sectoare, pentru fo
losirea rațională a mijloacelor materiale, 
financiare și umane, în vederea dezvol
tării continue a forțelor de producție, a 
avuției naționale, ridicării bunăstării ge
nerale a poporului.

Este necesar să acționăm cu toată ho- 
tărîrea în vederea înfăptuirii măsurilor 
privind autoconducerea și autoaprovizio- 
narea teritorială, creșterea • răspunderii 
organelor locale în buna aprovizionare a 
populației, în conformitate cu resursele 
de care dispune societatea la un moment 
dat. Trebuie să se întărească rolul consi
liilor populare, aj organelor de partid și 
de stat, în participarea cetățenilor din 
fiecare județ, din fiecare oraș și comună 
la realizarea producției, la înfăptuirea 
bunei aprovizionări, ca și la satisfacerea 
necesităților generale ale societății, ale 
statului. înfăptuirea neabătută a princi
piului autoconducerii și autoaprovizionă- 
rii teritoriale are o importanță deosebită 
în cadrul democrației muncitorești, socia
liste, în satisfacerea necesităților oameni
lor muncii din localitățile țării. Privite 
într-un cadru mai larg, autoconducerea 
și autoaprovizionarea teritorială repre
zintă un factor important în întărirea ca
pacității de .apărare a țării, în crearea 
condițiilor ca în orice împrejurări, să se 
poată soluționa problemele bunei aprov’- 
zionări, bunei gospodăriri și autocon
ducerii tuturor localităților.

Privind în perspectivă, putem afirma 
că se impune să asigurăm întărirea con
tinuă a statului și organelor sale, pentru 
a-și putea îndeplini, în toate domeniile, 
rolul de organizator în dezvoltarea eco
nomico-socială, în asigurarea muncii paș
nice, în construcția socialistă, în apărarea 
independenței și suveranității țărif. în 
același timp, trebuie să extindem con-‘ 
tinuu formele de conlucrare între orga
nismele democrației muncitorești și or
ganele statului, acestea completîndu-se 
reciproc și dînd un caracter tot mai de
mocratic societății noastre socialiste, asi- 
gurînd participarea organizată a tuturor 
categoriilor sociale la conducerea țării.

Putem afirma că democrația muncito- 
rească-socialistă este superioară oricărei 
forme de democrație cunoscută în istorie, 
inclusiv democrației burgheze. Este nece
sar să veghem permanent Ia dezvoltarea 
continuă a democrației muncitorești-so
cialiste ca factor determinant al făuririi 
socialismului și comunismului în Româ
nia. (Aplauze puternice, prelungite).

Socialismul eSte opera maselor popu
lare, a oamenilor muncii, a poporului, el 
se construiește cu poporul și pentru po
por. Socialismul este opera conștientă a 
clasei muncitoare, a maselor populare, a 
poporului, care își făurește în mod con
știent, în conformitate cu cerințele dez
voltării sociale, propria istorie, propriul 
viitor. Nu trebuie să uităm nici un mo-

ment că tot ceea ce am realizat în dez
voltarea socialistă a țării este rodul mun
cii pline de abnegație a clasei munci
toare, a țărănimii și intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, a întregului popor. De 
aceea, în realizarea Programului parti
dului trebuie să facem totul pentru a asi
gura rolul conducător al clasei munci
toare, participarea conștientă a poporului 
la făurirea comunismului. (Aplauze pu
ternice). Clasa muncitoare, celelalte clase 
și categorii sociale, poporul/ iată adevă
ratul făuritor al socialismului ! Tot ceea 
ce înfăptuim trebuie să răspundă năzuin
țelor poporului, să asigure bunăstarea și 
fericirea sa. Aceasta constituie, de fapt, 
însăși esența democrației muncitorești- 
socialiste !

Iată de ce, la a 60-a aniversare a parti
dului, am pus problema de a ne gîndi 
dacă formularea de „dictatură a proleta
riatului" mai corespunde sau nu noii 
etape de dezvoltare a societății noastre. 
Atunci am menționat că va trebui să re
nunțăm la această noțiune și să o în
locuim cu noțiunea de „statul democrației 
muncitorești" sau cu o altă denumire, 
care să răspundă noilor condiții de dez
voltare socialistă a patriei, de manifes
tare largă a democrației muncitorești, re
voluționare, de participare conștientă a 
întregului popor la făurirea propriului 
său viitor.

3. Aplicarea fermă a legalității 
socialiste și a normelor de conviețuire 

socială

6. Raportul dialectic dintre partidul
comunist și statul socialist

dori, de asemenea, să mă refer la 
statului în societatea noastră socia- 
Statul, organele sale supreme legi-

în asigurarea ordinii, liniștii, a res
pectării legilor, un rol important au or
ganele Ministerului de Interne, organele 
de securitate și miliție. Ele sînt chemate 
să vegheze permanent la respectarea 
neabătută a legilor și normelor de con
viețuire socială. în strînsă conlucrare cu 
organismele democratice ale oamenilor 
muncii, cu masele populare, ele trebuie să 
asigure apărarea proprietății obștești, să 
acționeze neabătut împotriva oricăror în
călcări ale legalității socialiste, a orică
ror manifestări ce lovesc în interesele 
oamenilor muncii, ale societății, ale dez
voltării socialiste, ale ordinii și liniștii 
publice. (Vii aplauze). Organele Ministe
rului de Interne își desfășoară activita
tea și răspund nemijlocit în fața partidu
lui, în fața maselor populare; în fața po
porului de felul în care își îndeplinesc 
misiunea de mare răspundere ce li s-a 
încredințat.

Ca toate organele de stat, și organele 
Ministerului de Interne își desfășoară 
activitatea în conformitate cu legile țării 
și poartă întreaga răspundere pentru 
respectarea neabătută a legalității socia
liste.

Organele de procuratură și justiție au- 
datoria să acționeze neabătut pentru res
pectarea legilor și sancționarea tuturor 
celor ce se abat de la normele de con
viețuire socială, care încalcă ordinea de 
drept a societății noastre. Prin parti
ciparea maselor populare, a consiliilor 
de judecată la aplicarea legilor, justi
ția noastră are un larg caracter demo
cratic ; în același timp, ea reprezintă o 
puternică forță în mîinile clasei mun
citoare, ale maselor populare în apă
rarea. și dezvoltarea societății socia
liste.

Este necesar să perfecționăm continuu 
activitatea organelor Ministerului de In
terne, ale justiției, întărind legăturile și 
conlucrarea acestora cu consiliile oame
nilor muncii, cu masele populare. Tre
buie să se dezbată larg, în cadrul a- 
dunărilor obștești, diferitele încălcări ale

legilor și normelor de conviețuire, să fie 
puși în discuție directă a oamenilor mun
cii cei ce nu respectă legile și normele 
de conviețuire socială. Nu trebuie să ui
tăm că o serie de moravuri provenind 
din vechea orînduire socială continuă să 
se manifeste și să '.influențeze pe unii 
oameni, că, din păcate, mai sînt cetățeni 
care nesocotesc legile și normele de con
viețuire socială. Așâi cum . spune poporul 
nostru, nu există pădure fără uscături"..- 
Avem datoria să acționăm astfel incit 
uscăturile să nu îmbolnăvească pădurea, 
să apărăm normele de conviețuire so
cială, să dezvoltăm principiile de drep
tate și echitate socială, să asigurăm dez
voltarea sănătoasă, morală și intelectua
lă a poporului nostru. (Aplauze pu
ternice). Fiecare cetățean trebuie să în
țeleagă faptul că în societatea socialis
tă românească fiecare trebuie să mun
cească ; la noi nu este loc pentru trîn- 
tori, pentru leheși, pentru cei ce încal
că normele de conviețuire socială, pen
tru cei ce fac abuzuri, pentru cei ce își 
însușesc prin furt munca altora. în vir
tutea drepturilor oamenilor muncii, ale 
națiunii, este necesar- ca, în conformi
tate cu prevederile legilor, să se ia mă
surile cele mai severe împotriva celor 
ce comit abateri, nereguli care încalcă . 
legile și normele de conviețuire socială. 
Aceasta constituie o cerință a înaltei de
mocrații muncitorești, o condiție ca po
porul să poată trăi în liniște,- să con
struiască socialismul așa cum îl do
rește. (Aplauze puternice, îndelungate).

Este adevărat, am avut și perioade 
cind s-au comis abuzuri în aplicarea le
gilor. Acționînd pentru lichidarea abu
zurilor, luînd măsuri ca ele să nu se mai 
repete niciodată, nu avem dreptul, sub 
nici un motiv, să slăbim vigilența, să 
slăbim fermitatea față de cei ce încalcă 
legile și normele de conviețuire socială. 
Cu atît mai mult trebuie să fim necru
țători față de cei care se pun în slujba 
dușmanilor țării, trădează interesele po
porului și patria. (Aplauze puternice).

Aș 
rolul 
listă, 
slative și executive reprezintă puterea 
supremă în societatea noastră socialistă. 
Legile țării și deciziile, în conformitate 
cu legea, ale organelor de stat sînt 
gatorii pentru toți cetățenii țării.

obli-

DEZVOLTAREA

Rolul conducător al partidului în so
cietatea noastră socialistă nu înlocuiește 
în nici o împrejurare organele de stat, 
nu diminuează și nu poate să diminueze 
sub nici o formă răspunderea organelor 
de stat în fața

Este necesar
legilor și a poporului, 
să înlăturăm orice neîn-

țelegere cu privire la cine ocupă locul 
mai principal în societate — partidul sau 
statul. Nu, nici nu trebuie să se pună o 
asemenea întrebare.

Statul și organele sale nu pot fi înlo
cuite de nimeni, deci nici de organele 
de partid.

Statul, organele de stat sînt direct 
răspunzătoare de buna desfășurare a în
tregii activități economico-sociale, de în
tărirea ordinii și disciplinei socialiste.

Organele de partid nu trebuie să înlo
cuiască organele de stat, dimpotrivă, ele 
trebuie să facă totul pentru întărirea 
rolului statului, pentru buna funcționare 
a organismelor sale de sus pînă jos.

Activiștii de partid, comuniștii care lu
crează în organele de stat răspund în 
fața legilor și poporului pentru activita
tea lor. Ca activiști și comuniști, ei tre
buie să dea totodată socoteală perma
nent în fața partidului de activitatea lor, 
să se afle permanent sub controlul par
tidului. Una pe alta nu se exclud, ci se 
condiționează în mod dialectic, in mod 
reciproc.

Orice încălcare a legilor țării este in
compatibilă cu calitatea de membru al 
Partidului Comunist Român.

Este adevărat că noi pornim de la teza 
științifică potrivit căreia statul a apărut 
într-o anumită etapă a dezvoltării so
ciale, cînd au apărut clasele exploata
toare, împărțirea societății în clase an
tagoniste — și va dispare într-o anumită 
etapă de dezvoltare. Cum se va înfăptui 
procesul dispariției, desigur, mai este 
timp să ne gîndim.

Actualmente trebuie să înțelegem că 
statul va continua și azi — și într-o 
lungă perioadă de timp, inclusiv în so
cietatea comunistă — să aibă un rol im
portant în organizarea vieții sociale, in 
dezvoltarea societății. Se vor schimba 
formele de activitate, caracterul statului, 
în raport de dezvoltarea forțelor de pro
ducție și a societății.

în legătură cu aceasta, consider nece
sar să aducem lămuriri în ce. privește 
drapelul țării și al partidului.

în conformitate cu prevederile Con
stituției, drapelul unic de stat este Tri
colorul, ca simbol al unității, suverani
tății și independenței naționale a Repu
blicii Socialiste România. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Drapelul de stat, Tricolorul, nu poate 
fi înlocuit de nici un alt drapel.

Drapelul partidului oglindește simbolul 
de luptă revoluționară a partidului, ca 
și steagurile altor organizații — Uniu
nea Tineretului Comunist, Organizația 
de pionieri, Șoimii patriei. Dar drapelul 
partidului — și cu atît mai mult alt dra
pel — nu poate înlocui drapelul de stat, 
Tricolorul. Și pentru partid, cît și pentru 
toate celelalte organizații, drapelul su
prem este Tricolorul, simbolul unității în
tregului popor, al independențe’ și su
veranității patriei. (Aplauze puternice, 
îndelungate ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul„Ceaușescu — Tricolorul!“).

NAȚIUNII SOCIALISTE
JUSTĂ A PROBLEMEI NAȚIONALE 
FUNDAMENTALĂ PENTRU ÎNTĂRIREA UNITĂȚII

Șl REZOLVAREA
CONDIȚIA

DE NEZDRUNCINAT A TUTUROR OAMENILOR MUNCII,
FĂRĂ DEOSEBIRE DE NAȚIONALITATE, ÎN SLUJBA

ÎNFLORIRII ROMÂNIEI SOCIALISTE

4. Apărarea patriei, a independenței 
naționale, a cuceririlor socialismului 

- datoria întregului popor
Stimați tovarăși,

Construirea societății socialiste are loc 
în condiții internaționale complexe, ale 
existentei politicii de forță, a conflicte
lor militare și războaielor, a menținerii 
pericolului unui război mondial. în ase
menea împrejurări, România socialistă 
are datoria să ia toate măsurile pentru 
dezvoltarea capacității de apărare, pen
tru organizarea, instruirea și înzestrarea 
armatei, astfel ca, în brice împrejurări, 
aceasta să-și îndeplinească îndatorirea 
sacră față de popor, de a apăra cuceri
rile revoluționare, independența și suve
ranitatea sa. Pornim de la faptul că 
apărarea patriei constituie îndatorirea 
fundamentală a întregului nostru popor. 
De aceea, este necesar să dezvoltăm toate 
formele de pregătire militară și de apăra
re a țării, să întărim și să dezvoltăm 
activitatea gărzilor muncitorești, a uni
tăților de pregătire militară a tineretu
lui, să organizăm apărarea teritorială în 
care așa cum am menționat —• auto
conducerea și autoaprovizionarea repre
zintă un factor de importanță deosebită. 
Pornind de la această concepție, să întă
rim și să dezvoltăm continuu legăturile 
dintre armată și popor, să dezvoltăm o 
largă conlucrare, în pregătirea de luptă 
a armatei cu gărzile muncitorești și uni
tățile de pregătire militară a tineretului,

cu masele largi populare. Armata con
stituie brațul înarmat al poporului, ea 
trebuie să slujească în orice împrejurări 
poporul, să apere cuceririle revoluționa
re, independența și suveranitatea țării. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

în același timp, în conformitate cu an
gajamentele noastre internaționale, ar
mata română își va îndeplini întotdeauna 
îndatoririle de apărare împreună cu ar
matele prietene, împotriva unui atac im
perialist.

Vom dezvolta relațiile cu armatele ce
lorlalte țări socialiste, cu armatele țărilor 
independente, considerînd că aceasta con
stituie un factor important în apărarea 
independenței, în lupta pentru prevenirea 
unui nou război mondial.

După cum este știut, de-a lungul seco
lelor, armata română a acționat numai 
și numai în apărarea ființei poporului; a 
independenței naționale. A existat o sin
gură împrejurare în care clasele domi
nante au forțat armata să acționeze. îm
potriva intereselor naționale ale poporu
lui. alături de Germania hitleristă, împo
triva Uniunii Sovietice. Poporul nostru a 
tras toate concluziile necesare din această 
încălcare a tradițiilor de secole ale po
porului și armatei române, care niciodată 
nu a invadat alte popoare și dimpotrivă, 
a constituit un sprijin puternic în lupta

Dragi tovarăși,
Am vorbit în prima parte a expunerii 

mele despre drumul istoric parcurs de 
poporul nostru, despre luptele duse pen
tru formarea națiunii române și a sta
tului național unitar.

După cum este bine cunoscut, națiu
nea a apărut pe o anumită treaptă a 
dezvoltării societății omenești. în socie
tatea noastră socialistă, ea a căpătat noi 
dimensiuni, noi caracteristici. însăși li
chidarea împărțirii societății în clase 
antagoniste, în clase asupritoare și în 
clase asuprite, formarea societății socia
liste bazate pe clase prietene, animate 
de ‘aceleași țeluri și interese, dezvol
tarea unitară a forțelor de producție, a 
științei; învățămîntului și culturii, a unei 
concepții noi despre lume și viață, a 
schimbat fundamental caracterul și ro
lul națiunii. Putem afirma cu deplin te
mei că națiunea noastră a căpătat carac
teristici superioare, dezvoltîndu-se pe o 
treaptă mai înaltă în procesul făuririi 
societății socialiste multilateral dezvol
tate și al înaintării spre comunism.

Există toate temeiurile să se presupu
nă că și în societatea comunistă, căpă- 
tind noi caracteristici și însușiri, națiu
nea va continua să existe ca un factor 
important al colaborării și păcii interna
ționale. în acest spirit, dezvoltarea sen
timentului de mîndrie națională, a pa
triotismului socialist, constituie un fac
tor de importanță deosebită în lupta 
pentru socialism, pentru pace și colabo
rare internațională.

Este bine, cred, să subliniez că, vor
bind de mîndria națională și patriotis
mul socialist, trebuie să înțelegem prin 
aceasta a prețui și a cinsti trecutul glo
rios de muncă și luptă, tot ceea ce a lost 
și este bun în dezvoltarea de-a lungul 
secolelor și secolelor a poporului nostru, 
în același timp, in mod hotărît să știm 
să clarificăm acele acțiuni și stări de 
lucruri care nu au corespuns spiritului 
și poporului nostru și, mai cu seamă, nu 
trebuie în nici un fel, vorbind de mîn
dria națională și de patriotismul socia
list, să se înțeleagă că trebuie să opu
nem acestea altor națiuni sau vreunei 
naționalități. Dezvoltarea sentimentului 
de mîndrie națională trebuie strîns le
gată cu dezvoltarea spiritului de priete
nie cu alte popoare, de prietenie, con
lucrare și conviețuire a oamenilor mun
cii români cu oamenii muncii de dife
rite naționalități din țara noastră. In a- 
cest sens, mîndria națională și patriotis
mul socialist trebuie să devină un factor 
al întăririi unității poporului nostru, a 
colaborării internaționale cu toate na-

țiunile lumii. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Trebuie, de asemenea, să avem în ve-

dere că pe teritoriul României s-au a- 
șezat, în decursul istoriei, și cetățeni de 
alte naționalități, că în cadrul conviețui-

rii comune s-a ajuns la o întrepătrunde
re și înțelegere reciprocă, astfel că as
tăzi, pe teritoriul patriei noastre se gă
sesc și oameni ai muncii de naționalitate 
maghiară, germană și de alte naționali
tăți. După cum se știe, nu o dată, oa
menii muncii români, maghiari, ger
mani, sârbi și alții au luptat împreună 
pentru libertate și dreptate, înțelegînd că 
pe deasupra originii naționale ei trebuie 
să-și unească rîndurile împotriva asupri
torilor. Este, de asemenea, bine cunoscut 
faptul că întotdeauna clasele asupritoa
re au căutat să învrăjbească oamenii 
muncii de diferite naționalități pentru 
a-i putea asupri și subjuga mai bine. Și 
astăzi unele țări, unele cercuri reacțio
nare, imperialiste, folosesc problema na
țională ca un mijloc de învrăjbire și 
dezbinare a popoarelor.

Partidul nostru comunist s-a pronunțat 
întotdeauna împotriva politicii de asu
prire națională, militînd neabătut pen
tru deplina egalitate in drepturi între toți 
oamenii muncii, fără deosebire de națio
nalitate. Din momentul înfăptuirii revo
luției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, al înfăp
tuirii revoluției democratice, a revolu
ției socialiste, în România s-a trecut la 
rezolvarea problemei naționale în spiritul 
concepției revoluționare a marxism-leni- 
nismului, asigurîndu-se deplina egalitate 
în drepturi între toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate. Am putea 
spune că aceasta constituie una din ma
rile cuceriri ale societății noastre socia
liste, cu care pe drept n* putem
mîndri și pe care trebuie 
(Aplauze). Avem obligații 
în viitor totul pentru aplic 
a principiilor deplinei egi 
turi, asigurînd participare 
menilor muncii la conduc 
nomice și sociale. în patri 
ferent de naționalitate, ce 
leași drepturi și îndatorir

Avem o patrie comuna, 
unită a întregului popor înfăptuim c' 
mai dreaptă și umană societate din 
lume — societatea socialistă și comunistă. 
Să facem totul pentru a întări colabora
rea și unitatea de nezdruncinat a între
gului popor, a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate). Oricine încearcă, 
într-o formă sau alta, să lovească în co
laborarea și unitatea cetățenilor patriei 
noastre, se pune implicit în slujba duș
manilor țării, a dușmanilor constructori
lor socialismului. (Vii aplauze). Indife
rent de originea părinților, avem o ori
gine comună : a patriei în care ne-am 
născut ; cu toții trebuie să învățăm și să 
vorbim o limbă unică, limba concepției 
revoluționare materialist-dialectice și is
torice. Să învățăm să iubim și să apărăm 
patria noastră comună ! (Aplauze puter
nice. Se scandează „Ceaușescu — 
R.S.R"). în orice împrejurări toți trebuie 
să servim poporul, patria, partidul, cauza 
socialismului și comunismului, libertatea 
și independența ei! Aici, în România, oa
menii muncii, fără deosebire de națio
nalitate, strîns uniți, trebuie să-și fău
rească, sub conducerea politică a Parti
dului Comunist Român, viața nouă, li
beră. în deplină egalitate și frăție. Aici, 
în comun, să făurim comunismul ! (A- 
plauze puternice).

Pornind de la necesitatea asigurării 
conlucrării și participării organizate a 
tuturor cetățenilor la făurirea vieții noi, 
a bunăstării și fericirii, este necesar să 
dezvoltăm activitatea Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, activitatea Or
ganizației Democrației și Unității Socia
liste care asigură participarea organizată 
a cetățenilor nemembri de partid 
treaga viață politică și socială. Să 
totul pentru asigurarea depli- 
în cadrul Frontului Democ 
tății Socialiste, a tuturor oai 
cii, a întregului popor, ai 
tuind o cerință fundamente c 
rii ferme a patriei noastre . 
cialismului și comunismult 
României pe noi culmi de 
vilizație, a întăririi indeper IUVUI;VI y 5^”*” 
veranitățli sale. (Aplauze și urale raier- 
nice; șe scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

ia în- 
f, .cernt4 ’

VII
DINAMICA STRUCTURII SOCIALE IN ROMÂNIA

Șl PERFECȚIONAREA RELAȚIILOR SOCIALE
Stimați tovarăși,
Victoria socialismului, făurirea eco

nomiei socialiste unitare și dezvoltarea 
puternică a forțelor de producție a de
terminat profunde mutații în structura 
societății românești, realizarea unor noi 
relații bazate pe comunitatea de interese 
între noile clase și grupuri sociale.

în anii construcției socialiste clasa 
muncitoare s-a dezvoltat, iar în struc
tura ei au apărut noi detașamente ca ur
mare a creării unor noi ramuri de pro
ducție de înaltă tehnicitate. S-a ridicat 
nivelul calificării profesionale și tehnice, 
precum și al conștiinței muncitorești. 
Clasa muncitoare a devenit și numeri- 
cește cea mai puternică clasă a societă
ții socialiste românești, reprezentînd pes
te 50 la sută din totalul populației acti
ve. Toate acestea au dus la creșterea con
tinuă a rolului clasei muncitoare în so
cietate, la îndeplinirea cu cinste a mi
siunii sale de clasă conducătoare a în
tregii națiuni, în opera de făurire a socia
lismului. v

S-au produs schimbări importante în 
structura țărănimii, clasă care secole

de-a rindul a fost principala forță nume
rică și de luptă pentru cauza formării și 
dezvoltării poporului nostru, a națiunii, 
pentru cucerirea independenței țării.

Ca urmare a dezvoltării forțelor de 
producție, a creșterii puternice a indus
triei și a altor sectoare de 
ponderea țărănimii a scăzut de la circa 
80 la sută la mai" puțin de 30 la sută ; 
țărănimea continuă să fie a dgua clasă 
socială, atît ca număr, cît și ca importan
ță, în viața economico-socială a țării. 
Mecanizarea, introducerea în producția 
agricolă a cuceririlor științei au dus la 
ridicarea nivelului de cunoștințe agricole, 
tehnice, de pregătire profesională și de 
cultură generală al țărănimii.

Datorită creșterii puternice a forțelor 
de producție, progresului științei, învă- 
țămîntului, culturii, o remarcabilă dez
voltare a cunoscut în această perioadă 
intelectualitatea, îndeosebi intelectuali
tatea tehnică. Merită subliniat faptul că 
astăzi intelectualitatea reprezintă a treia 
forță socială a societății românești și 
ocupă un loc de importanță deosebită In 
întreaga activitate de producție mate
rială și creație spirituală.

activitate.

Unitatea dintre muncitori, țărani și in
telectuali s-a ridicat pe o treaptă nouă, 
constituind chezășia înfăptuirii neabătu
te a Programului partidului, a ridicării 
patriei noastre pe noi culmi de progres 
și civilizație, a sporirii bunăstării mate
riale și spirituale a poporului.

Putem afirma că structura socială ac
tuală a societății românești exprimă ni
velul de dezvoltare a forțelor de produc
ție, locul pe care diferite ramuri îl ocupă 
în sfera producției materiale și spirituale.

în perspectivă se poate aprecia că încă 
multă vreme clasa muncitoare și țărăni
mea vor rămîne cele două clase princi
pale ale societății românești. Deși va mai 
crește ponderea clasei muncitoare și se 
va mai reduce ponderea țărănimii în ca
drul populației ocupate, probabil că în 
1990 țărănimea va continua să reprezinte 
cel puțin 20 la sută din populația ocupa
tă. Va mai crește într-o anumită măsură 
numărul intelectualității tehnice, dar mai 
cu seamă va spori rolul intelectualității 
în' dezvoltarea societății socialiste, în 
înfăptuirea Programului partidului.

VIII
CENTRUL VITAL AL SOCIETĂȚII,

FORȚA DINAMIZATOARE A ENERGIILOR CREATOARE 
ALE ÎNTREGULUI POPOR PE CALEA SOCIALISMULUI

Șl COMUNISMULUI

PARTIDUL COMUNIST

Stimați tovarăși,
Marile transformări revoluționare din 

patria noastră sînt rezultatul muncii pli-

ne de abnegație a clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, a tuturor^ oame
nilor muncii, fără deosebire de naționa
litate, a întregului nostru popor, care in

făptuiește neabătut politica internă șl 
externă a Partidului Comunist Român.
(Continuare in pag. a V-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a IV-a)

Succesele obținute demonstrează cu 
putere justețea politicii partidului nos
tru de aplicare creatoare a legităților 
generale la condițiile concrete din Româ
nia.

Este bine cunoscut că in țara noastră 
mișcarea revoluționară s-a dezvoltat și 
ideile socialismului științific au cunos
cut o largă răspândire, odată cu apariția 
pe scena istoriei a clasei muncitoare. 
Socialiștii români au participat activ la 
evenimentele cele mai im,portante din 
viața poporului nostru, ca și la eveni
mentele de seamă ale mișcării muncito
rești internaționale, fiind prezenți in 
prima internațională comunistă, pe ba
ricadele Comunei din Paris. Dealtfel, 
după cum este cunoscut, problemele 
Principatelor Românești au atras în mod 
deosebit atenția lui Marx, care a anali
zat o serie de evenimente din secolul 
al XIX-lea legate de dezvoltarea aces
tora, de politica marilor imperii și în
deosebi de politica imperiului țarist față 
de România.

Crearea, în 1893, a Partidului Social- 
Democrat Muncitoresc Român a consti
tuit un moment important în organiza
rea politică a clasei muncitoare, în creș
terea rolului ei în viața socială și poli
tică a României. Nu doresc să mă refer 
la alte evenimente și momente impor
tante din activitatea mișcării muncito
rești dinainte de primul război mon
dial. Ceea ce merită subliniat este că 
apariția și afirmarea mișcării noastre 
revoluționare, muncitorești, socialiste își 
are originea în viața și lupta clasei mun
citoare, născîndu-se în strînsă legătură 
rțu dezvoltarea forțelor de producție, a 

. muncitoare din România. (Aplau- 
> ■ ■’ire).

ncitorească socialistă a
< activă în lupta împotri-

zboi mondial imperialist;
~ , ea s-a pronunțat cu ho-

lichidarea dominației 
Jtuirea statului național 

lililtau..
Un alt moment important în Istoria 

mișcării muncitorești revoluționare din 
România l-a constituit făurirea Partidu
lui Comunist Român în 1921. în toate 
bătăliile de clasă împotriva regimului 
burghezo-moșieresc, în perioada celui 
de-al doilea război mondial, în înfăptui
rea revoluției de eliberare socială și 
națională, antiimperialistă și antifascis
tă, Partidul Comunist Român a avut un 
rol principal, organizînd și conducând 
luptele maselor populare, îndeplinin- 
du-și rolul istoric în conducerea clasei 
muncitoare, a forțelor progresiste din 
România, pentru lichidarea vechii orîn- 
duiri sociale, pentru trecerea la făurirea 
societății socialiste. Acum, cînd anali
zăm stadiul la care a ajuns societatea 
românească, putem spune cu îndreptățită 
mîndrie că partidul nostru comunist și-a 
îndeplinit cu cinste misiunea istorică, a 
asigurat conducerea întregului popor în 
activitatea tumultuoasă «de înfăptuire a 
celei mai drepte și mai umane societăți 
din lume, a societății socialiste. (Vii și 
puternice aplauze).

Partidul Comunist Român reprezintă 
forța politică conducătoare a întregii 
noastre societăți. El și-a cucerit încre
derea și dragostea maselor populare, a 
poporului, ca rezultat al slujirii fără 
preget a intereselor oamenilor muncii, 
ale întregii națiuni, al aplicării ferme în 
viață a principiilor socialiste, al preocu
pării neabătute pentru ridicarea conti
nuă a nivelului de trai material și spi
ritual al poporului și întărirea necon- 
teni*s - ' idenței și suveranității

6 istru este strîns legat de
:, de țărănime și inte- 

toți oamenii muncii, fără 
iționalitate, de întregul 
avut și nu are decît un 

:ela de a servi cauza po- 
alismului, a inidependen- 
plauze puternice, prelun-

i stadiu de dezvoltare a so
cietății socialiste românești, în condițiile 
dezvoltării democrației socialiste, ale 
perfecționării cadrului democratic de 
participare a maselor populare la condu
cerea tuturor sectoarelor, partidului nos
tru îi revine înalta misiune de a con
stitui forța politică organizatoare și di
namizatoare a întregii activități econo- 
mico-sociale. El reprezintă și va repre
zenta în continuare centrul vital al func
ționării societății noastre socialiste.

Trebuie să nu uităm nici un moment 
că partidul nostru s-a născut și s-a dez
voltat din rindul forțelor revoluționare, 
din rîndurile clasei muncitoare, ale țără
nimii, intelectualității, ale poporului, că 
el este continuatorul celor mai înaintate 
tradiții ale luptei pentru formarea și dez
voltarea poporului, a națiunii, a statului 
național unitar, al luptei pentru socia
lism. (Aplauze puternice).

în întreaga sa activitate, bazîndu-se pe 
concepția revoluționară materialist-dia- 
lectică și istorică, pe socialismul științi
fic, partidul trebuie să tragă, totodată, 
concluzii, profunde din istoria poporului 
și a patriei noastre, din istoria luptelor 
revoluționare, asigurînd întărirea con
tinuă a forței materiale și spirituale a 
întregii națiuni. Să nu uităm nici un 
moment că forța partidului constă în le
gătura strînsă cu clasa muncitoare, cu 
țărănimea și intelectualitatea, cu întregul 
popor, că politica sa internă și externă 
trebuie să se inspire din realitățile socie
tății românești și să răspundă năzuințelor 
întregului popor.

Făurirea socialismului, a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, înaintarea 
spre comunism trebuie să se desfășoare 
împreună cu masele, cu întregul popor. 
Tot ceea ce realizăm trebuie să servească 
poporul, bunăstarea și fericirea sa. Parti
dul nu a avut și nu va avea alt țel decît 
asigurarea unui nivel tot mai înalt de 
civilizație materială și spirituală al po
porului, în condiții de independență și 
suveranitate, de pace și colaborare inter
națională.

Deși, teoretic, considerăm că partidul va 
trebui să dispară pe o anumită treaptă a 
dezvoltării comuniste a societății, putem 
afirma fără teamă de a greși. că el va 
avea încă o viață și activitate îndelungată. 
De aceea, trebuie să acordăm, în conti
nuare. atenția necesară întăririi partidu
lui, ridicării nivelului său ideologic și po
litic, creșterii forței sale organizatorice, a 
unității sale, pentru a-și putea îndeplini 
In cele mai bune condiții misiunea istori- 

i cf pe care o are și o va avea încă multă 
ă- vreme, în întreaga perioadă de făurire a 

societății socialiste multilateral dezvolta
te și a comunismului în România.

Pornind de la aceste concluzii, nu tre
buie să considerăm că organizarea și acti
vitatea partidului vor rămîne aceleași. De 
la crearea sa și pînă în prezent, îndeosebi 
în anii construcției socialiste, partidul a 
suferit multe transformări în formele de 
organizare și de muncă, în felul în care 
își îndeplinește rolul de forță politică con
ducătoare a societății socialiste.

Și în viitor partidul va continua să re
prezinte ceptrul vital al societății, forța 
care dinamizează energiile creatoare ale 
maselor populare, ale întregului popor. 
Trebuie să avem însă în vedere că func
țiile, rolul și formele sale de organizare 
și activitate vor suferi modificări în func
ție de etapele istorice de dezvoltare ale 
societății socialiste și comuniste româ
nești.

Este evident că dezvoltarea pe noi 
trepte a forțelor de producție, realizarea 
unei noi calități a vieții și muncii, creș
terea puternică a rolului științei, învă- 
țămîntului, culturii, ca factori determi
nant} de înaintare spre comunism, per
fecționarea și dezvoltarea continuă a ca
drului democratic, a democrației munci
torești socialiste, participarea tot mai 
activă și directă a maselor' populare la 
conducerea diferitelor sectoare de acti
vitate, făurirea în mod conștient de către 
poporul însuși a propriei sale istorii vor 
pune noi obiective, vor cere schimbări 
corespunzătoare în funcțiile și activita
tea partidului.

Trebuie să înțelegem că, la fel ca orice 
organism social, și partidul, pentru a-și 
putea îndeplini misiunea sa istorică, de 
înaltă răspundere în societatea socialis
tă, trebuie să se perfecționeze, mergînd 
In pas cu marile transformări sociale, 
revoluționare. El trebuie să fie mereu 
forța care să asigure înlăturarea din 
viața economico-socială a tot ceea ce 
este vechi, perimat, nu mai corespunde 
noilor condiții, noii etape de dezvoltare, 
și promovarea cu îndrăzneală a noului 
în toate sectoarele de activitate. Parti
dul trebuie să emită lumina care să 
călăuzească întreaga națiune pe drumul 
luminos al comunismului. Este deci ne
cesar ca partidul să rămînă permanent 
tînăr, să fie mereu pătruns de spirit re
voluționar, novator, să tragă permanent 
concluzii din realitățile sociale, din noile 
cuceriri ale științei și cunoașterii umane.

Este necesar să acționăm permanent 
pentru perfecționarea continuă a activi
tății organelor și organizațiilor de partid. 
Să facem totul ca fiecare organizație de 
partid să-și îndeplinească în cele mai 
bune condiții misiunea, la locul său de 
muncă, în unirea forțelor oamenilor 
muncii, în înfăptuirea autoconducerii și 
autogestiunii muncitorești.

Așa cum am menționat nu o dată, în 
întreaga lor activitate comuniștii trebuie 
să servească interesele maselor, ale po
porului. Ei nu au și nu pot avea drep
turi deosebite în societatea socialistă. Ei 
au însă, ca revoluționari care în mod 
conștient s-au angajat să acționeze pen
tru înfăptuirea idealurilor socialismului 
și comunismului, datoria de a-și înde
plini cu cinste îndatoririle în toate do
meniile de activitate. (Aplauze puternice, 
prelungite).
, O atenție deosebită trebuie să acordăm 

creșterii spiritului de răspundere și dis
ciplinei în îndeplinirea neabătut^ a'Sar- 
cinilor încredințate de pârtid "și popor. 
In orice funcție s-ar afla, comunistul 
trebuie să dea dovadă de înaltă princi
pialitate, de înaltă răspundere și exi
gență, să acționeze cu toată hotărîrea 
pentru înfăptuirea legilor țârii și a ho
tărârilor partidului. Comunistul nu tre
buie să se împace cu lipsurile, cu ne
ajunsurile, fiind mereu intransigent cu 
el însuși, ca și cu tovarășii săi de muncă.
„Ținind seama de rolul important al 

partidului în societatea socialistă româ
nească, este necesar să dezvoltăm con
tinuu democrația internă de partid, ca 
parte a democrației muncitorești, socia
liste, să asigurăm dezbaterea largă șl 
participarea activă a comuniștilor la 
elaborarea politicii interne și externe,a 
partidului. Numai asigurînd o largă de
mocrație de partid, participarea activă 
a organizațiilor și organelor de partid, 
a tuturor comuniștilor la elaborarea po
liticii generale a partidului, creăm con
dițiile necesare întăririi democrației 
muncitorești, unirii eforturilor maselor 
populare, creșterii rolului lor în elabo
rarea politicii interne și externe a 
României.

în același timp, să nu- uităm că tre
buie să avem o atitudine fermă față de 
lipsuri, față de greșeli, să combatem cu 
hotărîre orice încălcare a legilor și ho- 
tărîrilor statului, să dezvoltăm puternic 
spiritul critic și autocritic. Să dezvăluim 
fără teamă lipsurile, greșelile și să ac
ționăm cu toată hotărîrea pentru înlă
turarea lor. Dezvoltarea criticii și auto
criticii, a atitudinii combative față de 
orice încălcări ale legilor și hotărîrilor, 
constituie o parte inseparabilă a demo
crației interne de partid, a democrației 
muncitorești, garanția perfecționării și 
înnoirii continue a activității partidului, 
a creșterii rolului său de forță politică 
conducătoare a societății socialiste ro
mânești. (Aplauze puternice).
• Partidul nostru numără circa 3 200 000 

de membri. Putem considera că, în mo
mentul de față, problema principală este 
nu creșterea numerică, ci ridicarea ca
lității membrilor de partid.. în centrul 
preocupării noastre trebuie să stea în 
viitor, odată cu primirea în partid a 
celor mai buni oameni ai muncii din 
toate domeniile de activitate, creșterea 
exigenței față de îndeplinirea cerințelor 
statutare de către fiecare membru al 
partidului. Trebuie să facem astfel îneît 
membrii de partid, cei care vor intra în 
partid, să înțeleagă bine concepția ideo
logică. științifică a partidului nostru, o- 
bligațiile și îndatoririle pe care și le 
asumă în calitate de luptători revoluțio
nari consecvenți pentru triumful socia
lismului și comunismului, pentru apă
rarea, în orice împrejurări, a intereselor 
supreme ale poporului, a independenței 
și suveranității țării.

O atenție deosebită trebuie să acor
dăm, în viitor, activului de partid, creș
terii rolului său în buna organizare a 
vieții și activității de partid, a întregii 
activități economico-sociale. în mod deo
sebit, trebuie să veghem la înfăptuirea 
unei juste politici de cadre, corespunză
toare cerințelor actualei etape de dez
voltare.* Activiștii, cadrele de partid și 
de stat trebuie să corespundă exigențe
lor profesionale, tehnice, politice, să fie 
pătrunși de un înalt spirit revoluționar, 
să fie buni organizatori, buni realizatori 

ai politicii partidului și statului nostru. 
Să acordăm mai multă atenție întăririi 
controlului de partid, al comuniștilor, al 
maselor asupra activității și vieții ca
drelor de partid și de stat. Activitatea 
tuturor activiștilor și cadrelor de partid 
și de stat trebuie să se desfășoare per
manent în strînsă legătură cu membrii 
de partid, cu masele de oameni ai mun
cii, să fie sub controlul acestora. Fie-

ACTIVITATEA IDEOLOGICA, TEORETICA, POLITICO-EDUCATIVĂ 
- PUTERNICĂ FORȚĂ ÎN UNIREA TUTUROR OAMENILOR 

MUNCII, ÎN DEZVOLTAREA CONTINUĂ A FORȚELOR 
DE PRODUCȚIE Șl PERFECȚIONAREA RELAȚIILOR SOCIALE, 

A FORMELOR DE CONDUCERE A SOCIETĂȚII **
Stimați tovarăși.

Puternica dezvoltare a forțelor de pro
ducție, schimbările produse în structura 
și relațiile sociale, ca rezultat al realiză
rii economiei unitare socialiste, al victo
riei socialismului și trecerii la făurirea 
societății socialiste multilateral dezvol
tate, au impus desfășurarea unei largi 
activități teoretice, ideologice, politico- 
educative, de formare a omului nou, 
constructor conștient al socialismului.

In întreaga sa activitate teoretică, ideo
logică, politico-educativă, partidul nos
tru se bazează pe concepția revoluționa
ră a materialismului dialectic și istoric, 
pe ideile înaintate ale socialismului ști
ințific. Partidul nostru a pornit și por
nește de la necesitatea cunoașterii și 
aplicării creatoare a adevărurilor și legi
tăților general obiective la condițiile con
crete din țara noastră. Viața, realitățile, 
marile realizări obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea economico-socială, in 
construcția socialistă demonstrează cu 
putere justețea politicii generale a parti
dului, forța atotbiruitoare a materialis
mului dialectic și istoric, a socialismului 
științific. Practica construcției socialiste 
atestă cu putere de netăgăduit că făuri
rea socialismului trebuie să se bazeze 
atît pe legitățile generale, cît și pe rea
litățile economice, sociale, istorice și na
ționale ale fiecărui popor, ale fiecărei 
țări. Orice nesocotire a legităților și

SĂ FACEM LOC NOULUI ÎN GÎNDIREA TEORETICĂ 
REVOLUȚIONARĂ, SĂ ACȚIONĂM ÎN MOD CONȘTIENT 

ÎN DIRECȚIA PERFECȚIONĂRII NOII SOCIETĂȚI!
Noi am analizat și am tras o serie de 

concluzii din activitatea practică a parti
dului, a poporului nostru în construcția 
socialistă. Viața a confirmat multe legi
tăți, multe teze generale cu privire la 
construcția socialistă, dar, totodată, a in
firmat o serie de teze, ne-a făcut să în
țelegem că unele legități și teze generale 
nu mai corespund noii etape de dezvol
tare a societății socialiste românești. Din 
aceasta am tras și trebuie să tragem con
cluziile corespunzătoare.

După cum se știe, noi am tras o serie 
de concluzii teoretice, ideologice și prac
tice în ce privește conducerea democra
tică a activității economice sociale, re- 
nunțînd la concepția conducerii uniper
sonale și introducînd organele democra
tice de conducere, consiliile muncitorești 
și adunările generale ale oamenilor mun
cii. Am tras concluzia necesității dezvol
tării democrației muncitorești, a parti
cipării maselor populare, a întregului po
por la conducerea societății — calea si
gură a înfăptuirii cu succes a Progra
mului partidului. Am tras concluzia că 
socialismul și democrația sînt de nedes
părțit, că societatea socialistă trebuie să 
realizeze forma cea mai înaltă de demo
crație, participarea directă a maselor la 
conducerea societății.

Noua etapă de dezvoltare a societății 
noastre impune să analizăm temeinic 
realitățile și să tragem concluziile nece
sare, teoretice și practice, pentru activi
tatea viitoare. M-am referit la o serie de 
probleme privind istoria, statul, rolul său 
în societatea noastră, partidul și altele. 
Aceste probleme va trebui să le apro- 
fundăm în raport cu experiența, cu prac
tica construcției socialiste, cu noua etapă 
a dezvoltării societății.

în această privință este necesar să 
acordăm mult mai multă atenție activi
tății teoretice, ideologice, generalizării 
experienței construcției socialiste, acțio- 
nînd cu hotărîre pentru promovarea nou
lui în toate sectoarele. După cum este 
cunoscut, partidul nostru a atras aten
ția asupra acțiunii legii dialecticii, a 
legii luptei contrariilor în societatea so
cialistă și comunistă. Așa cum am men
ționat în prima parte a expunerii mele, 
trebuie să avem permanent in vedere că 
legile dialecticii se manifestă cu putere 
și în societatea socialistă și, probabil, și 
în societatea comunistă. De aceea se im
pune să studiem, să înțelegem, să sesizăm 
la timp apariția contradicțiilor și să ac
ționăm pentru înlăturarea lor. în acest 
sens trebuie să dăm la o parte tot ce este 
vechi și nu mai corespunde, și să facem 
loc noului, să acționăm în mod conștient 
în direcția înnoirii societății.

Consider necesar să trecem la elabo
rarea unui program amplu de activitate 
teoretică, ideologică, de analiză, în spi
ritul concepției materialist-dlalectice, a 
tuturor fenomenelor interne și interna
ționale, pentru a putea trage concluziile 
corespunzătoare pentru activitatea vii
toare. în momentul de față consider că 
aceasta are o importanță deosebită pen
tru activitatea viitoare a partidului nos- 

care trebuie să dea socoteală și să răs
pundă în fața partidului, a maselor popu
lare de felul în care își îndeplinește mi
siunea încredințată. Aceasta constituie 
una din laturile importante ale democra
ției de partid și democrației muncitorești, 
o condiție a forței și vitalității partidului. 
Este necesar să ne preocupăm perma
nent de ridicarea nivelului de cunoș
tințe profesionale, tehnice, științifice ale

principiilor generale socialiste poate 
aduce mari daune și pune chiar în peri
col construcția socialistă, dar, tot astfel, 
nesocotirea realităților, aplicarea unor 
modele sau șabloane care nu țin seama 
de aceste realități pot provoca mari 
greutăți, punînd în pericol însăși dezvol
tarea socialistă a țării. Este deci necesar 
să veghem permanent la împletirea ar
monioasă, la realizarea unității dialecti
ce între adevărurile generale și realită
țile concrete, economico-sociale, pentru 
a asigura desfășurarea cu succes a con
strucției socialiste, înfăptuirea Progra
mului partidului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea spre comunism. Putem afir
ma că partidul nostru a ținut seama în 
activitatea sa atît de legitățile generale, 
cît și de realitățile concrete ale societă
ții românești.
. Marile transformări revoluționare din 
țura noastră au dus, în același timp, la 
profunde schimbări în concepția, în ni
velul de conștiință socială și politică a 
oamenilor muncii, a maselor largi popu
lare. Activitatea teoretică, ideologică, po
litico-educativă a avut un rol de mare 
însemnătate în înarmarea partidului, a 
clasei muncitoare, a țărănimii și intelec
tualității, a maselor largi populare cu 
înțelegerea științifică a realităților socie
tății socialiste românești, a realităților 
vieții internaționale contemporane. A- 
ceastă activitate a contribuit la ridicarea

X

tru, pentru construcția socialistă. Tot
odată aceasta este esențial pentru înțe
legerea procesului revoluționar mondial, 
a schimbărilor care aU loc în lume, a 
noilor probleme pe care le ridică tre
cerea altor popoare pe calea socialismu
lui, lichidarea dominației coloniale, fău
rirea a zeci de state care luptă pentru 
consolidarea independenței lor.

Unii tovarăși de peste hotare, și chiar 
unii din țară, pun întrebarea : de ce în 
Programul partidului nostru s-a formu
lat teza făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, în timp ce alte țări 
socialiste zau formulat teza societății so
cialiste dezvoltate. Desigur, problema 
formulării unui obiectiv strategic consti
tuie sarcina fiecărui partid. Fiecare sta
bilește aceasta pornind atît de la legități
le generale, cît și de la realitățile con
crete. Cu prilejul adoptării Programului 
partidului de către Congresul al XI-lea 
am arătat că ne-am gîndit să stabilim 
obiectivul strategic al făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate avînd 
în vedere toate laturile vieții sociale — 
baza materială, conducerea și dezvol
tarea democrației, rolul tot mai impor
tant al științei, activitatea ideologică, po
litico-educativă. Am dat formularea de
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SĂ PĂSTRĂM PERMANENT CONVINGEREA FERMĂ ÎN 

IDEALURILE ÎNALTE ALE SOCIALISMULUI Șl COMUNISMULUI, 
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Stimați tovarăși,
Situația mondială complexă, greutățile 

apărute în unele țări socialiste au deter
minat apariția unor semne de întrebare, 
a unor confuzii și manifestări de neîncre
dere în perspectiva luptei revoluționare, a 
luptei clasei muncitoare, a popoarelor. 
Toate acestea sînt folosite de cercurile re
acționare, imperialiste împotriva mișcării 
muncitorești revoluționare, a țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste, a luptei de 
eliberare socială și națională, pentru in
dependență și pace.

Ținînd seama de aceasta, se impune să 
desfășurăm o largă activitate teoretică, 
ideologică, să intensificăm munca politi
că, educativă pentru ca toți oamenii mun
cii să înțeleagă mersul evenimentelor, 

cadrelor de partid și de stat și să asi
gurăm înfăptuirea neabătută a princi
piului rotației. Să facem totul pentru a 
asigura în toate domeniile activiști, ca
dre care se bucură de încrederea mase
lor populare, a poporului, hotărîți să 
servească în orice împrejurări poporul, 
socialismul, independența și suveranita
tea României. (Aplauze puternice, în
delungate).

nivelului general de cunoștințe al oame
nilor muncii, la lărgirea orizontului lor 
cultural, la formarea conștiinței omului 
nou al societății noastre. Munca teoreti
că, ideologică, politico-educativă a parti
dului s-a transformat — am putea spu
ne — într-o puternică forță în unirea 
eforturilor oamenilor muncii, ale între
gului popor în opera de făurire a socie
tății socialiste, a exercitat o puternică 
influență în dezvoltarea forțelor de pro
ducție, în perfecționarea relațiilor socia
le, a formelor de conducere a societății 
noastre.

în același timp, trebuie să spunem 
deschis că asistăm la o anumită rămâne
re în urmă a activității teoretice, ideo
logice, politico-educative față de forțele 
de producție, față de schimbările în 
structura socială și în relațiile de pro
ducție. Se poate afirma că baza mate
rială a societății noastre socialiste a 
mers mai înainte, s-a dezvoltat mai pu
ternic decît conștiința socială, decît ac
tivitatea teoretică, ideologică, politico- 
educativă. Aceasta are, fără îndoială, 
anumite urmări negative și trebuie să ac
ționăm pentru realizarea unei concordan
țe cît mai depline între cele două laturi 
ale dezvoltării sociale. Să transformăm 
activitatea teoretică, ideologică, politico- 
educativă într-o forță care să determine 
dezvoltarea continuă a forțelor de pro
ducție, perfecționarea structurii și rela
țiilor sociale. . .

„multilateral dezvoltată" societății noas
tre viitoare pentru a nu se crea neînțe
legeri, pentru a nu se lăsa loc neglijării 
vreunei laturi a activității, pentru a nu 
se trage concluzia că, vorbind de socie
tatea socialistă dezvoltată, ne-am referi 
numai, sau mai cu seamă, la dezvoltarea 
bazei materiale.

Ni se pune, de asemenea, întrebarea : 
de ce nu folosim teza socialismului real. 
Și aici pornim de la faptul că este drep
tul fiecărui partid de a caracteriza, în
tr-o formă sau alta, socialismul pe care 
îl construiește. în ce ne privește, consi
derăm că formularea generală de socia
lism și obiectivul strategic de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare spre comunism cores
pund pe deplin principiilor socialismu
lui științific. Cu atît mai mult cu cît 
trăim într-o epocă cînd noi și noi po
poare trec, sau se pronunță pentru tre
cerea pe calea socialistă, fiecare acțio- 
nînd în concordanță atît cu legitățile ge
nerale, care își păstrează valabilitatea, 
cît și cu realitățile concrete din țara res
pectivă. Considerăm că teza elaborată 
încă de Marx și Lenin după care tre
cerea spre socialism a popoarelor va 
avea loc într-o mare diversitate de con- 

faptul că în desfășurarea procesului re
voluționar, inclusiv în construcția socia
listă, pot apărea și greutăți, insuccese, dar 
datoria comuniștilor, a constructorilor so
cialismului, a forțelor revoluționare este 
aceea de a acționa pentru înlăturarea 
greutăților și desfășurarea cu succes a 
luptei de transformare revoluționară a 
lumii. întotdeauna în momentele grele 
din istorie au apărut șovăieli, au fost' unii, 
care nu au putut ține pasul cu lupta re
voluționară, au dat înapoi.

Aceasta se datorește poate și faptului că 
uneori am absolutizat și am idealizat dez
voltarea societății socialiste, lăsînd im
presia falsă că • socialismul nu poate cu
noaște greutăți, nu poate cunoaște crize 
economice, că instaurarea puterii politice 

diții și va duce la noi forme și practici 
își păstrează actualitatea, este pe deplin 
confirmată de viață. Evident, trecerea 
spre socialism într-o serie de țări capi
taliste dezvoltate și în țările în curs de 
dezvoltare se va desfășura în. forme di
ferite. Aceasta va îmbogăți tezaurul teo
riei și practicii revoluționare. Dacă am 
folosi formularea „socialism real“ pen
tru țara noastră, s-ar putea întîmpla ca 
unii tovarăși să tragă concluzia că abso
lutizăm forma noastră de construcție so
cialistă, o considerăm ca singura vala
bilă și negăm, într-o formă sau alta, 
realismul altor căi și forme de construc
ție socialistă. Or, noi considerăm că ori
ce formă de construcție socialistă care 
se înfăptuiește într-o țară este reală șî 
corespunde necesităților istorice. (Aplau
ze puternice).

în ultimul timp asistăm la o intensi
ficare a campaniei anticomuniste, împo
triva țărilor socialiste, a socialismului 
în general. Pornind de la unele greu
tăți, de la unele evenimente din unele 
țări socialiste, anumite cercuri încearcă 
să tragă concluzii cu privire la așa-zisa 
criză a socialismului, mergînd pînă la 
a afirma că socialismul nu ar mai re
prezenta singura alternativă valabilă 
pentru înlocuirea societății capitaliste 
bazate pe exploatarea și asuprirea ma
selor populare, a altor popoare.

Din păcate, chiar în unele partide co
muniste au apărut teze care pun în dis
cuție valabilitatea și caracterul dezvol
tării socialiste a unei țări sau alteia. 
Aceste teze apar într-un moment de 
mare încordare internațională, de ascu
țire a contradicțiilor pe plan mondial, 
de accentuare a crizei economice mon
diale și, drept urmare, a crizei politice, 
sociale și morale a societății capitaliste.

Este adevărat că în construcția socia
listă, pe lîngă marile succese obținute, 
s-au comis și o serie de greșeli, abuzuri, 
după cum este bine cunoscut, inclusiv 
în țara noastră. Ele au fost discutate și 
dezbătute — mă refer la țara noastră — 
și s-au tras concluziile corespunzătoare. 
Dai- o analiză științifică, pe baza con
cepției revoluționare materialist-dialec- 
tice și istorice atestă cu putere că țările 
socialiste au obținut într-o perioadă 
scurtă 'realizări uriașe, demonstrînd în 
practică superioritatea socialismului ca 
singura orânduire ce deschide calea ome
nirii spre lichidarea inegalităților socia
le și naționale, a întronării dreptății so
ciale și naționale. (Vii și puternice a- 
plauze). Greșelile, greutățile apărute în
tr-o țară sau alta demonstrează că ne
socotirea unor legități generale, nelua- 
rea în seamă a condițiilor concrete pot 
crea probleme serioase în dezvoltarea 
socialistă. Dar aceasta subliniază tocmai 
necesitatea aplicării ferme a principiilor 
socialiste în concordanță cu realitățile 
din fiecare țară, demonstrînd în fond 
viabilitatea principiilor de bază ale so- 
cialismuliji științific. Greutățile apărute 
nu sînt legate de socialism, de prea mult 
socialism, ci de abateri și greșeli, de 
încălcarea unora sau altora din princi
piile de bază ale socialismului științific, 
de nesocotirea unor legități generale 
sau a realităților concrete dintr-o țară 
sau alta, sînt deci generate de faptul 
că nu se înfăptuiesc consecvent prin
cipiile socialiste. Concluzia logică ce 
se poate trage este necesitatea de a 
se acționa întotdeauna, în construirea 
noii orînduiri sociale, în strînsă concor
danță cu realitățile din fiecare țară, de 
a se ține seama de interesele poporului, 
de a se merge întotdeauna împreună cu 
clasa muncitoare, cu poporul.

Avem ferma convingere că atît greu
tățile din țara noastră, cît și din alte 
țări socialiste vor fi depășite, că socia
lismul își va afirma cu putere viabili
tatea și forța înnoitoare. Socialismul re
prezintă singura alternativă pentru în
locuirea societății împărțite în clase ex
ploatatoare și exploatate, singura cale 
de progres economico-social, de reali
zare a unei lumi mai drepte și mai bune 
pe planeta noastră. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Am subliniat toate acestea pentru a se 
înțelege mai bine că avem obligația să 
acționăm pentru perfecționarea activității 
noastre, pentru dezvoltarea cu succes a 
construcției socialiste, desfășurînd totoda
tă o largă activitate teoretică, ideologică, 
politică, educativă, pentru a înarma parti
dul și poporul cu o perspectivă clară, 
pentru a contribui la îmbogățirea tezau
rului comun al teoriei și practicii revo
luționare, la respingerea propagandei în
dreptate împotriva socialismului și comu
nismului, la creșterea prestigiului socia
lismului și comunismului în lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).

a clasei muncitoare și trecerea la con
strucția socialistă soluționează de la sine 
problemele, duc automat la înfăptuirea în 
viață a principiilor socialiste. Viața, reali
tățile au demonstrat că o astfel de repre
zentare idilică a societății socialiste, de 
înțeles într-o anumită măsură în condi
țiile luptei împotriva vechii orînduiri so
ciale, este periculoasă și dăunătoare. 
Construcția societății socialiste se reali
zează în anumite condiții economice, 
sociale, istorice, în condițiile existenței 
imperialismului. De asemenea, trebuie 
învinse greutăți inerente realizării unei 
noi orînduiri sociale.

Așa cum am menționat șl în alte îm
prejurări, drumul pe care am pornit, spre ---------------------------------- - jj 
(Continuare in pag. a Vl-a) .rt
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piscurile înalte ale comunismului, nu este 
deloc ușor. Trebuie învinse multe greu
tăți și este necesar, pornind spre aceste 
piscuri înalte, să fim gata la orice sacri
ficiu', să acționăm cu toată hotărîrea și 
îndrăzneala pentru cucerirea lor. Chiar 
dacă unii se vor opri din mers la jumă
tatea drumului, vor ameți sau se vor rosto
goli, neavînd curajul să urce sus, spre 
piscurile luminpase ale comunismului, 

' noi trebuie să păstrăm permanent convin
gerea fermă în idealurile înalte ale so
cialismului și comunismului, să acționăm 
pentru a alege cele mai bune căi de reali
zare a visului ele aur al omenirii — co
munismul ! (Aplauze puternice, pre
lungite)'.

Așa cum am mai menționat, în legătu
ră cu aceasta, este necesar să trecem la 
elaborarea unor lucrări teoretice, ideolo
gice privitoare la stadiul actual al socie- 

» tații- românești și la perspectivele în
făptuirii . Programului partidului. Va 
trebui să acordăm o atenție deosebită 
problemelor conducerii societății, dezvol
tării democrației muncitorești, revolu
ționare, a formelor celor mai potrivite 
de participare a maselor la conducerea 
societății, de realizare a celei mai de
mocratice societăți din lume. Apare nece
sar să elaborăm o serie de lucrări cu 
priVire la problemele economiei socialis- 

' te, la acțiunea legilor economice în so
cialism. la noul mecanism economic și 
întărirea autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești.

Este, de asemenea, necesar să intensi
ficăm activitatea de elaborare a istoriei 
poporului român în spiritul concepției 
materialist-dialectice și istorice, redînd 
— pe baza datelor, a documentelor, a 
realității — viața, muncă și lupta sa din 
cele măi vechi timpuri pînă în anii con
strucției'socialiste. Va trebui să avem o 
istorie unitară care să redea corespun
zător fiecare etapă de dezvoltare econo
mică socială, fiecare perioadă istorică și 
luptele sociale, activitatea politică, să ca
racterizeze, în lumina adevărului bazat 
pe fapte și documente, atît rolul clase
lor sociale, al poporului, cît și al diferi- 
ților conducători ai statului și persona
lități politice, științifice, culturale. în a- 
ceastă concepție a unei istorii unice, is
toria poporului român va trebui să cu
prindă și istoria mișcării muncitorești 
revoluționare, a Partidului Muncitoresc 
Social-Democrat, precum și a Partidului 
Comunist Român. Nu pot exista două is
torii, una a poporului și una a partidu
lui. Poporul nostru are o singură istorie, 
iar activitatea Partidului Comunist Ro
mân, ca și a altor partide în diferite 
perioade, constituie o parte inseparabilă 
a istoriei patriei. Va trebui să unificăm 
forțele din domeniul istoriei într-un sin
gur institut de istorie națională care să 
cuprindă și Societatea de științe istorice.

De asemenea, apare necesar să trecem 
la unificarea muzeelor și să avem un 
singur muzeu central de istorie națio- 
laiă care să cuprindă toate documen

XII
SARCINI CENTRALE ÎN ACTIVITATEA IDEOLOGICA, POLITICĂ 

Șl CULTURAL-EDUCATIVA, ÎN DEZVOLTAREA creației
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Activitatea noastră ideologică și poli
tică, educativă trebuie să pornească 
permanent și să se bazeze pe ideile no
bile ale socialismului științific, ale uma
nismului revoluționar. în centrul activi
tății noastre politice, educative trebuie 
să stea dezvoltarea dragostei față de 
țară, față de popor, față de cauza so
cialismului, dezvoltarea patriotismului 
revoluționar. în același timp, să culti
văm in rîndul oamenilor muncii spiri
tul de prietenie și conlucrare, în munca 
și lupta pentru noua orînduire socială, 
pentru o societate mai dreaptă și mai 
bună, pentru socialism și comunism, 
pentru pace și independență națională.

O deosebită atenție este necesar sa 
acordăm educării tinerei generații. Tre
buie să avem în vedere că tocmai în rîn- 
durile tineretului, mai puțin experimen
tat. cercurile reacționare încearcă să ac
ționeze cu scopul de a-1 influența și în
vrăjbi, pentru a-1 putea folosi în scopu
rile politicii lor de dominație și asupri
re. Să educăm tineretul patriei noastre, 
fără deoșebire de naționalitate, în spi
ritul frăției și prieteniei, să facem ca 
întregul nostru tineret să-și însușească 
cele mai nobile idealuri,, cele mai noi 
cuceriri ale științei și cunoașterii uma
ne. Tineretul trebuie să învețe și sg-și 
însușească tot ce s-a creat mai de preț 
în toate domeniile științei și culturii. Să 
împletim învățătura cu munca, să pre
gătim tineretul pentru viață și muncă, 
pentru continuarea operei de construc
ție socialistă și comunistă și ridicarea 
patriei noastre socialiste pe noi culmi de 
progres și civilizație. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

în activitatea politică educativă de for
mare a omului nou, de educare a tinere
tului, un rol important revine școlii, în- 
vățămîntului de toate gradele. începind 
de la învățămîntul preșcolar și pînă la 
învățămîntul universitar, copiii, tinerii 
trebuie crescuți și educați în spiritul dra
gostei de patrie, al devotamentului fața 
de socialism, față de partid, în spiritul 
muncii, înarmîndu-i cu cele mai noi cu
ceriri ale științei și cunoașterii umane. 
Școala de toate gradele trebuie să forme
ze un tineret revoluționar, pasionat, în
drăzneț, gata de orice sacrificiu pentru 
interesele patriei, ale socialismului, pen
tru apărarea independenței țării, pentru 
pace. (Aplauze puternice).

Un rol de mare însemnătate în activi
tatea educativă, cultural-artistică de for
mare a omului nou revine Consiliului- 
Culturii și Educației Socialiste, tuturor 
organelor și instituțiilor de artă și cultu
ră. Ele trebuie să asigure organizarea 
temeinică a întregii activități culturale 
de masă, inclusiv distractivă, să imprime 
acesteia un spirit combativ, revoluționar, 
astfel îneît să contribuie la dezvoltarea 

tele mai importante. Muzeele din alte 
centre să cuprindă documente care se 
referă la zona respectivă și unele copii 
din documentele care se găsesec la mu
zeul național.

Ținînd seama că elaborarea istoriei 
poporului român necesită timp îndelun
gat și va fi foarte voluminoasă, se im
pune să trecem la editarea unor lucrări 
istorice de sinteză de mare tiraj, atît în 
limba română, cît și în limbi de circu
lație internațională. Totodată, avînd în 
vedere că în unele țări, inclusiv în une
le state socialiste, o serie de evenimen
te istorice care privesc nemijlocit poporul 
nostru sînt prezentate nerealist, cîte- 
odată denaturat, apare necesitatea orga
nizării unor dezbateri comune cu isto
ricii din țările respective, pornind de la 
necesitatea clarificării și prezentării pro
blemelor în lumina adevărului istoric, 
precum și a punerii în valoare a acelor 
momente și evenimente menite să con
tribuie la întărirea colaborării și prie
teniei între popoarele noastre, a politicii 
de solidaritate șf pace. (Aplauze puter
nice).

în ce privește istoria Partidului Comu
nist Român și mișcării muncitorești re
voluționare, așa cum am menționat, va 
trebui să fie parte integrantă din isto
ria națională. Elaborarea unei lucrăr’ 
sau unor lucrări speciale pe această 
temă va trebui să fie o completare a 
istoriei poporului român, redînd unele 
evenimente care nu pot să fie cuprinse 
în istoria națională mai amănunțit.

Vreau să fiu bine înțeles, tovarăși. 
Trebuie să înțelegem că partidul nostru 
nu este în afara națiunii și poporului, că 
națiunea noastră are o singură istorie, 
că partidul nostru s-a născut în lupte
le sociale, în cadrul istoriei poporului ; 
istoria sa este istoria națiunii noas
tre și, deci, istoria națiunii este singura 
istorie care trebuie să oglindească în
treaga dezvoltare a poporului nostru. 
(Aplauze puternice).

Cred că concepția pe care am avut-o 
de a avea două istorii, o istorie parale
lă a partidului, este o rămășiță a vechii 
concepții încă din Internaționala a III-a, 
după care partidele comuniste își au is
toria lor, nu trebuie neapărat să țină 
seama de interesele naționale și cîte- 
odată chiar să le nesocotească. Noi tre
buie să lichidăm cu desăvîrșire acest 
trecut care a fost foarte negativ pentru 
partidul și poporul nostru 1 (Aplauze pu
ternice).

Este, de asemenea, necesar să elabo
răm o istorie universală în care să re
dăm și unele probleme ale istoriei miș
cării muncitorești mondiale, ale luptei 
de eliberare națională. în același timp, 
ținînd seama de marile trarfsformări re
voluționare din lume, șe impune să 
elaborăm lucrări cu privire la schimbă
rile și noul raport de forțe pe plan mon
dial, punînd îndeosebi în evidență lichi
darea colonialismului, dezvoltarea a zeci 
și zeci de state independente, creșterea 
luptei popoarelor pentru consolidarea 
independenței, pentru a fi deplin stjpi- 
ne pe destinele lor, pentru a-și organiza

LITERAR-ARTISTICE
înaltelor însușiri morale ale tuturor 
membrilor societății socialiste.

Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" s-a transformat într-o puternică 
mișcare cultural-artistică a maselor largi 
populare. Am obținut rezultate minuna
te ; oamenii muncii, masele populare 
de la orașe și sate sînt și creatorii, și 
participants, și beneficiarii direcți ai ac
tivității cultural-artistioe de masă. Fes
tivalul național „Cîntarea României" a 
pus cu putere în evidență talentul și for
ța creatoare specifice poporului nostru. 
Este necesar să perfecționăm . continuu 
conținutul activității desfășurate în ca
drul Festivalului național „Cintarea 
României", să lărgim și mai mult carac
terul său de masa, să permanentizăm, 
formele de creație și manifestare artisti- 
co-culturale de masă- în cadrul Festiva
lului național. „Cîntarea României" tre
buie să asigurăm continuarea minunate
lor tradiții ale poporului român, care 
de-a lungul secolelor a fost făuritorul 
minunatelor doine, balade, culturii și 
artei populare unice prin frumusețea, 
patriotismul și umanismul lor. (A- 
plauze puternice). Să folosim mai bine 
casele de cultură, cluburile muncitorești, 
căminele culturale pentru organizarea 
activității politice și cultural-educative, 
pentru desfășurarea unei activități per
manențe cu caracter educativ.

Sarcini importante au cinematografia 
și teatrul. Avem o serie de rezultate po
zitive. Se impune să acordăm insă mai 
multă atenție conținutului filmelor, pie
selor de teatru, mesajului lor educativ. 
Cinematografia și teatrul sînt mijloace 
importante în educarea conștiinței revo
luționare a oamenilor muncii, a tinere
tului și trebuie să facem astfel îneît ele 
să-și indeplinească în mai bune condi
ții rolul pe care îl au în societatea 
noastră.

în activitatea cultural-educativă dc 
formare a omului nou un rol de mare 
importanță au literatura, muzica, arta 
plastică. Putem spune că literatura noas
tră a atins un nivel înalt. Se editează 
mult și se scrie mult Avem, de aseme
nea, creații muzicale și opere de artă 
plastică de înaltă valoare. Toate acestea 
aduc o contribuție însemnată la activita
tea cultural-educativă de ridicare a con
științei maselor populare. Trebuie să 
spunem însă că oamenii muncii așteaptă 
mai multe opere literare cu un conținut 
bogat, care să oglindească munca, viața, 
realizările poporului nostru. Avem ne
voie de o literatură cu un spirit mai com
bativ, patriotic și revoluționar, care de 
la un capăt la altul să fie pătrunsă de 
înaltele idealuri ale umanismului socia
list, ale concepției de dreptate socială și 
națională, să sădească în oameni, în con
știința tineretului dragostea față de pa
trie, față de socialism, față de partid. 
Singura sursă de inspirație trebuie să 
fie viața și munca poporului nostru. 

viața așa cum o doresc, fără nici un 
amestec din afară. Cu atît mai mult 
apare necesitatea unor asemenea lucrări, 
cu cît pe plan mondial, din partea unor 
cercuri, apare tendința de a nesocoti și 
de a minimaliza importanța luptelor de 
eliberare națională și, după care, forma
rea ’ națiunilor nu ar mai reprezenta o 
importanță prea mare în actualele con
diții ; sînt, de fapt, concepții promovate 
și în trecut de imperialism și care ser
vesc tocmai planurile de dominație și 
asuprire ale marilor țări imperialiste.

în același timp, va trebui să trecem 
la elaborarea unor lucrări științifice, fi
lozofice cu privire la originea lumii și 
a societății. Trebuie să dăm un răspuns, 
de pe poziții materialist-dialectice și is
torice, concepțiilor metafizice despre 
lume. Respectarea și garantarea libertă
ții religioase nu trebuie înțelese ca ac
ceptare de către comuniști a concepțiilor 
religioase, idealiste despre lume. Comu
niștii, -pornind de la cuceririle științei, 
ale cunoașterii umane, sînt călăuziți de 
o concepție științifică despre lume și 
societate. Ei nu pot accepta teoriile des
pre existența unor forțe supranaturale 
care au dirijat sau dirijează încă uni
versul. Cu atît mai mult astăzi, cînd 
științele fundamentale, cum este chimia, 
fizica, biologia, genetica și altele, au dat 
noi răspunsuri problemelor cunoașterii 
universului și a dezvoltării, a materia
lității lumii. în această situație este cu 
atit mai de neînțeles că mai pot apărea 
sau mai pot prinde la unii — și, din pă
cate, chiar comuniști — unele concepții 
retrograde, mistice. Subliniez aceasta, 
pentru că este necesar să tragem toate 
concluziile cu privire la unele lipsuri 
din activitatea noastră ideologică, poli
tică, educativă, să acționăm în așa fel 
îneît asemenea stări de lucruri să nu se 
mai poată repeta în nici o împrejurare. 
Este deci necesar, folosind cuceririle 
științei, ale filozofiei materialist-dialec
tice și istorice, să înarmăm pe comu
niști, pe oamenii muncii, desfășurînd o 
largă activitate pentru înțelegerea știin
țifică a originii lumii, a societății, a le
gilor care guvernează universul.

în mod deosebit să demascăm activi
tatea mistică a unor secte religioase fo
losite ca instrument în mîna cercurilor 
reacționare imperialiste, a unor cercuri 
fasciste, a unor excroci ce vor să abată 
omenirea de la problemele fundamenta
le ale lumii de astăzi, să folosească 
această cale pentru diversiune, pentru 
spionaj împotriva altor state.

în același timp, în activitatea noastră 
politico-educativă trebuie să combatem 
cu fermitate și să demascăm orice ma
nifestări naționaliste, șovine, rasiste, 
antisemite, orice încercare de învrăjbire 
a oamenilor muncii de diferite naționa
lități, îndeosebi a tineretului. Nu tre
buie să uităm că tocmai în împrejurări 
internaționale grele cercurile reacționa
re imperialiste, fascismul au recurs la 
asemenea concepții pentru a-și promova 
politica de dominație și asuprire a po
poarelor.

Trebuie — cum am spus și în alte împre
jurări — sâ se bea apă numai din 
izvorul cu apă vie ce izvorăște din 
pămîntul udat de sudoarea și Sîn- 
gele, înaintașilor ; numai acest izvor 
este dătător de viață și inspirație. 
Nu trebuie să se alerge și să se 
bea apă din ulcioarele cu apă stătută, 
și în care se toarnă și picături din otrava 
concepțiilor retrograde și cosmopolite 
prin care se urmărește să adoarmă con
știința patriotică, revoluționară a creato
rilor. a maselor populare și a poporului. 
Creația literar-artistică din patria noas
tră trebuie să fie originală, patriotică și 
umanistă. Numai așa va răspunde cerin
țelor poporului și totodată va contribui 
la îmbogățirea culturii și artei univer
sale. Nu imitația, nu uniformizarea, ci di
versitatea, redarea specificului propriu al 
fiecărui popor înseamnă adevărata crea
ție artistică și literară. Așa cum am men
ționat și în alte împrejurări, în realizarea 
unei literaturi cu un -înalt conținut edu
cativ, trebuie să se manifeste puternic 
personalitatea și originalitatea fiecărui 
scriitor. Diversitatea de stiluri, de ma
niere artistice nu trebuie confundată ni
ciodată cu atitudinea de îngăduință față 
de concepții sau mentalități străine idea
lurilor societății noastre socialiste. Avem 
nevoie de poezie, de muzică, de lucrări 
plastice care să redea realitatea, viața, să 
imortalizeze munca și creația eroică a 
poporului nostru. (Aplauze puternice, în
delungate). Literatura, muzica, arta tre
buie sâ constituie o parte componentă a 
marilor epopei ale poporului nostru con
structor conștient al socialismului și co
munismului, să dea noi dimensiuni și o 
mare perspectivă poporului nostru.

Este necesar, de asemenea, ca presa, 
radioul și televiziunea să-și îndeplinească 
în mai bune condiții rolul pe care îl 
au în formarea conștiinței socialiste,. în 
educarea politică-culturală, în formarea 
omului nou. Ele trebuie să manifeste mai 
multă combativitate și spirit revoluțio
nar, să pună cu mai multă putere în evi
dență munca și realizările poporului nos
tru în cdnstrucția socialistă, combătînd 
cu fermitate stările de lucruri înapoiate, 
concepțiile retrograde, orice încălcare a 
legilor și normelor de conviețuire so
cială, militînd pentru întărirea continuă 
a unității întregului popor în cadrul 
Frontului Democrației și Unității Socia
liste, sub conducerea Partidului Comu
nist Român.

întreaga activitate teoretică, ideolo
gică, politică, educativă și cultural-artis
tică de masă trebuie să se desfășoare 
permanent sub conducerea politică a 
partidului, a organelor și organizațiilor 
de partid. Comuniștii care lucrează în 
aceste sectoare au datoria de a acționa 
cu toată fermitatea pentru orientarea ac
tivității ideologice, politico-educative în 
vederea înfăptuirii Programului partidu

lui. afirmării concepției materialist-dia
lectice, a principiilor socialismului, ale 
umanismului revoluționar, a politicii in
terne și externe a partidului. Organele 
și organizațiile de partid au datoria să 
organizeze desfășurarea temeinică a aces
tei activități, să asigure orientarea ei 
politico-ideologică permanentă. Este ne
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Dragi tovarăși și prieteni.
Pentru a înțelege bine problemele 

complexe ale noii etape de dezvoltare a 
societății românești trebuie să ținem sea
ma de marile transformări revoluționare 
produse pe plan mondial, de caracteris
tica actualei situații internaționale, por
nind de la faptul că între politica in
ternă și politica externă a patriei noas
tre există o strînsă unitate dialectică, 
ele condiționîndu-se reciproc. Putem 
spune că evenimentele au confirmat pe 
deplin concluziile generale ale Progra
mului partidului și orientările stabilite 
de Congresul al XII-lea cu privire la 
viața internațională.

în relațiile internaționale s-a ajuns la 
o încordare deosebit de gravă care a dus 
ia creșterea pericolelor de noi conflicte 
militare, inclusiv de izbucnire a unui 
război mondial. în viața internațională 
se confruntă astăzi două tendințe dia
metral opuse : pe de o parte, politica 
imperialistă de forță și dictat, de men
ținere și reîmpărțire a zonelor de in
fluență, de accentuare a cursei înarmă
rilor ; pe de altă parte, orientarea tot 
mai puternică spre o politică nouă care 
să pună capăt folosirii și amenințării cu 
forța, dictatului, zonelor de influență, 
cursei înarmărilor, să asigure dezvol
tarea independentă a popoarelor, cola
borarea lor bazată pe principiile egali
tății, respectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului în tre
burile interne.

Se poate spune că ne aflăm într-o 
epocă deosebit de complexă a vieții in
ternaționale. Vechiul raport de forțe 
stabilit după cel de-al doilea război mon
dial nu mai corespunde noilor realități 
internaționale. Colonialismul a fost prac
tic lichidat, au apărut zeci de state in
dependente care, împreună cu alte state 
mici și mijlocii, reprezintă o importan
tă forță a vieții internaționale. Noi state 
și grupări de state reclamă un rol mai 
important in politica mondială, vor să 
se afirme independent. Echilibrul bazat 
pe blocuri militare nu mai corespunde 
realităților istorice actuale. în lume s-au 
accentuat vechile contradicții și au apă
rut noi contradicții economice și sociale.

Continuă să se manifeste, sub o for
mă sau alta, contradicția între socialism 
și capitalism, deși trebuie subliniat că 
există o mai bună înțelegere cu privire 
la necesitatea coexistenței pașnice între 
țările cu orînduiri sociale diferite. Para
lel s-a dezvoltat o contradicție nouă, ce 
se accentuează continuu ca urmare a îm
părțirii lumii în țări dezvoltate și țări 
în curs de dezvoltare, în țări bogate și 
sărace. Faptul că toate încercările de 
pînă acum de a se ajuhge la anumite 
înțelegeri cu privire la lichidarea sub
dezvoltării și realizării noii ordini eco
nomice internaționale nu au dus la re
zultatele așteptate — dimpotrivă, în a- 
ceastă perioadă s-au adîncit decalajele 
între bogați și săraci — face ca această 
contradicție să capete o formă tot mai 
puternică ; se poate spune că ea devine 
una din contradicțiile fundamentale ale 
epocii noastre.

Sîntem, de fapt, într-o perioadă de re
așezare a raportului de forțe, de reali
zare a unui nou echilibru mondial între 
diferite state și grupări de state. Se 
poate aprecia că noul echilibru se va 
baza pe o mai mare diversitate a cen
trelor de putere, va ține mai mult sea
ma de rolul lumii a treia, al țărilor mici 
și mijlocii, al țărilor în curs de dezvol
tare și țărilor nealiniate. Pentru a fi via
bil, noul raport de forțe și noul echi
libru trebuie să se bazeze pe principii 
de egalitate, de respect al independenței 
și neamestec în treburile interne ale al
tor popoare.

Gravitatea situației internaționale ac
tuale este determinată și de accentuarea 
crizei economice mondiale care se ma
nifestă ca o furtună de mare intensitate, 
cuprinzînd practic toate statele lumii. 
Efectele acestei crize sînt accentuate și 
de politica dobînzilor înalte care creează 
greutăți uriașe în calea desfășurării ac
tivității economice, înrăutățește și mai 
mult situația țărilor în curs de dezvol
tare.

Creșterea puternică a șomajului în 
țările capitaliste dezvoltate determină 
manifestarea cu mai multă putere a cri
zei generale a sistemului capitalist, ac- 
centuînd instabilitatea, lipsa de per
spectivă, afectînd puternic masele mun
citoare, întreaga societate, dezvoltînd 
criza moral-politică a capitalismului.

O uriașă influență negativă asupra 
vieții internaționale, a crizei economice 
și instabilității mondiale are cursa în
armărilor, care a ajuns la un nivel ce 
nu mai poate fi suportat de nici un 
popor. Cheltuielile militare se prevăd să 
ajungă în acest an la circa 600 miliarde 
dolari. Acumularea de noi și noi arma
mente, inclusiv nucleare, face să crească 
pericolul unei confruntări mondiale ca
tastrofale.

în lume există o serie de conflicte și 
confruntări militare și s-ar putea spune 
că aproape în fiecare an apar altele noi.

Toate acestea fac necesară mai mult 
ca oricînd unirea eforturilor popoarelor 
pentru a pune capăt încordării interna
ționale, a opri cursul spre confruntare și 
război, pentru reluarea și continuarea 
politicii de destindere, respect al inde
pendenței naționale și pace.

Viața, evenimentele demonstrează că 
este ușor să se înceapă un conflict, să se 
provoace o stare de tensiune într-un loc 
sau altul al lumii, dar este. mult mai 
greu să se ajungă la oprirea și soluțio
narea acestora. De aceea este necesar să 
se facă totul pentru a nu se mai recurge 

cesar să facem astfel îneît întreaga acti
vitate teoretică, ideologică, politico-edu
cativă și cultural-artistică să dezvolte și 
mai puternic spiritul de răspundere, ho
tărîrea maselor, a întregului popor de a 
înfăptui neabătut Programul partidului, 
politica internă și externă a României 
socialiste. Să facem astfel îneît activita

la calea militară, la forță în soluționarea 
diferitelor conflicte dintre state, să se ac
ționeze pentru încetarea actualelor con
flicte și soluționarea lor pe calea trata
tivelor. Oricît de mult timp ar necesita 
tratativele, este mult mai bine, în inte
resul țărilor respective, al cauzei păcii și 
destinderii, să se aleagă calea pașnică, a 
tratativelor, pentru soluționarea con
flictelor.

în acest spirit este necesar să se in
tensifice eforturile pentru o pace globală 
în Orientul Mijlociu, care să ducă la re
tragerea Israelului din teritoriile ocupate 
în 1967 și la soluționarea problemei po
porului palestinian pe baza dreptului la 
autodeterminare și constituirea unui stat 
palestinian independent.

Instaurarea păcii în Orientul Mijlociu 
trebuie să asigure independența și inte
gritatea tuturor statelor din regiune. 
România consideră că ar fi necesar să se 
organizeze o conferință internațională,

1. Problema vitală a vieții internaționale 
- oprirea cursei înarmărilor, înfăptuirea 

dezarmării și asigurarea păcii
în momentul de față problema centrală 

a vieții internaționale o constituie lupta 
pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru 
trecerea la dezarmare, și în primul rînd 
la dezarmarea nucleară, pentru o pace 
trainică în lume. înarmările au ajuns la 
un asemenea nivel îneît un nou război 
mondial ar duce la distrugeri incalcula
bile, ar pune în pericol însăși existența 
omului, creația supremă a naturii. Este 
tot mai evident, așa cum afirmă diferite 
organisme și congrese internaționale. în
deosebi ale oamenilor de știință, că în
tr-un nou război mondial atomo-nuclear 
n-ar - mai exista nici învinși, nici învin
gători, ci va fi distrusă omenirea. De a- 
ceea se impune ca popoarele să-și uneas
că eforturile pentru a opri cursa spre 
dezastru, pentru asigurarea păcii.

România se pronunță ferm pentru o- 
prirea de îndată a cursei înarmărilor, 
pentru înghețarea cheltuielilor militare 
la nivelul acestui an și trecerea treptată 
la reducerea lor cu cel puțin 10 la sută 
pînă în 1985.

Considerăm necesar să se renunțe la 
acțiunile de forță, la manevre și demon
strații militare, de orice fel, la granițele 
altor state. Organizarea unor asemenea 
acțiuni militare exprimă nu dorința de 
pace, ci orientarea spre confruntarea mi
litară.

Ne pronunțăm ferm pentru o dezarma
re care să asigure echilibrul raportului de 
forțe la nivelul cel mai scăzut. Am salu
tat propunerile președintelui Uniunii So
vietice, Leonid Ilici Brejnev, cu privire 
la reducerea armamentului atomic. Am 
salutat, de asemenea, propunerile pre
ședintelui Statelor Unite ale Ameri- 
cii, Reagan, în legătură cu începerea tra
tativelor pentru reducerea armamentu
lui nuclear strategic. Salutăm înțelegerea 
la care s-a ajuns între aceste două țări 
cu privire la începerea în această lună 
a tratativelor privind armamentul stra
tegic. Desigur, există deosebiri între pro
punerile Uniunii Sovietice și ale Statelor 
Unite ale Americii, dar noi considerăm 
că toate propunerile trebuie luate în 
considerație, ■ treeîndu-se la tratative 
pentru a se ajunge la un acord comun.

Sîntem deosebit de preocupați de pro
blema amplasării și dezvoltării rachete
lor cu rază medie de acțiune în Europa, 
care pun în pericol viața și existența tu
turor popoarelor europene. Pînă nu este 
prea tîrziu, trebuie să oprim amplasarea 
noilor rachete, să determinăm retrage
rea și distrugerea celor existente, să fa
cem totul pentru o Europă fără arme 
nucleare. Avînd în vedere că este în pe
ricol însăși existența tuturor popoarelor 
europene, este necesar ca toate statele 
continentului european să participe la 
tratative și realizarea unui acord cores
punzător. Considerăm necesar să se țină 
seama de voința popoarelor europene, 
care doresc să trăiască în pace, să-și 
consacre forțele dezvoltării economice 
și sociale. (Aplauze puternice).

România se pronunță cu fermitate 
pentru înfăptuirea securității și coope
rării în Europa, pentru o Europă unită, 
bazată pe diversitate, pe respectarea 
orînduirii sociale din fiecare țară. Con
siderăm necesar să facem totul ca, la 
reluare, reuniunea de la Madrid consa

2. Un imperativ arzător - lichidarea 
subdezvoltării și făurirea noii ordini 
economice internaționale, participarea 
egală a tuturor statelor la viața politică 

mondială
O altă problemă ’care preocupă ome

nirea este aceea a subdezvoltării, a luptei 
pentru noua ordine economică interna
țională. Existența la un pol a țărilor bo
gate și la altul a țărilor sărace este re
zultatul politicii imperialiste, colonialis
te. Lichidarea dominației coloniale ca 
atare constituie numai o parte a proce

tea ideologică, politico-educativă să se 
transforme într-o puternică forță care să 
determine dezvoltarea și mai puternică 
a societății noastre socialiste, ridicarea 
pe noi trepte de civilizație a poporului 
nostru, întărirea și mai puternică a inde
pendenței și suveranității României. (A- 
plauze puternice, prelungite).

sub auspiciile Organizației Mâți urilor 
Unite, cu participarea tuturor statelor in
teresate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, ca reprezentant 
unic al poporului palestinian.

De asemenea, se impune să se facă to
tul pentru încetarea războiului dintre 
Irak și Iran și soluționarea tuturor pro- 
blemeloi- dintre cele două state pe calea 
negocierilor.

în același sens este necesar să fie so
luționate toate conflictele sau probleme
le litigioase actuale dintre state.

Ținînd seama de problemele multiple 
existente, apare necesară crearea în ca
drul Organizației Națiunilor Unite a ur. 1 
organism special, care să acționeze î .dî’ 
recția organizării tratativelor xși sc /io- 
nării problemelor dintre stât<' pe
această cale. Statele care nu t aPela la 
acest organism sau nu vor ți seama de 
activitatea acestuia să fie ^(onsiderate 
agresoare.

crată cooperării și securității europene 
să se încheie cu rezultate cît mai bune, 
să ducă la convocarea unei conferințe 
speciale pentru dezarmare și încredere 
în Europa, să asigure continuitatea re
uniunilor și conferințelor începute la 
Helsinki.

Popoarele europene au multe proble
me comune. Ele trebuie să folosească 
cadrul reuniunilor pentru cooperare și 
securitate pentru a dezbate în comun 
problemele întăririi încrederii și colabo
rării, asigurării păcii și independenței 
popoarelor de pe continent și din întrea
ga lume.

România acordă o mare însemnătate 
colaborării și cooperării între țările bal
canice. Considerăm că trebuie să găsim 
noi forme și căi de extindere a întîlni- 
rilor, a cooperării, să trecem la organi
zarea unei conferințe la nivel înalt con
sacrată transformării Balcanilor într-o 
zonă a colaborării pașnice, fără arme 
nucleare.

Dăm o înaltă apreciere mișcărilor și 
manifestărilor pentru pace din Europa 
și din întreaga lume. Poporul român s-a 
angajat cu întreaga forță în aceste ma
nifestări, avînd convingerea că ele au o 
însemnătate deosebită în oprirea cursei 
înarmărilor, în Salvarea omenirii de la 
catastrofa nucleară, în asigurarea păcii 
în lume. Considerăm că astăzh în fața 
întregii omeniri, se pune proL ■ t <£ 
alege îrftre calea războiului g g >â
păcii. Nimic nu justifică și nt_, î-
tifica politica de înarmare ș i.
Este necesar să se spună poj .cmji 
devărul, să se manifeste cea -ryâi mare 
răspundere pentru soarta popoarelor, 
pentru soarta omenirii, să se facă totul 
pentru asigurarea păcii. (Vil și puternice 
aplauze).

Sesiunea Organizației Națiunilor Uni
te pentru dezarmare, din iunie, este 
chemată să adopte hotăriri concrete și 
să determine trecerea hotărîtă la de
zarmare, în primul rînd la dezarmarea 
nucleară. Pînă nu au căzut primele bom
be nucleare, să trecem la dezarmare! 
Cînd vor începe să cadă bombele, va fi 
prea tîrziu !

Considerăm că țărilor socialiste le re
vine o mare răspundere și trebuie să ac
ționeze, împreună cu toate popoarele 
lumii, pentru dezarmare, pentru pace.

Mandatul acordat de Marea Adunare 
Națională delegației Republicii Socialiste 
România care va participa la sesiunea 
specială a Organizației Națiunilor Unite 
consacrată dezarmării oglindește voința 
poporului nostru de a acționa cu toată 
responsabilitatea și de a conlucra cu toa
te popoarele pentru realizarea unui 
acord între toate statele privind trecerea 
la măsuri de dezarmare, și în primul 
rînd la dezarmarea nucleară, pentru o 
pace trainică în lume.

Ne adresăm tuturor statelor șl po
poarelor cu chemarea de a trece peste 
orice considerente și obstacole și de a 
hotărî oprirea cursei înarmărilor, și în 
primul rînd realizarea dezarmării nu
cleare. Ne aflăm într-o asemenea etapă 
cînd pacea constituie problema funda
mentală. Să facem totul pentru a asigura 
pacea omenirii 1 (Aplauze puternice, 
îndelungate).

sului decolonizării. Este necesar să se 
acționeze în continuare pentru o soluție 
deplină care să ducă la lichidarea sub
dezvoltării, la accelerarea progresului 
economico-social al țărilor sărace, la in
staurarea unei noi ordini economice i 1-

(Continuare în pag. a VH-a)
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ternaționale, bazată pe echitate, pe 
schimburi economice reciproc avantajoa
se, asigurîndu-se accesul, în condiții 
avantajoase, al țărilor în curs de dezvol
tare la tehnologiile moderne. Fără lichi
darea subdezvoltării și realizarea noii 
ordini economice internaționale — pro
blemă ce afectează două treimi din ome
nire — este greu de vorbit de stabilitate 
economică mondială, de realizarea unei 
lumi a colaborării pașnice.

între problema dezarmării și proble
ma noii ordini economice internaționale 
există o strînsă interdependență. Oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la reducerea 
cheltuielilor militare ■ ar crea condiții 
pentru a se aloca mijloacele necesare,

XIV
ROMANIA VA PROMOVA Șl ÎN VIITOR 0 POLITICA ACTIVĂ 

DE COLABORARE Șl PRIETENIE CU ȚĂRILE SOCIALISTE.
CU ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE, CU TOATE STATELE 

LUMII, FĂRĂ DEOSEBIRE DE ORÎNDUIRE SOCIALĂ
■' : 'portant în viața internațio- 

.rile socialiste. România ac- 
n pentru dezvoltarea cola- 
>ate țările socialiste, pentru 
olidarității lor și depășirea 
■ existente. Viața a demon- 
între țările socialiste pot 
adicții și divergențe. Ceea ce 
vem în vedere este nu igno
ra, ci soluționarea lor pe 

taica wauauvelor, ținîndu-se seama de 
necesitatea întăririi colaborării, unității 
țărilor socialiste, creșterii- rolului lor în 
viața internațională, ridicarea prestigiu
lui socialismului în lume. Noi considerăm 
că socialismul creează condițiile unei ase
menea soluționări a problemelor și avem 
convingerea fermă că este posibil și tre
buie să asigurăm o largă colaborare și 
unitate a țărilor socialiste, bazată pe 
respectul independenței și egalității, pe 
neamestec în treburile interne. Relațiile 
dintre țările socialiste trebuie să consti
tuie un model de respect reciproc și de 
colaborare reciproc avantajoasă, să ofere 
un exemplu de relații pentru toate statele 
lumii.

Un rol important îl are, în cadrul 
acestor relații, colaborarea economică, 
iar pentru țările socialiste membre, 
C.A.E.R.-ul. Ținînd seama de ponderea 
țărilor socialiste în economia mondială, 
putem aprecia că ele dispun astăzi de 
posibilitatea de a-și soluționa multe pro
bleme ale dezvoltării economico-sociaie, 
ale construcției socialiste și ridicării 
bunăstării popoarelor lor. Desigur, țările 
socialiste nu pot să se sustragă diviziunii 
internaționale a muncii. Viața a infirmat 
teza privitoare la existența în lume a 
economiei mondiale capitaliste și. a unei 
economii mondiale sociâliste opuse și 
care se dezvoltă în mod paralel. Se poate 
spune că există o economie mondială 
unică, tot mai interdependentă. Econo
mia țărilor socialiste, ca și economia ța
rilor capitaliste, constituie parte integran
tă a economiei mondiale, și problemele 
ce apar în economia mondială, inclusiv 

financiare și materiale, în vederea solu
ționării problemelor grave legate de si
tuația țărilor sărace. Aceasta ar exercita 
o puternică influență asupra întregii eco
nomii mondiale, ar favoriza schimburile 
și stabilitatea economică și politică inter
națională.

Ca țară în curs de dezvoltare. România 
va acționa în strînsă colaborare cu cele
lalte țări în curs de dezvoltare, va face 
totul pentru a contribui la întărirea so
lidarității și unității lor în lupta pentru 
realizarea noii ordini economice mon
diale.

Soluționarea problemelor complexe 
existente pe arena mondială necesită 
participarea activă a tuturor statelor la 
viața internațională. în mod deosebit 
este necesară participarea activă a țări
lor mici și mijlocii, a țărilor nealiniate, 

criza economică, se reflectă într-o formă 
sau alta și în aceste țări. Trebuie să re
cunoaștem interdependența existentă, în 
cadrul diviziunii internaționale a muncii, 
între țările cu economii și orînduiri so
ciale diferite, să recunoaștem faptul că 
o colaborare activă și largă între toate 
statele lumii, în spiritul egalității, avan
tajului reciproc, constituie un factor de 
importanță fundamentală pentru progre
sul general al popoarelor, pentru secu
ritate și pace.

Pornind de la aceasta, România con
sideră necesar să se aducă anumite îm
bunătățiri activității C.A.E.R.-ului, astfel 
încît colaborarea și conlucrarea reciproc 
avantajoasă să poată permite țărilor 
membre să-și rezolve în comun — in 
conformitate cu prevederile Statutului și 
alte documente — o serie de probleme 
ale dezvoltării ’ economico-sociaie, ale 
construcției cu succes a socialismului. 
Considerăm că am ajuns într-o aseme
nea etapă a activității C.A.E.R.-ului în
cît se impune, ca o necesitate obiectivă, 
îmbunătățirea activității acestuia, lărgi
rea conlucrării multilaterale, în. toate do
meniile, a țărilor membre, pornindu-se 
neabătut de la asigurarea dezvoltării in
dependente a fiecărei economii naționale.

Așa cum am mai menționat, România 
acordă o mare însemnătate relațiilor sale 
cu țările în curs de dezvoltare, conside- 
rînd că aceste țări reprezintă un factor 
important al economiei și politicii mon
diale, că ele au și vor avea’ un rol tot 
mai mare în întreaga viață internaționa
lă. Considerăm, de aceea, că este necesa
ră întărirea solidarității șj> conlucrării 
dintre aceste țări, depășirea unor diver
gențe și neînțelegeri dintre ele, care 
constituie, fără îndoială, o moștenire a 
dominației coloniale, imperialiste. Este 
necesar ca toate țările în curs de dez
voltare să acționeze numai și numai pe 
calea tratativelor pentru soluționarea di 
feritelor probleme litigioase, să întăreas
că unitatea, solidaritatea, conlucrarea 
largă între ele în vederea dezvoltării eco- 

a țărilor în curs de dezvoltare, vital in» 
teresate în soluționarea democratică a 
problemelor, într-o politică nouă, care să 
asigure independența și securitatea fie
cărei națiuni.

Un rol important îl au Organizația 
Națiunilor Unite, alte organisme inter
naționale, care oferă cadrul organizat 
necesar participării tuturor popoarelor 
la soluționarea problemelor internațio
nale. Este necesar să se ajungă la res
pectarea hotărîrilor Organizației Națiu
nilor Unite. Se impune să se aducă ase
menea îmbunătățiri Organizației Națiu
nilor Unite încît să se poată asigura în
deplinirea funcțiilor sale în soluționarea 
problemelor pe calea tratativelor, în asi
gurarea colaborării între toate statele, 
fără deosebire de orînduire socială, in 
realizarea unei păci trainice în lume.

nomico-sociale rapide. Trebuie spus că, 
astăzi, țările în curs de dezvoltare dis
pun de multe posibilități pentru a rezol
va cu forțele comune multe probleme 
ale dezvoltării lor economico-sociaie.

România dă o înaltă apreciere rolului 
mișcării țărilor nealiniate în soluționa
rea problemelor complexe ale vieții in
ternaționale, în lupta pentru independen
ță, pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru pace.

Pornind de la realitățile lumii con
temporane, de la existența țărilor cu 
orînduiri sociale diferite, România acțio
nează ferm, în spiritul principiilor co
existenței pașnice, pentru dezvoltarea re
lațiilor cu țările capitaliste dezvoltate, 
cu toate stațele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială. Considerăm că extin
derea conlucrării, participarea la diviziu
nea internațională a muncii constituie o 
necesitate obiectivă pentru toate națiu
nile.

în acest spirit este necesar să se re
nunțe la orice măsuri economice discri
minatorii, să se renunțe la politica sanc
țiunilor economice împotriva unor țări și 
grupări de țări. în interesul depășirii cri
zei economice mondiale este necesar să 
se renunțe la dobînzile înalte, să se sta
bilească dobînzi raționale care să nu de
pășească 8 la sută. Creditul trebuie să 
constituie un instrument al colaborării 
economice, al stabilității Și dezvoltării 
economico-sociaie a tuturor : statelor.

Viața, evenimentele dămpiistrează, cu 
putere de netăgăduit, că dezvoltarea 
unor, relații de colaborare pașnică între 
toate. statele lumii se poate realiza nu
mai pe baza principiilor deplinei egali
tăți în drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța, respec
tării dreptului fiecărui popor la dezvol
tare liberă, fără nici un amestec din 
afară, a dreptului fiecărei națiuni de 
a-și alege orînduirea socială pe care o 
dorește. (Aplauze puternice).

XV
VOM ÎNTĂRI CONTINUU SOLIDARITATEA CU PARTIDELE 

COMUNISTE, CU TOATE FORȚELE REVOLUȚIONARE, 
PROGRESISTE ÎN LUPTA PENTRU ÎNFĂPTUIREA ASPIRAȚIILOR 

FUNDAMENTALE DE PACE Șl PROGRES ALE OMENIRII
Stimați tovarăși,
în spiritul solidarității internaționale 

tradiționale, partidul nostru dezvoltă larg 
relațiile cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, 'acționează și va acționa 

.pentru întărirea solidarității în lupta co
mună, pornind de la faptul că în actua
lele împrejurări internaționale colabo
rarea partidelor comuniste și muncito
rești reprezintă un factor important în 
lupta pentru pace, pentru progres social.

Avînd în vedere diversitatea condiții
lor în care își desfășoară activitatea 
partidele comuniste și muncitorești, asu
pra unor probleme există o serie de deo
sebiri de păreri. Noi considerăm că soli
daritatea, colaborarea, trebuie să se re
alizeze pe baza principiilor deplinei egali
tăți, respectării dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora linia politică în concor
danță cu realitățile din țara respectivă. 
Esfe necesar să avem în vedere că fiecare 
partid își desfășoară activitatea indepen
dent și răspunde numai în fața propriei 
clase muncitoare, a propriului popor, de 
felul în care acționează în apărarea in
tereselor sale. Noua unitate trebuie să 
pornească de la această realitate și să 
asigure o largă colaborare internațională 
asupra problemelor fundamentale ale lu
mii contemporane.

Așa cum am mai menționat, trecerea pe 
calea socialismului a unui popor sau altul 
se realizează și se vă realiza în concor
danță cu realitățile sociale din fiecare 
țară. Nu există un model pentru con
strucția socialistă. Legitățile generale se 
aplică în mod diferit de la o țară la alta, 
de la o etapă la alta a dezvoltării econo
mico-sociaie. Pornind de la aceste prin
cipii, nu se poate nega caracterul socia
list al unei țări sau alteia, nu se poate 
opune socialismului dintr-o țară, socia- - 
lismul din alte țări sau socialismul ce ur
mează să se realizeze în viitor, diversi
tatea căilor de trecere spre socialism, de 
edificare a noii orînduiri .sociale, de apli
care a legităților generale la condițiile 
reale din fiecare țară dă o nouă dimensiu
ne și o nouă perspectivă dezvoltării so
cialiste a lumii, îmbogățește tezaurul 
teoriei și practicii revoluționare.

Mai mult ca orîcînd, considerăm nece
sar să* se facă totul pentru depășirea di
vergențelor, să se pună capăt oricăror 
blamări, oricărui amestec în viața unui 
partid sau altuia, să se acționeze cu cea 
mai înaltă răspundere în direcția dezvol
tării colaborării, realizării noii solidari
tăți și upități în lupta pentru pace, in
dependență și socialism. (Vii și puternice 
aplauze).

în același timp, partidul nostru desfă
șoară larg relații cu partidele socialiste 
și social-democrate, pornind de la ne
cesitatea întăririi unității mișcării mun
citorești, a tuturor forțelor ce se pronun
ță pentru transformarea socialistă a 
lumii. Există, desigur, deosebiri de pă
reri asupra unor probleme, dar sînt și 
multe probleme de interes comun asu

pra cărpra partidele comuniste, partidele 
socialiste, social-democrate pot și tre
buie să acționeze în comun. îndeosebi în 
problema fundamentală a opririi cursei 
înarmărilor, a păcii, trebuie să se acțio
neze într-o deplină colaborare. Partidul 
nostru va acționa continuu pentru întă
rirea colaborării cu socialiștii și social- 
democrații, pornind de la necesitatea 
realizării în perspectivă a unei recon
cilieri care să ducă la o nouă unitate 
a clasei muncitoare, a forțelor ce se 
pronunță pentru socialism. Am salutat 
și salutăm opțiunile spre socialism din
tr-o serie de țări și considerăm că orice 
pas făcut în această direcție trebuie 
sprijinit, fiind în concordanță cu evolu
ția societății omenești, cu necesitatea 
realizării unei lumi mai drepte și mai 
bune.

în același timp, partidul nostru dez
voltă larg colaborarea și solidaritatea cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
partidele de guvernămînt din țările care 
au scuturat dominația imperialistă și 
luptă pentru consolidarea independenței, 
cu partidele democratice din toate țările. 
Pornim de la necesitatea unor contacte 
permanente cu toate partidele democra
tice, considerînd că aceasta este în inte
resul colaborării popoarelor, al reluării 
și dezvoltării politicii de destindere, al 
luptei pentru dezarmare, pentru pace.

în actualele împrejurări internaționale 
crește și mai mult rolul maselor, al po
poarelor în viața internațională. Este 
necesar de aceea să dezvoltăm larg so
lidaritatea și colaborarea cu popoarele 
de pretutindeni. Prin lupta lor, masele 
populare, popoarele pot determina opri
rea cursei înarmărilor, pot asigura o po
litică nouă, democratică, respectul inde
pendenței naționale, o politică de pace 
și colaborare internațională. Avem de
plina încredere că popoarele, forțele pro
gresiste și antiimperialiste de pretutin
deni dispun de forța necesară pentru a 
opri încordarea în viața internațională, 
cursa înarmărilor, pentru a asigura 
triumful rațiunii, al păcii. Viitorul apar
ține unei lumi mai drepte și mai bune, 
egalității sociale și naționale, respectului 
dreptului fiecărui popor la dezvoltarea 
liberă, independentă. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Corespunzător intereselor supreme ale 
poporului nostru, ale cauzei progresului 
social, ale destinderii, independenței na
ționale și păcii, partidul și statul nostru 
nu vor precupeți pici un efort pentru a-și 
aduce contribiiția'ia realizarea năzuințe
lor întregii omeniri de a trăi în pace, de 
a-și făuri o viață mai dreaptă și mai 
bună. (Aplauze puternice, prelungite. Se 

■ scandează îndelung : „Ceaușescu și po
porul !“).

Stimați tovarăși,

Dezbaterea în Comitetul Central, în 
întregul partid a problemelor teoretice, 
ideologice, ale activității politico-educa

tive de formare a omului nou trebuie să 
determine o mai bună înțelegere a eta
pei în care se găsește societatea socia
listă românească, să ducă la intensifica
rea eforturilor partidului, ale întregului 
popor în vederea înfăptuirii neabătute a 
Programului partidului, a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea. Pe primul plan 
trebuie să punem perfecționarea con
ducerii, mai buna organizare a muncii, 
creșterea spiritului de răspunderi, întă
rirea disciplinei și ordinii în toate sec
toarele de activitate.

Trebuie să punem în centrul activită
ții noastre înfăptuirea neabătută a pla
nului cincinal 1981—1985, concentrîhd 
toate forțele în direcția ridicării calității 
și nivelului tehnic al producției, crește
rii productivității muncii, reducerii chel
tuielilor materiale și sporirii eficienței 
economice. O atenție deosebită trebuie să 
acordăm înfăptuirii programelor privind 
dezvoltarea surselor de energie și mate
rii prime, programelor privind agricul
tura, în vederea satisfacerii în mai bune 
condiții a necesităților economiei națio
nale cu forțele proprii, a îmbunătățirii 
continue a bunei aprovizionări a popu
lației, accentuării autoaprovizionării și 
autoconducerii teritoriale.

Dezbătînd problemele ideologice, acti
vitatea politico-educativă, munca cultu
rală de masă, trebuie să acordăm o aten
ție deosebită realizării în cele mai bune 
condiții a cooperării internaționale, a 
unui comerț exterior care să se bazeze 
pe o deplină egalitate, sporirii exportu
lui în vederea creării condițiilor nece
sare importurilor de materii prime și 
materiale necesare economiei naționale, 
restituirii creditelor și realizării unei 
balanțe de plăți echilibrate.

Activitatea teoretică, ideologică, poli
tică, educativă, culturală trebuie să se 
materializeze în creșterea conștiinței so
ciale, în formarea unui nivel de cultură 
tot mai ridicat al cetățenilor patriei 
noastre, în ridicarea gradului de partici
pare conștientă a oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a întregului 
popor la înfăptuirea Programului parti
dului, la făurirea conștientă a viitorului 
comunist, la ridicarea patriei noastre pe 
noi culmi de progres și civilizație, la 
bunăstarea materială și spirituală a po
porului, la întărirea for,ței și unității în
tregului popor în cadrul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, la 
întărirea forței economice și spirituale a 
patriei, a independenței și suveranității 
României.

(Aplauze șl urale puternice, îndelun
gate ; se scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul !“ ; „Ceaușescu — P.C.R. !“. 
Intr-o atmosferă de puternică unitate, 
toți participant» la plenară ovaționează 
îndelung pentru Partidul Comunist Ro- 
riiân, pentru secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Excelenței Sate NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Cronica zilei

BIBIIIII

Unt profund recunoscător Excelenței Voastre pentru căldurosul mesaj 
elicitare și bunele urări adresate cu ocazia Zilei naționale a Iordaniei, 
lă adresez la rîndul meu cele mai bune urări de sănătate și fericire 

personală, de prosperitate si bunăstare poporului român prieten.

^Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului și guvernului argentinian și al meu personal 
mulțumesc mult Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj pe care ați avut 
bunăvoința sâ mi-1 transmiteți cu ocazia sărbătorii naționale.

General-locotenent LEOPOLDO FORTUNATO GALTIERI
Președintele Națiunii Argentiniene

Masa rotundă: „Tineretul anilor ’80“
La Costinești au continuat lucră

rile mesei rotunde cu tema „Tineretul 
anilor ’80°, organizată de UNESCO 
în colaborare cu Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului din 
tara noastră.

în cursul zilei de marți, partiei- 
pantii au abordat o serie de aspecte 
privind rolul tineretului in consoli
darea păcii, a înțelegerii și respectu
lui reciproc intre popoare și națiuni.

Relevind gravitatea actualei situa
ții internaționale, în care cursa înar
mărilor a atins niveluri fără prece
dent, afectînd puternic interesele și 
aspirațiile specifice tinerei generații, 
vorbitorii au subliniat responsabilită
țile deosebite care revin guvernelor, 
factorilor politici, organizațiilor de 
tineret în continuarea procesului de 
destindere. în inițierea unor măsuri 
concrete, neîntîrziate de dezarmare, 
în primul rind de dezarmare nucleară. 
De asemenea, au fost reliefate inte

&

RM. VÎLCEA : Acțiuni pentru creșterea 
producției de cărbune

? La 1 Iunie 1982, în tînărul bazin 
carbonifer Berbești-Alunu, din jude
țul Vilcea, a fost declanșată acțiunea 
specială pentru creșterea producției 
de cărbune. ' «

într-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de participanții la de
clanșarea acestei acțiuni se spune : 
„Răspunzind prin fapte muncitorești 
chemării dumneavoastră de a da ță
rii cit nuu mult cărbune, oamenii

HUSSEIN I

resul obiectiv al tinerei generații 
pentru edificarea unui viitor de co
laborare, independență și pace, pre
cum și necesitatea unirii eforturilor 
tineretului, ale organizațiilor sale de 
diferite orientări politice, filozofice 
sau religioase in lupta pentru înce
tarea cursei Înarmărilor, pentru edi
ficarea unei lumi mai bune, mai 
sigure și mai drepte pe planeta 
noastră.

S-a apreciat că pregătirile în ve
derea marcării Anului internațional 
al tineretului trebuie să reprezinte o 
acțiune unită a tinerei generații con
temporane pentru sporirea participă
rii vile la soluționarea problemelor 
majore ale omenirii, intre care 
pacea.- înțelegerea și respectul re
ciproc intre popoare ocupă un loc 
central.

Lucrările mesei rotunde continuă.
(Agerpres)

muncii din acest bazin carbonifer au 
livrat suplimentar de la începutul a- 
nului 87 000 tone cărbune. Acum, la 
începutul unei noi acțutni muncito
rești de întrajutorare, ne angajăm 
în fața dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom depune toate eforturile pen
tru depășirea sarcinilor ce ne revin 
din planul pe anul 1982, știind că 
astfel contribuim la propășirea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Marți după-amiază, ministrul afa
cerilor externe, Ștefan Andrei, a pri
mit pe Leticia Shahani, secretar ge
neral adjunct al O.N.U., șeful cen
trului O.N.U. de la Viena pentru 
dezvoltarea socială și probleme uma
nitare, care face o vizită in țara 
noastră. •

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu această ocazie s-a efectuat 
un schimb de păreri cu privire la 
apropiata sesiune a Comitetului Con
sultativ al O.N.U. pentru Anul inter
național al tineretului, precum și cu 
privire la alte probleme ale colabo
rării internaționale în domeniul so
cial aflate în atenția O.N.U, Oaspe
tele a dat o înaltă apreciere iniția
tivelor țării noastre in cadrul O.N.U. 
privind întărirea cooperării intre 
state pentru crearea cadrului favo
rabil înfăptuirii aspirațiilor și preo
cupărilor tinerei generații.

★
Delegația parlamentară din Iorda

nia, condusă de Bahjat Talhouni, 
președintele Senatului, a fost, marți, 
oaspetele municipiului Ploiești.

Parlamentarii iordanieni au vizitat 
Combinatul petrochimic Brazi și în
treprinderea constructoare de utilaj 
petrolier „1 Mai“. Cu acest prilej, 
oaspeții s-au interesat de nivelul 
tehnic al produselor realizate de co
lectivele de oameni ai muncii din 
cele două citadele muncitorești pra
hovene și au remarcat că între aces
tea și întreprinderile de profil din 
Iordania există reale posibilități de 
cooperare. în continuare, parlamen
tarii iordanieni au vizitat întreprin
derea de sere Ploiești.

■în onoarea delegației Senatului din 
Iordania, primarul municipiului Plo
iești. Mircea Ionescu, a oferit un 
dejun.

Delegația a fost însoțită de Decebal 
Urdea. deputat in M.A.N.

în aceeași zi, delegația iordaniană 
a sosit la Brașov.

★
în perioada 20 maî — 1 iunie, o 

delegație de specialiști din R.P. Chi
neză. condusă de Li Pens. prim-ad- 
junct al ministrului energiei electri
ce si gospodăririi apelor, a efectuat 
o vizită de documentare si schimb 
de experiență în țara noastră.

Delegația a avut întrevederi la 
conducerile Ministerului Energiei E- 
lectrice, Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini și Consiliului Na
țional al Apelor. în cadrul cărora 
au fost discutate posibilitățile de co
operare in domenii de interes re
ciproc.

Specialiștii chinezi au vizitat Sis
temul hidroenergetic și de naviga
ție Porțile de Fier, centralele elec
trice de la Lotru. Turceni. Rovinari 
șl Anina, Dispeceratul energetic na

tional. Institutul de cercetări si mo
dernizări energetice, întreprinderi de 
construcții de mașini din București 
Si din tară.

★
Cu prilejul împlinirii unui an de 

la desfășurarea lucrărilor celui de-al 
XVIII-lea Congres al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, marți 
a avut loc. la ambasada Republicii 
Populare Mongole, o conferință de 
presă.

în expunerea rostită in ca
drul conferinței, ambasadorul mon
gol, N. Luvsanravdan, după ce a sub
liniat importanța istorică în viața 
comuniștilor, a întregului popor 
mongol a celui de-ai XVIII-lea Con
gres al P.P.R.M.. a trecut in revis
tă succesele dobindite de R.P. 
Mongolă, in anii construcției socia
liste. acțiunile de politică externă 
ale R.P. Mongole.

Au fost evidențiate cu satisfacție 
relațiile de prietenie si colaborare 
statornicite între Partidul Comunist 
Român si Partidul Popular Revo
luționar Mongol. între Republica So
cialistă România si Republica Popu
lară Mongolă.

Ambasadorul Republicii Populare 
Mongole la București, N. Luvsan
ravdan, a înminat marți, în cadrul 
unei festivități, distincții de stat ale 
R. P. Mongole acordate unui grup de 
specialiști români care au contribuit 
la construirea unor importante obiec
tive economice mongole.

în numele C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, al Guver
nului Republicii Populare Mongole, 
ambasadorul a mulțumit specialiști

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telesport ■ Fotbalî Steaua — 
Sportul studențesc. Transmisiune 
directă de la București. In pauză : 
■ Rezultatele tragerii Pronoex-

• pl-es ■ Desene animate
17.45 Tribuna experienței
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,30 Actualitatea economică

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 2 

iunie, ora 21 — 5 iunie, ora 21. tn țară : 
Vremea va fi relativ caldă, îndeosebi 
în nord-vestul țării. Cerul va fi varia
bil, mai mult senin noaptea și dimi
neața. Dupâ-amiaza, Izolat, se vor pro

lor români pentru contribuția adusă 
la realizarea noilor unități economice 
pe teritoriul țării sale, apreciind 
eforturile lor ca o nouă dovadă a 
dezvoltării legăturilor de prietenie, 
colaborare și cooperare româno-mon- 
gole.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Italiene, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociația de prietenie româ- 
no-italiană au organizat, marți după- 
amiază, o manifestare culturală.

După cuvintul introductiv rostit de 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, vicepre
ședinte al Asociației de prietenie ro- 
mâno-italiană, Florian Potra a ținut 
o conferință intitulată „Italia inepui
zabilă". A urmat o gală de filme do
cumentare italiene.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S., repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai unor instituții de artă și 
cultură, un numeros public. Au fost 
prezenți Benedetto Santarelli, am
basadorul Italiei la București, și 
membri ai ambasadei.

★ •
Ambasadorul Republicii Populare 

Benin la București, Guy Boukary- 
Mory, a oferit marți un cocteil cu 
prilejul încheierii misiunii sale în 
țara noastră.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai al
tor ministere și instituții centrale.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatico acreditați în 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic. (Agerpres)

30.45 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 
ecranului''. ..Duios Anastasia tre
cea". Premieră TV

22.15 Telejurnal
32.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
30.30 Buletinul rutier
20.45 Viața economică
21.15 Muzică populară
21.45 Cetatea de la Albești. Producție a 

Studioului de.film TV
22.00 Jaz de pretutindeni
22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului 

duce averse de ploaie și descărcări 
electrice. Vîntul va sufla în general 
slab. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar cele ma
xime între 22 șl 32 de grade, tn Bucu
rești : Vreme relativ caldă. Cerul va fi 
variabil, favorabil aversei de ploaie 
după-amiaza. Vint slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 14 și 17 
grade, tar cele maxime între 28 și 32 
de grade. (Corneltu Pop, meteorolog 
de serviciu).

Telegrame de felicitare adresate tovarășului 
Constantin Dăscălescu

Cu prilejul alegerii sale în funcția 
de prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu a mai pri
mit telegrame din partea președin
telui Republicii Democratice Socialis
te Sri Lanka, J. R. Jayewardene. pri
mului ministru al Israelului, Mena- 
hem Begin, primului ministru ai Re
publicii Democratice Socialiste Sri 
Lanka, R. Premadasa, vicepreședin

Lucrările reuniunii „Grupului celor 77“ 
privind cooperarea între țările în curs de dezvoltare 

în domeniul formării de cadre pentru industrie
Marți au continuat, la București, 

lucrările reuniunii „Grupului celor 
77“ privind cooperarea intre țările 
în curs de dezvoltare pentru forma
rea de cadre in industrie.

în dezbaterile generale au luat cu
vintul delegați din Iugoslavia, 
R. P. D. Coreeană, Filipine, Gabon, 
Nigeria, India, Venezuela, Zair, Ma
roc. precum și reprezentanți ai 
O.N.U.D.I., Comisiei Economice și 
Sociale a O.N.U. pentru Asia și Pa
cific și P.N.U.D.

Au fost exprimate călduroase 
mulțumiri Guvernului Republicii 
Socialiste România pentru organi
zarea acestei reuniuni la București, 
ca o nouă expresie a contribuției 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la întărirea conlucrării 
dintre țările în curs de dezvoltare, 
la promovarea unei largi cooperări 
între acestea, la afirmarea lor tot 
mai deplină in viața internațională.

Azi, în divizia „A“ Ia fotbal
Astăzi au loc meciurile celei de-a 

31-a etape a campionatului diviziei 
,.A“ la fotbal. în Capitală sînt progra
mate două jocuri, care se vor des
fășura pe stadioane diferite : Di
namo — Progresul Vulcan (stadio
nul Dinamo, ora 18) și Steaua — 
Sportul studențesc (stadionul Steaua, 
ora 16).

Celelalte partide ale etapei : Jiul 
Petroșani — Universitatea Cluj-Na- 
poca ; Chimia Rm. Vilcea — S.C. 
Bacău : F.C.M. Brașov — F.C. Olt : 
Politehnica Timișoara — Corvinul 
Hunedoara ; F.C. Argeș — U.T. 
Arad ; Universitatea Craiova — F.C. 

telui Consiliului Comandamentului 
Revoluției al Republicii Irak, Izzat 
Ibrahim, primului ministru al Repu
blicii Singapore, Lee Kuan Yew.

în telegrame sînt adresate căl
duroase felicitări și urări de succes 
în îndeplinirea sarcinilor de mare 
răspundere ce i-au fost Încredințate. 
Totodată, se exprimă convingerea că 
relațiile de colaborare dintre țările 
respective și țara noastră se vor 
dezvolta continuu.

în cadrul lucrărilor s-a evidențiat 
necesitatea accelerării punerii in 
aplicare a Programului de la Cara
cas privind cooperarea economică 
între țările in curs de dezvo.tare, 
prezentindu-se, in acest scop, pro
puneri concrete de amplificare a co
laborării țărilor in curs de dezvol
tare in domeniul formării de cadre 
pentru industrie. Participanții au 
convenit să treacă la elaborarea de 
recomandări specifice referitoare la 
căile și modalitățile de intensificare 
a acestei cooperări. în numele dele
gației române, Gheorghe Badrus, 
prorector la Academia „Ștefan 
Gheorghiu", a prezentat, in acest 
sens, o serie de Propuneri privind 
măsurile ce se pot întreprinde de ță
rile în curs de dezvoltare, pe plan 
național, regional și internațional, 
care să contribuie la formarea ca
drelor șl la folosirea mai intensă a 
posibilităților de extindere a coope
rării în acest domeniu.

Constanța ; C.S. Tîrgoviște — A.S.A. 
Tg. Mureș.

Cu excepția meciului Steaua — 
Sportul studențesc, care va începe 
la ora 16, toate partidele se vor des
fășura la ora 18. Posturile noastre de 
radio vor transmite aspecte de la 
aceste intilniri oe programul 1 cu 
începere din jurul orei 17,55.

★
După meciul' Steaua — Sportul 

studențesc, de pe stadionul Steaua, 
amatorii de fotbal din Capitală vor 
putea urmări în continuare jocul in
ternațional amical dintre echipa Ra
pid și selecționata Armatei siriene.
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ÎN PREAJMA SESIUNII SPECIALE A O.N.U.

FOWȚA UNANIMĂ A POPOARELOR: 
PACEA, DEZARMAREA

Ample demonstrații și luări de poziție pe toate meridianele

Schimb de mesaje între președintele 
României și președintele Republicii Burundi

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ITALIEI

„Armamentul nuclear să fie scos în afara legii8*
Rezoluția parlamentului japonez

Parlamentul Japoniei a adoptat în* unanimitate o rezoluție prin care 
cheania să se pună capăt cursei nucleare și să fie interzis armamentul 
nuclear. Documentul recomandă guvernului japonez să formuleze, Ia apro
piata sesiune specială a O.N.U. consacrată dezarmării, o propunere pri
vind adoptarea unor măsuri cu caracter internațional pentru interzicerea 
producerii, depozitării și folosirii armei nucleare. Expresie a voinței 
manifestate cu vigoare de poporul japonez in cadrul mișcărilor pentru 
pace, care au cuprins întreaga țară, rezoluția a fost votată de toate parti
dele reprezentate in parlament.

Medicii avertizează
HELSINKI 1 (Agerpres) — Me

dicina va fi inutilă in cazul unui 
conflict termonuclear, de aceea se 
impune ca toți medicii din lume să 
acționeze cu toate torțele pentru, a 
nu permite declanșarea unei catas
trofe nucleare, care ar duce la dis
trugerea civilizației de pe întreaga 
planetă — a declarat, în cadrul 
unui interviu, președintele Uniunii 
medicale din Finlanda, Matti Unes. 
El a arătat, că in prezent tot mai 
mulți oameni, reprezentanți ai di
feritelor profesii și categorii socia
le, sint conștienți că trebuie să ac

ționeze uniți In lupta pentru o 
pace 'trainică. Acțiunile antimilita- 
riste din Finlanda, a subliniat 
Matti Unes, sint coordonate de 
Comitetul „Medicii împotriva răz
boiului nuclear", ce reprezintă cele 
mai mari instituții medicale din 
țară.

Crearea de organizații similare Și 
in'alte țări ale lumii ar permite o 
mai mare coeziune intre lucrătorii 
din domeniul medical de pretutin
deni in lupta pentru cauza primor
dială a umanității : pacea — a opi
nat Matti Unes.

Manifestațiile pentru pace, împotriva continuării cursei înarmărilor nu
cleare se intensifică în Statele Unite. In fotografie : aspect de la marșul 
pentru pace care a avut loc zilele trecute la Portsmouth, statul New 
Hampshire, la care au participat mii de persoane, purtind banderole pe 
care se putea citi : „Pace, Viață I". Demonstrațiile de acest gen, des
fășurate in diferite localități, de pe tot cuprinsul țării, vor culmina cu 
o uriașă manifestație, ce va avea loc la New York, cu prilejul sesiunii 

speciale a O.N.U., consacrate dezarmării

„în războiul nuclear nu pot exista învingători88
Vicepreședintele mi

norității democrate din 
Senatul S.U.A.. Alan 
Cranston, s-a pronun
țat pentru măsuri ime
diate de natură să ducă 
la oprirea cursei înar
mărilor nucleate. El a 
supus unei aspre critici 
concepțiile nocive po
trivit cărora pacea 
ar putea fi asigura
tă prin acumularea

de armament de dis
trugere în masă. Se
natorul consideră ca 
deosebit de primej
dioasă politica bazată 
pe acceptarea posibili
tății „războiului nu
clear limitat" în zone 
îndepărtate de S.U.A. 
„O catastrofă nucleară 
nu va apăra casele 
noastre — a spus sena
torul. In războiul nu

clear nu pot exista în
vingători. El va dis
truge orașele noastre, 
va duce la moartea a 
milioane de americani. 
Intr-un aseinenetî răz
boi va pieri întreaga 
civilizație". Cranston a 
cerut înghețarea ar
melor nucleare. pro
movarea unei politici 
clare de pace.

4 milioane 
de participant 

la adunări și marșuri 
în R. D. Germană

BERLIN 1 (Agerpres), - In ulti
mele zile, în diverse regiuni ale R.D. 
Germane au avut loc numeroase în- 
tilniri, adunâri și marșuri in fa
voarea păcii, la care au luat parte 
aproximativ patru milioane de 
membri ai Tineretului Liber Ger
man (F.DJ.) și Organizației de pio
nieri „Ernst Thălmann” — infor
mează agenția A.D.N. Partfcipanții 
și-au exprimat voința nestrămutată 
de a acționa pentru întărirea pa
triei socialiste, de a lupta pentru 
pace. A fost exprimată, totodată, 
dezaprobarea față de hotărirea 
N.A.T.O., din decembrie 1979, pri
vind instalarea noilor rachete nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul unor state vest- 
europene.

900 000 de semnături
ROMA. — In răstimp de o lună 

și jumătate, partizanii păcii din 
Italia au string peste 900 000 sem
nături pe o petiție de protest îm
potriva construirii in localitatea 
Comiso din Sicilia a unei baze 
pentru instalarea unor rachete nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune. După cum au anunțat ini
țiatorii acestei campanii, in mo
mentul în care petiția va fi sem
nată de un milion persoane, ea va 
fi înaintată guvernului italian.

Pregătirea unei mari 
demonstrații 

antirăzboinice
Conducerea organizației ce gru

pează femeile din Berlinul occiden
tal, care fac parte din Partidul So
cial-Democrat,' s-a pronunțat pentru 
participarea la marea demonstrație 
pentru pace, prevăzută să se desfă
șoare peste citeva zile. Inițiativa 
organizării acestei “acțiuni este de 
acum sprijinită de 170 de organiza
ții obștești și de o serie de partide 
politice din oraș. Ea se va desfășura 
sub lozinca luptei împotriva hotă- 
ririi N.A.T.O. de a amplasa in ță
rile vest-europene rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune, Observa
torii anticipează că aceasta va fi una 
dintre cele mai cuprinzătoare de
monstrații pentru pace desfășurate 
in ultimii ani in Berlinul occi
dental.

BUJUNBURA 1 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje Intre președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Republicii Burundi. Jean 
Baptiste Bagaza. a avut loc la Bu
jumbura.

Din partea tovarășului Nicoale 
Ceaușescu au fost transmise preșe
dintelui Jean Baptiste Bagaza un sa
lut prietenesc, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate 
pentru poporul burundez prieten.

Președintele Republicii Burundi a 
rugat să se transmită președinte
lui României sentimentele sale de 
apreciere și stimă deosebită, împre
ună cu cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, iar po
porului român noi succese pe calea 
dezvoltării sale economice șl socia
le. .Șeful statului burundez a reafir
mat dorința țării sale de a dezvol
ta pe multiple planuri relațiile de 
colaborare cu România in spiritul 
înțelegerilor convenite în timpul 
dialogului la nivel înalt româno-

burundez purtat In aprilie 1979, Ia 
Bujumbura.

Cu această ocazie a fost exprima
tă satisfacția față de evoluția poziti
vă a raporturilor de prietenie și co
laborare activă statornicite între 
partidele și țările noastre, care au 
fost puternic impulsionate de con
vorbirile și înțelegerile realizate la 
cel mai înalt nivel cu prilejul vizitei 
șefului statului român în Burundi. 
S-a reliefat că există posibilități 
pentru a dezvolta și aprofunda în 
continuare aceste relații in domenii
le politic, economic, al formării de 
cadre și altele, în interesul popoare
lor român și burundez, al cauzei pă
cii, destinderii și cooperării interna
ționale.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea la șeful statului bu
rundez a tovarășului Maxim Ber- 
ghianu, ministrul muncii, președin
tele părții române în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-burundeză 
de cooperare economică și tehnică, 
ale cărei lucrări s-au desfășurat la 
Bujumbura.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Incidente la Beirut soldate cu morți și răniți • Convorbiri 

ețjipteano-sudaneze
BEIRUT 1 (Agerpres). — Șapte 

persoane au fost ucise și 36 au fost 
rănite în cursul incidentelor care au 
avut loc de luni seara pînă marți la 
amiază, îndeosebi in partea de vest a 
Beirutului, intre părțile rivale în 
conflictul din Liban, relatează agen
țiile France Presse și Reuter, care 
citează surse ale jandarmeriei liba
neze.

Potrivit acelorași surse, mai multe 
obuze au căzut marți dimineață pe 
șoseaua care duce la muzeu, princi
pala cale de trecere dintre cele două 
sectoare ale capitalei libaneze, care 
a fost inchisă pentru circulație. Ti- 
ruri de diferite arme au fost sem
nalate în alte părți ale capitalei, Șco
lile au fost închise în cartierele în 
care au avut loc incidentele.

O unitate blindată a Forței Arabe 
de Descurajare (F.A.D.) a intervenit 
marți la amiază în. partea de vest a 
Beirutului pentru a-i separa pe be
ligerant! și a pune cap,ăt incidentelor, 
relatează agenția France Presse.

în cursul ciocnirilor violente care 
au avut loc in luna măi în Liban în
tre părțile rivale 155 persoane și-au 
pierdut viața, ceea ce reprezintă cele 
mai grele pierderi într-o lună, rela
tează agenția Reuter.

Numărul total al victimelor se ri
dică în primele cinci luni ale aces

tui an la 546 de morți, precizează 
aceeași sursă.

BEIRUT I (Agerpres) — Sub pre
ședinția lui Yasser Arafat, la Beirut 
s-au desfășurat lucrările ședinței 
Comitetului Central al mișcării de 
eliberare națională palestiniană „Al 
Fatah". Au fost discutate probleme 
legate de situația din sudul Libanu
lui, de activizarea, in ultimele zile, 
a acțiunilor întreprinse de aviația și 
flota israeliene.

Comitetul Central al organizației 
„Al Fatah" a adoiptat o serie de mă
suri în vederea intensificării efortu
rilor pentru contracararea și demas
carea intențiilor agresive ale Isra
elului — subliniază agenția T.A.S.S.

CAIRO. 1 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a avut 
marți convorbiri cu președintele Su
danului, Gaafar Mohamed Nimeiri, 
care face o vizită oficială la Cairo. 
Au fost abordate evoluția relațiilor 
egipteano-sudaneze și posibilitățile 
lărgirii și consolidării acestora pe di
verse planuri. S-a procedat, de ase
menea, la un schimb de păreri asu
pra unor probleme internaționale ac
tuale, o atenție deosebită acordin- 
du-se situației din Orientul Mijlociu,

Domnului ALESSANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

ROMA
Sărbătoarea națională a Republicii Italiene îmi oferă plăcutul prilej de 

a vă transmite calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire.

Exprim speranța că raporturile tradiționale de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre, dintre popoarele român și italian se vor dezvolta șl 
adinei tot mai mult.

NICOLAE CEAUȘESCU
. , ( Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul italian sărbătorește astăzi 
împlinirea a 36 de ani de la procla
marea republicii. Prin referendumul 
care s-a desfășurat la 2 iunie 1947 
italienii s-au pronunțat în mod ferm 
pentru instituirea formei de guver- 
nămint republicane, pentru dezvol
tarea țării pe calea progresului so
cial și democrației. Proclamarea re
publicii, eveniment de profundă re
zonantă în viata și destinele tării, 
a reprezentat o continuare directă și 
o încununare a luptei de rezistentă 
a forțelor populare și patriotice 
împotriva dictaturii fasciste și a 
ocupației naziste, pentru libertate și 
progres.

Anii trecuti de la memorabilul 
eveniment au însemnat pentru po
porul italian, care a adus de-a lun
gul veacurilor o strălucită contribu
ție la tezaurul culturii și civilizației 
universale, ani de susținute eforturi, 
materializate intr-un șir de realizări 
ce au făcut ca Italia să se situeze 
printre țările avansate din lume din 
punct de vedere economic. Totuși, 
multiple probleme economico-socia- 
le confruntă, îndeosebi în acești din 
urmă ani. procesul dezvoltării Ita
liei. Tocmai de aceea, evocarea eve
nimentelor de acum 36 de ani repre
zintă pentru opinia publică demo
cratică și progresistă italiană? un 
prilej de a evidenția din nou însem
nătatea întăririi și consolidării uni
tății tuturor forțelor de bază ale po
norului italian, pentru a asigura 

-înaintarea Italiei pe calea deschisă 
de rezistentă și de proclamarea re
publicii.

Oriunde va poposi în Italia. Ia 
Milano sau la Roma, la Palermo sau 
la Torino, vizitatorul din România 
va fi martor a numeroase dovezi

în ce privește tradiționalele legături 
prietenești româno-italiene. puter
nic stimulate de afinitățile de ori
gine, limbă și cultură. Avînd la bază 
principiile independenței și suvera
nității naționale. egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne 'și avantajului reciproc, 
aceste relații se dezvoltă continuu, 
pe cele mai diferite planuri. O evi
dențiază cu putere amplificarea co
laborării economice, inclusiv prin 
extinderea unor forme superioare 
cum sînt societățile mixte de pro
ducție și desfacere in sectoare im
portante, cum ar fi construcțiile de 
mașini, metalurgia, chimia, petro
chimia și altele, intensificarea 
schimburilor în domeniile . științei 
și tehnicii, artei, culturii și învă- 
țămintului, ceea ce contribuie la 
mai buna apropiere și cunoaștere 
dintre cele două țări și popoare.

Un rol determinant în evoluția 
relațiilor româno-italiene a avut, 
după cum se știe, vizita pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
efectuat-o în Italia în primăvara 
anului 1973. Convorbirile la nivel 
înalt, Declarația solemnă comună, 
celelalte documente semnat'” cu 
prilej, precum și inteleffer/4 
venite în cursul altor 
nivel inalt. au dat noi si 
impulsuri conlucrării dintt 
două țări, atit pe plan bilate.’ 
și in sfera vieții internați 
Răsnunzînd pe deplin intereselor !
ciproce, dezvoltarea continuă a prie^ 
teniei româno-italiene se Înscrie, 
fără îndoială, ca o contribuție im
portantă la întărirea păcii, secu
rității și înțelegerii în Europa și in 
lume.

„Creșterea dobinzilor devine tot mai insuportabilă pentru 
țările in curs de dezvoltare"

- scrie revista „Medjunarodna Politika“

Rezultatele alegerilor 
prezidențiale din Columbia

BOGOTA 1 (Agerpres). — Intr-o 
scrisoare dată publicității de Preșe
dinția Republicii Columbia, pre
ședintele în exercițiu al țării, Julio 
Cesar Turbay Ayala, a arătat că Vic
toria în alegerile prezidențiale de 
duminiâă a revenit candidatului 
conservator, Belîsario Betancour 
Cuartas, iar candidatul liberal. Al
fonso Lopez Michelsen, și-a recu
noscut înfringerea — informează 
agenția France Presse,

Centenar
Nicolae Titulescu

PHENIAN 1 (Agerpres) — Sub 
auspiciile Comitetului pentru rela
ții culturale cu străinătatea, la 
Casa de cultură „Cianlima" din 
Phenian a avut loc vernisajul unei 
expoziții de fotografii dedicate 
centenarului Nicolae Titulescu.

Au fost prezenți O Mun Ha, 
vicepreședinte al Comitetului pen
tru relații culturale cu străinătatea 
și al Asociației de prietenie core- 
eano-romine, membri ai conduce
rii Asociației de prietenie coreea- 
no-române, alte persoane oficiale, 
un numeros public.

BELGRAD 1 (Agerpres). — Revis
ta iugoslavă „Medjunarodna Politika" 
scrie că datoriile gobale ale țărilor in 
curs de dezvoltare au crescut de la 
68 miliarde de dolari, în 1980. la 490 
miliarde de dolari, in 1981, și vor 
spori la 550 miliarde de dolari pină 
la sfîrșitul acestui an. Creșterea do- 
binziior devine tot mai insuportabilă 
pentru țările în curs de dezvoltare, 
adaugă revista. Orice majorare a do
binzilor cu 1 la sută determină o spo
rire a rambursărilor acestor state cu 
aproximativ 2 miliarde dolari. în 1980. 
din suma totală a fondurilor împru

mutate. țările în curs de dezvoltare 
au afectat 43 la sută pentru' finan
țarea dezvoltării și 57 la sută pentrii 
amortizarea datoriilor și rambursării 
dobinzilor. In 1981, ele nu au putut 
consacra decit 27 la sută pentru dez
voltarea economică, restul fiind desti
nat amortizării datoriilor și rambur
sării dobinzilor. Astfel, contractarea 
împrumuturilor externe își pierde 
sensul, in loc să fie factor de dez
voltare devine o sursă de amorti
zare a datoriilor și de rambursare a 
dobinzilor, relevă „Medjunarodna Po
litika".

Evoluția conflictului anglo-argentinian
Lupte în apropierea capitalei Insulelor Malvine (Falkland)

Un studiu pregătit pentru apropiata sesiune specială a O.N.U. subliniază:

DEZARMARE - SECURITATE DESTINDERE, 
cerințe prioritare, într-o strînsă interdependență

între documentele înaintate Secre
tariatului Națiunilor Unite pentru 
voluminosul dosar de probleme ce 
urmează a fi supuse atenției partiei- 
panților la apropiata sesiune specială 
a O.N.U. consacrată dezarmării, se 
numără și un „Studiu despre relația 
dintre dezarmare și securitate inter
națională", elaborat de un grup de 
experți guvernamentali din mai 
multe țări ale lumii.

Argumentele științei în 
confruntare cu logica mili- 
taristă sPune că marile adevă
ruri nu au nevoie a fi demonstra
te. Și totuși, in relațiile interna
ționale -adesea demonstrația se im
pune. Sint cunoscute, de pildă, 
tlumeroase studii ale O.N.U., ale 
unor institute internaționale specia
lizate sau ale unor savanti de .re
nume care prezintă date și cifre reve
latoare desprș dimensiunile astrono
mice pe care le-au căpătat arsenalele 
existente azi in lume ; despre conse
cințele pe care le-ar avea intrarea 
lor im’ funcțiune in caz de război ; 
despre primejdia pe care o reprezin-1 
tă ele nentru întreaga omenire, chiar 
nefolosite — ca să nu mai vorbim 
de consecințele directe asupra dez
voltării popoarelor, prin irosirea unor 
uriașe resurse materiale și umane pe 
care o implică cursa înarmărilor.

S-ar părea astfel că nu mai trebuie 
demonstrat că cele 50 000 de focoase 
nucleare acumulate pe glob repre
zintă o intolerabilă amenințare la a- 
dresa umanității, ele fiind suficiente 
pentru a transforma Pămintul intr-o 
imensă torță, ale cărei flăcări ar 
mistui tot ce este viață. Pentru că 
puterea actualelor arsenale echiva
lează cu peste nn milion de bombe 
de tipul celei lansate asupra Hiro- 
shimei, adică 13 miliarde tone de tri
nitrotoluol ; raportat la numărul 
populației, aceasta înseamnă mai 
mult de trei tone de explozibil pen
tru fiecare locuitor al planetei.

S-ar părea că nu mai trebuie de
monstrat că într-o lume suprasatura
tă cu arme, într-o lume în care pe 
traseele terestre, aeriene, acvatice și 
subacvatice se află în permanentă 
patrulare nenumărate vehicule cu în
cărcătură nucleară este posibil — pe 
deplin posibil — să se producă și 
accidente. In așteptarea semnalului 
verde, asemenea vehicule s-au mai 
pus in mișcare și pe culoarea gal

benă, de alarmă. Și au fost nu pu
ține alarme false : cînd pe tabloul 
radarului stoluri de păsări au fost, 
de exemplu, confundate eu «salve de 
rachete. Din fericire, astfel de erori' 
au putut fi sesizate la timp. Dar a- 
ceasta nu poate fi o garanție pentru 
viitor. Cit privește accidentele, ele 
nu au lipsit. De la vestitul Raloma- 
reș, numărul lor a crescut la aproa
pe o sută: „Circulația" vehiculelor 
nucleare — terestre, aeriene, .subac
vatice — se întețește insă cu fiecare 
zi. Iar riscurile creșc.

S-ar părea că nu mai trebuie de
monstrat că cele 650 miliarde de do
lari, cit se cheltuiesc pentru înarmări 
anual, reprezintă un greu și insupor
tabil tribut plătit de popoare. Ce de
monstrații ar mai putea fi făcute ? 
Nu este oare suficient de convingă
tor faptul că aceste cheltuieli repre
zintă peste 6 la sută din intreaga 
producție mondială ? Sau echivalen
tul venitului național luat la un loc 
al tuturor țărilor din Africa și Ame
rica Latină ? Poate ar fi mai suges
tiv un alt calcul: 110 dolari smulși 
anual de la fiecare locuitor al pla
netei 1 Absurditatea acestei irosiri de 
resurse apare și mai evidentă în con
dițiile actualei crize economice și de 
materii prime. In condițiile în care, 
de pildă, producția de armament fo
losește mai mult aluminiu, nichel, 
cositor, zinc, crom, cupru, minereu 
de fier decît consumă la un loc țări
le Asiei, Africii și Americii Latine...

Cum poate fi spart zidul 
neîncrederii. Asemenea citre 
date, purtind girul unor presti
gioase personalități științifice, ale 
unor cunoscute institute și organi
zații internaționale, sint contes
tate însă — implicit — prin con
tinuarea cursei înarmărilos. Așadar, 
rațiunea, logica științifică în con
fruntare directă, la scenă deschi
să, cu doctrine militariste iraționa
le, care încearcă să justifice că pen
tru „descurajarea" adversarului tre
buie să se dispună de o forță mai 
mare. Ceea ce. firesc, determină la 
rindul său un nou impuls inarmări- 
lor de cealaltă parte. Iar spirala a- 
cestei competiții urcă mereu... Pen
tru că acumularea necontenită de 
arme. în primul rînd nucleare, a fă
cut să apară pe glob un imens zitl 
ăl neîncrederii.

Pornind de la această realitate, 
studiul amintit iși propune să-i sen

sibilizeze pe participanții la sesiunea 
specială a O.N.U. asupra relației de 
interdependență dintre dezarmare și 
securitate, pe de. o parte, și destin
dere, pe de altă părțe.,Pe bupă drep
tate in studiu se relevă că „înarmă
rile sînt de natură să ridice nivelul 
confruntării", că ele „promovează 
neîncrederea și izolarea". Evoluțiile 
din ultima vreme sînt cît se poate 
de elocvente în acest sens. De pildă, 
hotărirea adoptată de N.A.T.O. în 
urmă cu doi ani și jumătate privind 
amplasarea in Europa occidentală a 
unor noi tipuri de rachete nucleare 
a făcut. într-adevăr. să crească nive
lul confruntării, erodînd încrederea, 
generînd temeri justificate. în primul 
rînd in rindul popoarelor pe terito
riul cărora urmează să fie instalate 
noile arme.

Logica „imaginii din oglindă", po
trivit căreia înarmarea ar fi justifi
cată de măsurile celeilalte părți a și 
dus, de fapt, la actualele proporții ale 
cursei înarmărilor. Se poate astfel a- 
firma că destinderea și înarmările 
sint intr-o opoziție ireductibilă și se 
exclud reciproc. O destindere reală 
nu se poate clădi pe munți de ra
chete. Nu trebuie să fii profet pen
tru a preciza că o „pace armată", în
tre state sau grupări de state aflate 
cu degetul pe trăgaci, sau pe tabloul 
de comandă al instalațiilor de ra
chete, poate în orice clipă să fie pul
verizată. Și, dimpotrivă, este de la 
sine înțeles că asigurarea unei reale 
securități pentru toate națiunile, in
staurarea unui curs trainic spre des
tindere se pot obține prin înfăptuirea 
unor măsuri eficiente de dezarmare, 
în primul rînd de dezarmare nu
cleară.

In acest sens, propunerile n-au lip
sit și nu lipsesc. Ceea ce a lipsit a 
fost voința politică de a se trece la 
acțiune Așa se face că de la prima 
sesiune specială a Națiunilor Unite 
consacrată dezarmării, din 1978. cursa 
înarmărilor, și în primul rind a 
înarmărilor nucleare, a atins ritmuri 
fără precedent. Revine apropiatei re
uniuni mondiale misiunea de a ela
bora un program global, care să des
chidă perspectiva spargerii acestui 
zid al neîncrederii perspectiva ini
țierii unui proces real de dezarmare.

Drumul spre tratative nu 
trebuie să fie un drum minat. 
„Progresul in domeniile dezarmării 
și întăririi securității internaționale.

al destinderii, trebuie conceput sub 
forma unor măsuri paralele" — se 
relevă in concluziile studiului pregă
tit pentru viitoarea sesiune a O.N.U. 
consacrată dezarmării.

Intre măsurile de ordin politic în 
direcția întăririi securității, studiul 
reliefează „necesitatea rezolvării prin 
mijloace pașnice a disputelor și a- 
menințărilor la adresa păcii". Este 
un adevăr impus de însăși experien
ța istorică, de cerințele vitale ale pă
cii, că tratativele reprezintă unica 
metodă rațională care poate asigura 
soluții juste și echitabile probleme
lor litigioase. Logica, rațiunea cer de 
aceea ca, ori de cite ori apare un 
conflict sau un diferend, părțile in 
cauză să se așeze la masa tratative
lor și să le soluționeze prin eforturi 
comune. s

Recurgerea Ia arme nu a dus nici
odată la soluții viabile. Cu atit mai 
puțin astăzi folosirea forței ar putea 
avea șanse de reușită. Să luăm cel 
mai recerit exemplu : conflictul ăn- 
glo-argentinian în problema Insule
lor Malvine. înfruntarea armată din
tre cele două țări, care durează de 
citeva săptămîni, nu a contribuit cu 
nimic la soluționarea diferendului, ci, 
dimpotrivă, a complicat și, mai mult 
lucrurile. S-ar putea spune că ceea 
ce s-a văzut limpede, totuși, prin, fu
mul războiului este faptul că, pină Ia 
urmă, tot calea tratativelor este cea 
preferabilă. Prețul unei asemenea 
concluzii este insă uriaș. Tocmai 
pentru că în locul fregatelor de odi
nioară cu cinci tunuri la bord, as
tăzi se confruntă crucișătoare care 
valorează sute de milioane sau mi
liarde de dolari. O rachetă aer-mare 
de tipul „Exocet", cum a fost cea 
care a incendiat distrugătorul brita
nic „Sheffield", ulterior scufundat, 
costă 200 000 de dolari 1 Fără a mai 
lua in considerare viețile omenești 
sacrificate in mod absurd și al căror 
preț nu are acoperire în dolari.

„Să doarmă mai puțin 
oamenii politici — dar să fie 
pace“. Desigur, șirul exemplelor ar 
putea fi continuat, toate impunind 
aceeași idee, și anume că. așa 
cum deosebit de sugestiv arăta 
președintele României, oricit de grele 
ar fi tratativele, oricit ar „munci"

miniștrii de externe sau primii 
miniștri sau șefii de stat, tratati
vele sint unica soluție rațională. Și 
că este mai bine să doarmă mai 
puțin oamenii politici, dar să se 
evite distrugerile de bunuri mate
riale, victimele omenești, să se asi
gure liniștea, munca pașnică a po
poarelor.

O altă idee evidențiată de studiul 
elaborat în perspectiva sesiunii 
O.N.U. este aceea că progresul des
tinderii este in strînsă dependență de 
promovarea largă a cooperării — ceea 
ce, in ansamblu, poate stimula pro
cesul dezarmării. Nu este nevoie de 
ample demonstrații pentru a arăta că 
dintotdeauna cursa înarmărilor a 
„dijmuit" serios resursele de coope
rare, a afectat grav relațiile econo
mice. Implicind consumul unor uria
șe fonduri bănești, al unor imense 
cantități de materii prime, inarmări- 
le sărăcesc schimburile dintre state, 
erodează resursele financiare și de 
forță de muncă, împiedică folosirea 
tuturor posibilităților de conlucrare 
in slujba accelerării dezvoltării eco
nomice și sociale. A aștepta însă tre
cerea la măsuri de dezarmare și apoi 
a acționa pentru extinderea legături
lor economice ar fi profund păgubi
tor pentru toate statele. De aceea, 
studiul citat pledează pentru un pa
ralelism al măsurilor dc dezvoltare a 
cooperării și de intensificare a efor
turilor spre dezarmare — toate la un 
loc fiind de natură să permită adîn- 
cirea si consolidarea cursului destin
derii.

Concluziile la care ajung autorii 
studiului oferă noi argumente ce re
liefează justețea poziției constante a 
României socialiste, a președintelui 
ei, care cheamă la unirea acțiunilor 
tuturor statelor și popoarelor pen
tru a determina oprirea cursei înar
mărilor, adoptarea de măsuri efec
tive de dezarmare. Adăugindu-se a- 
pelurilor și memorandumurilor îna
intate de diverse alte organizații, stu
diul vine să completeze șirul demer
surilor diferitelor țări ale lumii, in
tre care și România, în sensul ca 
marele forum internațional să-și 
concentreze eforturile pentru a des
chide, in sfirșit, calea dezarmării — 
unica în măsură să asigure un viitor 
de pace și prosperitate pentru toate 
națiunile globului.

Dumitru ȚINU

BUENOS AIRES 1 (Agerpres). — 
Potrivit agențiilor Internationale de 
presă, în Insulele Malvine (Falk
land) continuă acțiunile de luptă 
dintre unitățile britanice debarcate 
și forțele militare argentiniene.

Agenția E.F.E., citind Statul ma
jor argentinian, relevă că unitătl 
de avangardă britanice au fost ob
servate în imediata apropiere a ca
pitalei insulelor disputate — Puerto 
Argentino (Port Stanley). Agenția 
France Presse. care citează comuni
catul oficial publicat la Buenos 
Aires, informează că trupele argen
tiniene, desfășurate in dispozitivul 
Mont Kent-Estancia House, se 'pre
gătesc pentru a preîntimpina atacul 
forțelor britanice. heliopurtate în 
zonă, sprijinite de artilerie.

De pe frontul naval de luptă se 
informează că un port-avion brita
nic a fost scos din luptă ca urmare 
a atacului întreprins asupra sa du
minică. Statul major argentinian a 
dat publicității marți un nou comu

nicat în acest ■ sens, fără să preci
zeze numele port-avionului.

LONDRA 1 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al Ministerului Apă
rării al Marii Britanii â anunțat că 
luni au avut loc lupte între forțele 
britanice și cele argentiniene la mai 
puțin de 20 kilometri distantă de 
Port Stanley (Puerto Argentino).. 
pitala Insulelor Malvine (falk®1^. 
El a precizat că ciocnirile.) 
fășurat în zona Muntelui »;<■' r
asemenea, aviația britanică AiX" 
prins noi raiduri de bombat 7:îeht 
asupra aeroportului din Port Stanley 
(Puerto Argentino) și a instalațiilor 
militare învecinate, citeva avioane 
argentiniene fiind avariate.

In sfirșit, un bilanț al pierderilor 
suferite de Marea Britanie dună 
trimiterea forței sale de intervenție 
in Atlanticul de Sud menționează 
131 de militari morți sau dispăruți, 
circa 150. de răniți, precum și pier
derea a cinci nave maritime, șase 
avioane și 11 elicoptere.

Acord privind viitorul statut al Insulelor Marshall
WASHINGTON 1 . (Agerpres) — 

După negocieri care s-au prelungit, 
cu întreruperi, pe parcursul a 13 
ani, S.U.A. au semnat un acord cu 
Insulele Marshall cu privire la vii
torul statut al acestor insule. In ter
menii acordului, S.U.A. vor continua 
să se ocupe in viitorii 15 ani de pro
blemele de apărare ale insulelor, 
în timp ce guvernul local va răs
punde de politica internă și externă. 
Acordul garantează în continuare 
Statelor Unite dreptul de a utiliza 
în viitorii 15 ani bazele militare pe 
care le au in aceste teritorii, după 
care statutul acestor baze va putea 
fi negociat din nou.

Pentru a intra în vigoare, acordul 
urmează să fie aprobat, la 19-august. 
de populația insulelor, printr-un re

ferendum, și să obțină aprobarea 
Congresului S.U.A., pînă la 1 octom
brie a.c.

Insulele Marshall, cu o populație 
de 33 000 de locuitori, fac parte din 
Micronezia. Cea mal mare parte a 
acesțor insule au fost plasate de 
O.N.U., in 1947, sub tutela Statelor 
Unită. Acordurile privind Insulele 
Marshall, care sînt considerate de 
importanță strategică, urmează să 
fie supuse spre examinare Consiliu
lui de Securitate al O.N.U,

Două din cele 32 de insul? și atoli 
care compun Insulele Marshall, res
pectiv Bikini și Eniwetok, au fost 
folosite de S.U.A. ca poligoane de 
experimentare a bombei atomice în 
anii '50.

1 Agențiile de presă transmită
SAPTAMIN A A CULTURII RO- 

■ MANEȘTI. La Universitatea Auto
nomă din Ciudad de Mexico a avut 

I loc încheierea „Săptămânii culturale 
I românești". Au fost prezentate o ex

punere asupra unor aspecte ale dez
voltării României socialiste și ale 
politicii interne și externe a țării 

| noastre, precum și o gală de filme 
documentare românești.

GUVERNUL FRANCEZ a apro- 
I bat planul pentru crearea unei im- 
I portante agenții de stat in dome

niul energiei, care are ca scop 
I reducerea dependentei de importu

rile de petrol și promovarea ener
giei eoliene, solare și geotermale, 

I relatează agenția Frahce Presse. 
| Noua instituție va include citeva 

din agențiile existente în domeniul 
I energiei.

PRIMIRE LA BEIJING. Deng
Xiaoping, vicepreședinte al C.C. al | 
P.C. Chinez, j-a primit marii, la I 
Beijing, pe Howard H. Baker, li
derul majorității republicane în . 
Senatul american, care efectuează I 
o vizită în China. După cum reia- I 
tează agenția China Nouă. în 
cursul convorbirii care a avut loc | 
s-a realizat un schimb de păreri I 
asupra relațiilor chino-americane.

SITUAȚIA DIN SALVADOR. I 
Aviația salvadoriană a bombardat, I 
in ultimele zile, mai .multe-așezări 
din departamentul Cuscatlan — a I 
anunțat postul de radio al Frontu- | 
lui Farabundo Marti, pentru Eibe- 
rare Națională „Venceremos", citat | 
de agenția Prensa Latina. Au fost I 
folosite bombe incendiare, care au • 
cauzat mari daune materiale in . 
zonă, precizează agenția.
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