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Am deplina convingere că dezbaterile și hotărîrile Conferinței Naționale vor da o orientare și perspectivă i
clare pentru munca partidului, a întregului nostru popor, în vederea ridicării continue a bunăstării materiale și
spirituale a întregului popor, întăririi independenței și suveranității patriei și conlucrării cu toate statele lumii pentru \ z
o politică de destindere, independență și de pace, f
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI
a

La 16 decembrie, în Sala Palatului
' Republicii Socialiste România s-au
deschis lucrările Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Român,
eveniment de importanță majoră in
viața comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii, a întregului nostru
popor.
întrunită la trei ani de la Congre
sul al XII-lea al partidului și în
preajma celei de-a 35-a aniversări
a proclamării Republicii, în atmos
fera de puternic entuziasm, de
muncă însuflețită pentru îndepli
nirea sarcinilor pe anul 1982, Confe
rința Națională se constituie ca un
moment de bilanț aî activității des
fășurate în această perioadă și de
stabilire a măsurilor menite să asi
gure realizarea în cele mai bune
condiții a obiectivelor actualului
cincinal, care vor duce Ia consoli
darea și mai puternică a economiei
socialiste, ridicarea gradului de
bunăstare și civilizație al întregului
nostru popor, întărirea forței mate
riale și spirituale a țării, a indepen
denței și suveranității patriei.
Ora
9,00.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, so
sește in marea sală în care are loc
conferința. Delegații și invitații întimpină pe conducătorul partidului
și statului nostru cu îndelungi aplau
ze, urale și ovații. Este o atmosferă
înălțătoare, vibrantă, caracteristică
tuturor marilor evenimente din via
ța partidului, a patriei noastre. Se
scandează cu însuflețire „Ceaușescu
—P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — România, stima noas
tră și-mindria !“. Sînt Reafirmate
cele mai alese sentimente pe care le
împărtășesc participanții la confe
rință, toți fiii țării, fără deosebire
de naționalitate. Aceste simțăminte
exprimă adînca prețuire și nețărmu
rita încredere în gloriosul nostru
partid comunist, forța politică con
ducătoare a societății, centrul vital
al întregii națiuni, care și-a demon
strat cu deosebită tărie capacitatea
de a se înnoi pe sine și a innbi țara,
de a organiza, mobiliza și canaliza
energiile poporului spre înfăptuirea
unor însuflețitoare programe de în
florire a României, de creare a unui
om nou și a unei noi etici sociale,
de perfecționare continuă a demo
crației socialiste, de asigurare a unei
vieți demne pentru toți cetățenii pa
triei. Se dă glas dragostei fierbinți,
stimei și recunoștinței profunde față
de secretarul general al partidului,
președintele
Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru activita
tea consacrată, cu abnegație și dă
ruire revoluționară, progresului ge
neral al României, dezvoltării indus
triei, agriculturii, științei, tuturor
sectoarelor, pentru contribuția ines-,
timabilă la dezvoltarea gîndiriî
social-politics contemporane, pentru
nestrămutata credință cu care slu
jește partidul, patria și poporul,
cauza socialismului și păcii, a liber
tății și independenței națiunilor, în
țelegerii și colaborării internaționale.
La marele forum participă dele
gați aleși de conferințele extraordi
nare ale organizațiilor județene de
partid și a municipiului București —
muncitori, țărani și intelectuali, ac
tiviști de partid și ai organizațiilor
de masă și obștești, cadre ale forțe
lor noastre armate — comuniști care,
prin activitatea lor de zi cu zi, șirau
ciștigat stima și respectul tuturor și
se remarcă în muncă și viață prin
abnegație și pasiune revoluționară,
înalt 'spirit partinic, participare en
tuziastă, responsabilă și eficientă la
înfăptuirea politicii partidului.
Participă membrii și membrii su-

pleanțl ai C.C. al P.C.R.. membrii
Comisiei Centrale de Revizie.
Iau parte, de asemenea, ca invi
tați, membri ai Consiliului de Stat și
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrhle și reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și
obștești,
membri de partid cu stagiu dinainte
de 23 August 1944, personalități ale
vieții noastre sociale, științifice și
culturale.
La deschiderea lucrărilor conferin
ței sînt prezenți șefii misiunilor
diplomatice acreditați în țara noas
tră, alți membri ai corpului diploma
tic, precum și trimiși speciali ai unor
agenții de presă și ziare, posturi de
radio și televiziune de peste hotare,
corespondenți ai presei străine la
București.
Marea sală a Palatului Republicii
este împodobită sărbătorește. Dra
pelele partidului și statului își înge
mănează faldurile, încadrînd portre
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Pe fundalul auriu al sălii este în
scris „Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român — 16—18 de
cembrie 1982“ — marele eveniment
pe care îl trăiesc în aceste zile, cu
intensă satisfacție și puternică anga
jare revoluționară, toți oamenii mun
cii din patria noastră.
Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.
Intîmpinat cu emoționante ma
nifestări de dragoste și stimă, a
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, care a spus :
„Stimați tovarăși.
Din împuternicirea Comitetului
Centra! al partidului, declar deschise
lucrările Conferinței Naționale a
partidului. (Aplauze puternice).
Adresez un călduros salut tuturor
participanților, delegaților și invitaților la lucrările conferinței și urez
succes deplin conferinței. (Aplauze
puternice).
Adresez, ale asemenea, un salut re
prezentanților diplomatici ai statelor
cu care România întreține relații,
prezenți Ia conferință. (Vii aplauze).
De la înalta tribună a Conferinței
Naționale adresez tuturor oamenilor
muncii, fără deosebire de naționali
tate, întregului popor salutul comu
niștilor, al Conferinței Naționale și
asigurarea că vom face totul ca re
zultatele conferinței să răspundă
năzuințelor întregii națiuni". (Aplau
ze puternice, prelungite).
în unanimitate, delegații aleg
PREZIDIUL CONFERINȚEI, din
care fac parte tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu.
tovarășii Constantin Dăscălescu, Iosif
Banc, Emil Bobu. Virgil Cazacu,
Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae
Constantin, Ion Dincă, Ludovio
Fazekaș, Alexandrina Găinușe, Paul
Niculescu, Ghcorghe Oprea, Gheorghe
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu,
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț,
Ștefan
Voitec,
Ștefan
Andrei,
Leonard Constantin, Miu Dobrescu,
Marin Enache, Petru Enache, Mihai
Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea,
'Ștefan Mocuța, Ana Mureșan, Elena
Nae, Constantin Olteanu, Ion Stoian,
Iosif Szasz, Ion Ursu, Richard
Winter, Gheorghe Stoica, Neculai
Agachi. loan Andrei, Pavel Aron.
Ioan Avram, Ioana Baciu, Vasile
Bărbulescu,
Paraschiv
Bencscu,
Emilia Beuța, Ștefan Birlea, Maria
Bratu, Dumitru Brenciu, Gheorghe
Caranfil,
Ion
Catrinescu,
Nicu
Ceaușescu,
Florica
Chiselencu,
Alexandru Czege, Coleta Desabata,
Aurora
Dilua,
Dinu
Daniliuc,
Gheorghe
Dinu,
Tamara
Maria
Dobrin, Eduard Eisenburger, Petre
Fluture,
Pantelimon
Găvănescu,
Maria
Ghițulică, Traian
Gîrbă.

Prima zi a luc rarilor
Gheorghe Gomoiu, Ion Grigoreanu,
conștient al socialismului și co
munismului.
Ana Herman. George Homoștean,
Paraschiva Huțuleac, Letiția Ionaș,
2. Cu privire la modul în care
Maria Ionescu, Jenica Iova, Iulică
se realizează Planul național
Ivan, Marin Ivașcu, Ofelia Manole,
unic de dezvoltare economicosociaiă a României în perioada
Marin Matei, Manea Mănescu, Vasile
1981—1985 și măsurile ce se im
Milea, Stela Moghioroș, loan Mușat,
pun pentru îndeplinirea integra
Andrei Neagu, Ion. M. Nicolae,
lă a planului în industrie, agri
Georgeta
Oprea.
Toma
Panțu,
cultură, construcții, transpor
Va'silica Pascu, Gheorghe Petrescu,
turi, circulația mărfurilor, pen
Georgeta Podarii, Maria Popamaer,
tru înfăptuirea intocmai a hoDumitru Radu Popescu, Ion Popescutărîrilor
Congresului al XII-lea
Puțuri, Tudor Poslelnicu, Anișoara
ai
Partidului Comunist Român.
Profiri, Vasile Pungan, Gheorghe
3. Programele speciale cu pri
Radu, Lucrefia Sabău, Constantin
vire la : producerea energiei in
Savu, Ion Sîrbu, Zamfir Stancu,
cincinalul 1981—1985 și dezvol
Letiția Stănilă. Dan Otto Surulescu,
tarea bazei energetice a țării
Irina Szabo, Veronica Sandu, Vasile
pină in 1990 ; valorificarea su
Slefenschi, Gheorghe Tănase, Rada
perioară și creșterea bazei de
Tănase, Florin Teodor Tănăsescu,
materii prime, minerale și ener
Ioana Teodorescu, Ion Teoreanu. Ion
getice
primare ; reducerea su
Teșu, Constantin Tiripoi, Ioan Totu,
plimentară a consumurilor de
Fănica
Udma,
Marin
Vasile,
materii prime, materiale, com
Constantin Văduva, Aurica Vizitiu,
bustibil și energic în anul 1983 ;
Vasile Vîlcu, Vasile Vîlsan, Ion
intensificarea recuperării și va
Voinea.
lorificării
resurselor materiale
Lucrările ședinței de dimineață au
refolosibile,
pieselor și subanfost conduse de tovarășul Emil
samblelor uzate, a resurselor eBobu, membru al Comitetului Ponergetice secundare în anul
litic Executiv, secretar al C.C. al
1983 ; creșterea productivității
P.C.R.
muncii, organizarea și normarea
în continuare au fost alese, în
științifică a producției și a ce
unanimitate, celelalte organe de lu
lorlalte
activități în anul 1983 ;
cru ale conferinței :
reducerea
suplimentară a costu
COMISIA DE VALIDARE, compu
rilor și cheltuielilor materiale
să din tovarășii : Ion Coman. Elena
in perioada 1983—1985, perfec
Nae, Nicolae Bușui, Ana Constantin.
ționarea sistemului de planifi
Gheorghe Găvruș, Hedwiga Marga
care, evidență și calculare a
reta Hauser, Otilia Indre, Gheorghe
costurilor de producție și de sta
Manta, Gheorghe Mărgineanu, Nico
bilire a prețurilor.
lae Mihalache, Teodor Roman. Simi4. Programul privind autoconon Săpunaru, Laurean Tulai, Pante
ducerea și autoaprovizionarea
limon Ungureanu, George Vaida, Cateritorială, pentru asigurarea
rolică Vasile, Ghizela Vlad.
populației eu produse agroalîDin COMISIA DE REDACTARE A
mentare, industriale și prestă
PROIECTELOR DE REZOLUȚII ȘI
rile de servicii în perioada
HOTĂRÎRI
ALE
CONFERINȚEI
--------------- -1983—1985.
NAȚIONALE fac parte tovarășul
5. Măsuri organizatorice.
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu,
tovarășii
Constantin
Tn continuare au foșt aprobate
Dăscălescu, Emil Bobu, Nicolae
componența celor 11 secțiuni și preConstantin, Alexandrina Găinușe,
zidiile acestora :
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană,
SECȚIUNEA PENTRU DEZVOL
Dumitru Popescu, Ilie Verdeț, Miu
TAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A
Dobrescu,
Petru
Enache,
Ana
ROMÂNIEI ÎN CINCINALUL 1981—
Mureșan,
Ion 1 Ursu,
Gheorghe
1985
—
tovarășii :
Constantin
Vasile
Bărbuleț, Ștefan
Stoica,
Dăscălescu, Gheorghe Pană, Hara
Bîrlea,
Verona
Elena
Burtea,
lambie Alexa, loan Avram, Paraschiv
Constantin Crișan, Silviu Curticeanu,
Benescu, Ștefan Birlea, Gheorghe
Eduard
Eisenburger, > Pantelimon
Caranfil, Letiția Ionaș, Ion M.
Găvănescu, Constantin Mitea, Vasile
Nicolae ;
Mușat, Ion Popescu-Puțurî, Emeric
SECȚIUNEA PENTRU DEZVOL
Szabo, Ioan Totu.
TAREA BAZEI DE MATERII PRI
COMISIA DE EXAMINARE A AME, ASIGURAREA SURSELOR DE
PELURILÎbR este alcătuită din tova
ENERGIE, CREȘTEREA POTEN
rășii : Iosif Banc, Iosif Szasz, Mihai
ȚIALULUI ENERGETIC NATIONAL
Burcă, "Ion Circei,
‘
.Mihail
.......... Clim,
'
ȘI ASIGURAREA APROVIZIONĂ
Teodor Coman, Maria Gheorghe,
RII TEHNICO-MATERIALE — to
Mihai Marina, Florea Ristache,
varășii : Ilie Verdeț, Ion Pățan, Radu
Nicolae Vereș, Vasile Vîlcu.
Bălan, Ilie Cîșu, Trandafir Cocârlă,
Din SECRETARIATUL CONFE
Ion Lăzărescu, Gheorghe Petrescu,
RINȚEI NAȚIONALE fac parte to
George Vaida, Gheorghe Vlad ;
varășii : Emil Bobu, Ion Coman, Miu
* SECȚIUNEA PENTRU CREȘTE
Dobrescu, Petru Enache, Richard
REA EFICIENTEI ÎNTREGII ACTI
Winter, Haralambie Alexa, Nicu
VITĂȚI ECONOMICE, SPORIREA
Ceaușescu, Tamara Maria Dobrin,
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII, RE
Ioan
Foriș,
Nicolae
Hurbean,
DUCEREA CHELTUIELILOR MA
Alexandrina Mocanii, loachim Moga,
TERIALE, APLICAREA CONSEC
Ion Popa, Emilia Sonea, Andrei
VENTA A PRINCIPIILOR NOULUI
Vela.
MECANISM ECONOM ICO-FINANDelegații la conferință au apro . CLAR — tovarășii.: Gheorghe Radu
lescu, Marin Enache. Elena Nae.
bat. apoi, în unanimitate, următoarea
Richard Winter, Neculai Agaelii,
ORDINE DE ZI :
Maxim Berghianu, Petre Gigea, Mi
hai Marina, Ion Radu :
1. Cu privire Iu stadiul actual
al edificării socialismului în țara
SECȚIUNEA PENTRU CERCETA
noastră, la problemele teoretice,
RE ȘTIINȚIFICA, DEZVOLTARE
ideologice și activitatea politi
TEHNOLOGICA SI INTRODUCE
că, educativă a partidului, la
REA PROGRESULUI TEHNIC, PER
sarcinile ce revin 'organelor și
FECȚIONAREA ÎNVAȚAlVIÎNTULUI,.
organizațiilor de partid pentru
PREGĂTIREA FORȚEI DE MUNCA
formarea omului nou, făuritor
ȘI A CADRELOR — tovarășa Elena

Ceaușescu, tovarășii : Leonard Con
stantin, Ion Ursu, Pantelimon Gă
vănescu, Alexandru Necula, Cornel
Pacoste, Florea Ristache, Ion Teoreanu, loan Totu ;
- SECȚIUNEA PENTRU AGRICUL
TURĂ, SILVICULTURA, INDUS
TRIE ALIMENTARA, GOSPODĂRI
REA APELOR ȘI PROTECȚIA ME
DIULUI ÎNCONJURĂTOR — tova
rășii : Iosif Banc, Nicolae Giosan,
Ion Stoian, Gheorghe Stoica. Pave!
Aron, Vasile Bărbulescu, Teodor Ro
man, Ion Teșu, Marin Vasile ;
SECȚIUNEA PENTRU INVESTI
ȚII, CONSTRUCȚII, TRANSPOR
TURI ȘI TELECOMUNICAȚII — to
varășii : Ion Dincă, Virgil Cazacu,
Ludovic Fazekaș, Vasile Buțucea,
loan Florea, Virgil Marcoșan, Vasile
Martin, Ion C. Petre, Iulian Ploștinaru ;
SECȚIUNEA PENTRU DEZVOL
TAREA PRODUCȚIEI BUNURILOR
DE CONSUM, A COMERȚULUI IN
TERIOR, SERVICIILOR, CREȘTE
REA NIVELULUI DE TRAI ȘI RI
DICAREA CONTINUĂ A CALITĂȚII
VIEȚII — tovarășii : Alexandrina
Găinușe, Lina Ciobanu, Paul Nieulescti, Ana Mureșan, Nicolae Bușui,
Nicolae Gavrilescu, Vasile Mușat,
Barbu Popescu, Ștefan Rab :
SECȚIUNEA PENTRU PROBLE
MELE ORÎNDUIRII SOCIALE ȘI
■ DE
STAT,
PERFECȚIONAREA
CONDUCERII ȘTIINȚIFICE A SO
CIETĂȚII, ÎNTĂRIREA AUTOCONDUCERII MUNCITOREȘTI ȘI- DEZ
VOLTAREA DEMOCRAȚIEI SO
CIALISTE — tovarășii : Ion Coman,
Mihai Gere, Ștefan Mocuța, Gheorghe Chivulescu, Tamara Maria Do
brin, Ioan Foriș, Traian Girbă,
George Homoștean, Gheorghe Manta;
SECȚIUNEA PRIVIND PROBLE
MELE TEORETICE, IDEOLOGICE
ȘI ACTIVITATEA POLITICA, EDU
CATIVA A PARTIDULUI PENTRU
FORMAREA OMULUI NOU, FĂU
RITOR CONȘTIENT AL SOCIA
LISMULUI ȘI COMUNISMULUI —
tovarășii : Petru Enache, Dumitru
Popescu, Suzana Gâdea, Constantin
Olteanu, Iosif Szasz, Vasile Bărbuleț,
Ion Frățilă, Maria Ghițulică, Ion
Sîrbu ;
SECȚIUNEA PENTRU PROBLE
MELE ORGANIZATORICE,> ALE
VIEȚII INTERNE DE PARTID ȘI
ALE ORGANIZAȚIILOR DE MASĂ
ȘI OBȘTEȘTI — tovarășii : Emil
Bobu,
Nicolae
Constantin,
Ion
Băluță, • Ion
Catrinescu.
Nicu
Ceaușescu,
Gheorghe
Gomoiu,
Nicolae Hurbean, Gheorghe Tănase,
Laurean Tulai ;
SECȚIUNEA PRIVIND' POLITICA
EXTERNA A PARTIDULUI ȘI
STATULUI NOSTRU, COLABORA
REA ȘI COOPERAREA ECONOMI
CĂ INTERNAȚIONALĂ — tova
rășii :
Gheorghe
Oprea,
Ștefan
Andrei, Miu Dobrescu, Teodor Co
man, Ștefan Korodi, Vasile Pungan,
Ion
Stănescu,
Carolică
Vasile,
Nicolae Vereș.
A fost aprobat, de asemenea, re
gulamentul de desfășurare a lucră
rilor Conferinței Naționale.
Tovarășul Emil Bobu a spus :
. Încredințat că dau glas gindurilor
' și sentimentelor dumneavoastră pro
funde, ale' thturbr -participanților'îă
acest înalt forum al comuniștilor ro
mâni, permiteți-mi să invit, cu deo
sebită stimă și respect, pentru a rosti
raportul cu privire la principalele
probleme care fac obiectul ordinii
de zi a Conferinței Naționale a
partidului, pe conducătorul iubit și
stimat al partidului nostru, secreta
rul general al Partidului Comunist

Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
PRIMIT CU MULTA CĂLDURA ȘI
ÎNSUFLEȚIRE, CU DEOSEBIT EN
TUZIASM. TOVARĂȘUL NICOLAE
CEAUȘESCU PREZINTĂ, DE LA
TRIBUNA
ÎNALTULUI
FORUM,
RAPORTUL
CU
PRIVIRE
LA
STADIUL ACTUAL AL EDIFICĂ
RII SOCIALISMULUI, LA REALI
ZAREA
PLANULUI
NATIONAL
UNIC DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA,
LA
PROGRA
MELE SPECIALE SI LA MASU
RILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CU
SUCCES A CINCINALULUI. A
HOTARÎRILOR CONGRESULUI AL
XII-LEA AL PARTIDULUI.
Raportul a fost urmărit cu deo
sebit interes, cu legitimă mîndrie și
satisfacție, cu deplină aprobare, fiind
subliniat in repetate rînduri cu vii
și îndelungi aplauze, urale și ova
ții. S-a scandat cu putere „Ceaușescu
— P.C.R.!", „Ceaușescu șt poporul!",
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu —
România, stima noastră și mîndria!".
Cutezătoarele idei, mobilizatoarele
îndemnuri și sarcini cuprinse în ra
port găsesc un larg și profund ecou
în tindul participanților la Con
ferință și prin ei in conștiința co
muniștilor, a milioanelor de cetățeni
ai patriei, fără deosebire de națio
nalitate, constituind pentru toți un
însuflețitor program de muncă și
luptă. Delegații și invitații la mare
le forum se angajează, in numele
întregului nostru partid, al întregu
lui nostru popor, de a acționa strins
uniți, animați de un fierbinte patrio
tism. pentru transpunerea in fapt a
orientărilor și indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru reali
zarea hotărîrilor Congresului al
XII-lea al P.C.R., hotărîri de însem
nătate istorică pentru mersul înain
te al României, pentru destinele ei,
pentru înfăptuirea luminosului pro
gram de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a patriei spre comunism.
După-amiază au Început dezbate
rile în plen asupra ’problemelor în
scrise pe ordinea de zi.
Lucrările primei părți a ședinței au
fost conduse de tovarășa Alexandri
na Găinușe, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
viceprim-ministru al guvernului.
Au
luat
cuvîntul
tovarășii :
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim-seeretar al Comitetului
municipal București al P.C.R., Ioan
Avram, membre' al C.C. al P.C.R.,
ministrul industriei construcțiilor de
mașini. Costachc Trotuș,
director
general al Centralei industriale si
derurgice Galați, Letiția Ionaș, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar
al Comitetului județean Sălaj al
P.C.R., Gheorghe Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., ministrul
petrolului, Emil Huidu, director ge
neral al Combinatului minier Rovinari. județul Gorj.
Conferința a ascultat și aprobat
raportul Comisiei de validare a dele
gaților, prezentat de tovarășul Ion
Coman, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al -C.C. al
P.C.R., președintele comisiei.
-. Au . luat. apoi cuvîntul tovarășii :
Otilia Indre, “ membru ai C.C. al,
P.C.R., directorul Întreprinderii de
confecții „Mondiala" Satu Mare,
Marin Enache. membru supleant
al
Comitetului
Politie
Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar
al Comitetului județean Brașov al
P.C.R., Petre Lăcătușii, tehnician, se
cretarul comitetului de partid al în
treprinderii mecanice „Nicolina" Iași,
Dinu Danieliue. președintele coope

rativei agricole de producție Gurbănești, județul Călărași, Ion Licu,
membru al C.C. al P.C.R., director
general al Centralei industriale de
mașini și aparate electrice din Cra
iova, Lajos Letay, membru al C.C. al
P.C.R.,
redaetor-șef
al
revistei
„Utunk" din municipiul Cluj-Napoca,
Cornel Pacoste, prim-secretar al Co
mitetului județean Timiș al P.C.R.
în continuare, tovarășa Alexandri
na Găinușe a spus :
„Stimați tovarăși,
La ordinea de zi a Conferinței Na
ționale este înscris punctul cu pri
vire ia unele măsuri organizatorice.
în perioada care a trecut de la
Congresul al XII-lea s-au produs
unele descompletări in componența
Comitetului Central. Totodată, au
fost promovate unele cadre in funcții
de răspundere in sectoare importante
ale vieții economice și sociale.
Comitetul Politi’c Executiv, analizind această situație, a ajuns la con
cluzia că este necesar să se facă
unele completări și alegeri în Comi
tetul Central.
Pentru pregătirea propunerilor tre
buie să alegem o Comisie de propu
neri.
Propun Conferinței Naționale ea
această comisie să fie formată din 19
persoane, in următoarea componen
ță : tovarășul Nicolae Ceaușescu —
președinte, tovarășa Elena Ceaușescu.
tovarășii Constantin Dăscălescu, Iosif
Banc, Emil Bobu, Petru Enache,
Gheorghe Radulescu, Ilie Verdeț, Ion
Stoian, Iosif Szasz, Ion Ursu, Richard
Winter, Ilie Bologa, Gheorghe Dinu,
Sabin Faur, Maria Ghițulică, Viorica
Ignat, Ion Popescu-Puțuri, Vasile
Vîlcu".
Conferința a aprobat în unanimi
tate numărul și componența comisiei.
După pauză, lucrările au fost con
duse de tovarășul Ludovic Fazekaș,
membrii al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului.
în cadrul dezba'
ț
au mai luat puv
Constantin Dăscăles
Comitetului Politic '
al P.C.R., prim-mini)
■ •
lui, Aurel Ciorugă,
al Grupului de intre
producerea
de
v
Ion Lăzărescu. min.
r.
Dumitru Radu Popesc
C.C. al P.C.R., presed
scriitorilor, I.ina Ciobi
al Comitetului Politic „«ciuuv ai
C.C. al P.C.R., ministrul industriei
ușoare.
Luînd cuvîntul. tovarășul Nicolae
Ceaușescu a spus :
..Aș dori să adresez felicitări tova
rășilor din industria ușaară, care re
prezintă primul sector ce a înțeles
că trebuie să acționeze pentru redu
cerea consumurilor materiale. Le
urez să realizeze in întregime pro
gramul pe anul viitor și recomand
celorlalte ministere, din domeniul
industriei grele, să ia exemplu ds
la industria ușoară !“. (Aplauze).
Au urmat la cuvînt tovarășii :
Constantin Popa, miner, șef de bri
gadă la întreprinderea minieră Lupeni, județul Hunedoara, Ștefan
Ștefănescu, membru al C.C. al P.C.R.,
directorul Institutului de. istorie
..Nicolae lorga1' — București, Ion
Teșu. membru al C.C. al P.C.R.,
ministrul agriculturii și industriei
alimentare, Ileana Jalbă, prim-secre
tar al Comitetului municipal Boto
șani al P.C.R., Vasile Pungan. mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.
Lucrările Conferinței Naționale
continuă.

PROFUNZIME, REALISM, SPIRIT R EVOLU ȚI ON ' n"’
...Vorbește tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbește Partidul Comunist
Român, centrul vital al națiunii, cîrmaciul încercat al destinelor României.
In marea sală a Palatului Republicii — loc al atîtor evenimente de seamă
- se scrie cu bărbăție și pasiune revoluționară, cu hotărire, incă o filă de
glorioasă istorie. Sala este, în aceste ore ale dimineții, o adevărată hartă
a țării unde se află, prin delegații lor, comuniștii tuturor • ținuturilor, ai
tuturor profesiilor, ai tuturor vîrstelor, români și de alte naționalități.
Iar Sala Palatului este acum, practic, întreaga țară. In-fața televizoarelor
și a aparatelor de radio, milioane de oameni ascultă, concomitent cu
delegații, raportul prezentat de secretarul general a! partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, document ce se constituie drept un prețios
ghid al gîndiriî șl acțiunii revoluționare, străbătut de idei-forță care vor
constitui carta dezvoltării noastre în anii ce vin.
Ca un singur om, cei ce muncesc și-au exprimat, chiar în ocete ore
fierbinți, deplina adeziune de gind și de suflet, și-au exprimat hotărirea
neabătută de a munci cu toate forțele pentru traducerea in viață a
mărețului program politic, ideologic și economico-social care este
Raportul prezentat ds secretarul general al partiduliii la Conferința
Națională, lată gîndurile pe care cîțiva dintre ei le-au împărtășit redac
torilor și corespondenților „Scînteii”
— Am urmărit la televizor, cu
deosebită atenție — ne-a spus Miron
Negrilă, maistru la laminorul de
650 mm de la Combinatul siderurgic
Hunedoara — magistralul raport pre
zentat in fața comuniștilor, a în
tregului popor, de secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu ; este un document de o
inestimabilă valoare teoretică și
practică, in care regăsim mărețele
înfăptuiri ale poporului român pe
drumul neabătut al construcției so
cialismului și ne sînt indicate căile
de urmat pentru învingerea greută
ților, diminuarea neajunsurilor și în
deplinirea obiectivelor ce ne stau în
față. Noi, laminatorii hunedoreni,
ne-am regitsit atit in cuvintele dedi
cate realizărilor întregului popor, cit
și in acelea în care s-au relevat une
le greutăți și neajunsuri din sfera
activității productive și am înțeles că
prețioasele orientări date de secre
tarul general al partidului ne sînt
adresate, in modul cel mai direct, și
nouă. Pină la sfîrșitul anului și în
continuare, în 1983, ne vom mobiliza
și mai energic pentru a materializa
exemplar documentele ce vor fi
adoptate de Conferința Națională a
partidului, contribuind mai din plin
la dezvoltarea economico-socială a
patriei. Vom răspunde muncitorește,
adică prin fapte, înflăcăratelor în
demnuri ale secretarului general al
partidului.
— Am urmărit cu adîncă emoție
și îndreptățită mîndrie patriotică
raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Ca Întotdeauna,
și de această dată problemele agri
culturii au ocupat un loc important
și noi, cooperatorii din Dracea, ju
dețul Teleorman, ne-am regăsit de
plin cu viața, cu preocupării^
noastre.

Cuvintele de mai sus aparțin Iui
Vasile Vișan, președintele C.A.P. din
comună. El continuă :

tătorii de Ia Centrul de științe so
ciale din Tîrgu Mureș își vor în
drepta eforturile spre îmbunătățirea
conținutului științific, a calității învățămîntului.
...Alte remarcabile fapte de muncă
ne sint aduse la cunoștință de pe
întreg cuprinsul patriei. La Iași, in
cinstea Conferinței Naționale a
partidului, oțelarii de la Combinatul
de utilaj greu au dat, la 16 decem
brie, o producție-record : 250 / de
tone, clin care 50 de tone turnate ,
sub vid.
— Este răspunsul nostru muncitoresc, prin fapte, la îndemnurile
tovarășului Nicolae Ceaușescu de a
spori calitatea muncii, de a spori
eficiența ei — ne spune prim-topitorul Mihai Manole,
— Și noi, minerii maramureșeni,
ne regăsim în raportul prezentat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu gîndurile și aspirațiile noastre, cu hotărirea noastră fermă de a da con
strucției socialiste tot ceea ce este
mai bun în noi — ține să releve

Adeziunea unanimă a întregii țări
— Am înțeles că mai avem multe
de făcut, că punînd problemele agri
culturii in centrul preocupărilor
sale alături de cele ale Industriei
partidul ne cere să înfăptuim o ade
vărată revoluție în felul de a munci,
de a obține recolte bogate. In nu
mele tuturor cooperatorilor din co
mună, ne angajăm să nu precupețim
nici un efort, să muncim cu dăruire,
răspunzind prin fapte prețuirii pa
care partidul, secretarul său general
o acordă lucrătorilor de pe (ogoare.
— Ascultînd cu deosebită atenție
cuvintele rostite de tovarășul Nicolae
Ceaușescu de la înalta tribună a
Conferinței Naționale — ne declară
prof, tiniv. dr. Vasile Rus, de la In
stitutul
medico-farmaceutic
din
Tîrgu Mureș — am avut sentimen
tul puternic că, prin întregul său
conținut, documentul este o sinteză
a stadiului actual al edificării socia
lismului în țara noastră. Impresionind prin înalta sa ținută teoretică,
raportul subliniază șl faptul că
una din sarcinile principale pentru
perioada imediat următoare este ridicarea intregii activități teoretice,
ideologice, politico-educative. în lu
mina înaltelor cerințe și exigențe
puse de către tovarășul
Nicolae
Ceaușescu în fața frontului ideologic,
cadrele didactice de la catedrele de
științe sociale ale celor trei institute
de invățămînt superior, cit și cerce-

Gheorghe Prunduț, muncitor la Ex
ploatarea minieră Herja-Maramureș.
Ne-au mers Ia inimă cuvintele
stimatului nostru secretar gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru profunzimea și
modul deschis, cu adevărat revolu
ționar, cu care analizează fenome
nele lumii contemporane, propunind, cum a făcut-o de atîtea ori,
căi și mijloace de soluționare a ma
rilor probleme ce stau în fața ome
nirii. Partidul nostru a demonstrat
prin întreaga sa activitate că este
legat organic de interesele poporului
român, apărîndu-i< independența și
pacea, asigurîndu-i bunăstarea și fe
ricirea, pentru care și-a dobindit
stima și dragostea întregii națiuni,
respectul popoarelor lumii. Am în
țeles incă o dată pentru ce în întreaga
lume cuvintele pace, dezarmare,
colaborare sînt firesc însoțite de
cuvintele România, Ceaușescu.
— O idee majoră mi-a reținut în
mod deosebit atenția din raportul prezentat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu — ne spune maistrul
Csetâ Mihai, secretarul comitetului de partid de la întreprin
derea mecanică Oradea : depinde de
munca fiecăruia dintre noi ca viața
noastră să fie mai buna ! Aici, Ia
locul nostru de muncă, ne străduim
să îndeplinim exemplar sarcinile de
plan : am raportat îndeplinirea în

devans cu două decade a sarcinilor
anuale la producția fizică, estimind
să realizăm peste prevederi, pină la
finele anului, mașini și utilaje in va
loare de 1,4 milioane lei, piese de
schimb însumînd 23 milioane lei și
105 tone piese turnate. Muncind în
frăție, romani și maghiari, ne-am
exprimat in acest fel recunoștința
față de partid pentru toate înfăptui
rile ce asigură egalitatea deplină în
drepturi a tuturor fiilor patriei, fără
deosebire de naționalitate. Cuvintele
tovarășului Nicolae Ceaușescu ne
arată cu limpezime că dispunem încă
de rezerve însemnate în utilizarea
capacităților, în gospodărirea mate
riei prime. în organizarea muncii,
— Lucrez ca activist de parftd de
peste douăzeci de ani — ne declară
Ioh Ispas, de la Comitetul județean
Buzău al P.C.R. — și, intr-un fel sau
altul, am fost prezent la toate eve
nimentele istorice din viața poporu
lui. Așa cum spunea tovarășul
Nicolae Ceaușescu, nu trebuie să
uităm nici un moment că socialis
mul este opera conștientă a întregu
lui popor și organizațiile de partid,
de masă și obștești trebuie să asi
gure întărirea cadrului larg, demo
cratic de participare a tuturor oame
nilor mundi la conducerea societății
noastre socialiste ; trebuie să de
monstrăm prin fapte superioritatea
democrației noastre socialiste, revo
luționare. Am înțeles că trebuie să
acționăm cu mai multă consecvență
pentru a ridica la o calitate nouă,
superioară, atitudinea față de mun
că, să asigurăm dezvoltarea și afir
marea în practică a spiritului revo
luționar. Se cuvii)e să recunoaștem
că multe fenomene negative exis
tente în producția materială, în viața
politică și socială — în acest sens
avem exemple și in județul nostru —
au ca principală cauză insuficienta
preocupare a organelor și organiza
țiilor de partid, a activiștilor și co
muniștilor, pentru ridicarea perma
nentă a nivelului pregătirii profesio
nale a oamenilor muncii, în slaba
preocupare pe alocuri pentru întro
narea ordinii și disciplinei la fiecare
loc de muncă. Făurinau-ne din cu
tezătoarele idei și orientări cuprinse
în raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu un ferm program
al faptelor de muncă și gindire
creatoare, vom acționa cu și mai
multă hotărire pentru edificarea cu
succes a societății socișliste multi
lateral dezvoltate și înaintarea fermă
a României spre comunism.

George-Radu CHIROV1C1
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii”

întiia zi a lucrărilor Conferinței
Naționale a Partidului Comunist
Român
Partidul a trimis aici comuniști
căliți in bătălia pentru construcția
socialistă din patria noastră. Oa
meni care pun mai presus de orice
interesele generale ale poporului
din care fac parte cu fiece fibră a
lor, cauza partidului, idealul său
comunist.
Stăruim cu privirile în vasta șalâ
a Conferinței. Nenumărate chipuri'
cunoscute. lată-i pe reprezentanții
minerilor din Valea Jiului ori de
la Herja, neobosiții căutători de
comori ai adincurilor. Se simt aici
ca la ei acasă. Aici, împreună cu
întregul partid — in fapt cu în
tregul popor — împreună cu mine
rul de onoare al țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, vor hotări asu
pra înfăptuirii obiectivelor strate
gice ale Congresului al XII-lea al
partidului,
asupra prezentului și
viitorului țării. Se află prezenți in
sala conferinței făuritorii de exca
vatoare cu marca
„Fabricat in
România" ori de instalații de foraj
la adîncimi de pină la 10 000 de me
tri în solul patriei, constructori de
tractoare ori de calculatoare, țărani
cooperatori, lucrători din întreprin
derile agricole de stat, mecanizatori
— oameni care poartă pe umeri
marea răspundere a înfăptuirii noii
revoluții agrare din România. Re
cunoaștem între miile de chipuri
savanți cu care partidul, patria și
poporul se mîndresc, ârhitecții
noilor așezări proiectate și aduse
la scara unu pe unu în răstimpul
de la Congresul al XII-lea
al
partidului, oameni ai artei și lite
raturii, făuritori de cultură nouă,
pătrunsă de spirit revoluționar,
educatori ai tinerei generații. în
treaga țară este prezentă aici — de
la valorile umane din toate com
partimentele vieții materiale și spi
rituale și pină la portul românesc
ori aparținînd naționalităților con
locuitoare — maghiari, germani'. E
țara întreagă aici, într-o deplină
unitate de simțire, de voință, de
acțiune. Ca un buchet de flori
zămislit de aceeași pajiște. Pentru
că sintem oamenii aceluiași ideal,
comunist, sintem -fiii egali ai pa
triei comune, de -orice profesie,
fără deosebire de naționalitate.
...Ore de istorie contemporană- a'
României : rostirea clară, înflăcă
rată și lucidă, legată cu mii și
milioane de fibre de realitățile ță
rii, rostirea revoluționară și vizio
nară a secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Este evaluat cu mîndrie drumul de
înfăptuiri străbătut de la Congresul
al XII-lea al partidului. Sînt înfă
țișate cu realism, deopotrivă, atit
succesele, cit și neîmplinirile, greu

tățile. prezentul și viitorul națiunii
noastre socialiste. Se desprind eu
limpezime din raport mari ideiforță despre destinul poporului
nostru in epoca contemporană, in
tr-o lume răvășită de criză, de
atîtea contradicții.
Ideile cuprinse în raportul tova
rășului Nicolae Ceaușescu îmbră
țișează, ca de fiecare dată, largi
domenii de activitate. Este relevat
ceea ce este înaintat, sint criticate
răminerile în urmă. Argumentele
au tăria fenomenelor temeinic ana
lizate, cunoscute. Este și firesc să
fie așa. Pentru că, așa după cum
s-a acreditat pe drept cuvint o ex
presie, țara este cabinetul de lucru
al secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii. Mulți
din cei aflați in sala conferinței

însemnări din
sala Conferinței
I-au cunoscut Ia locul lor de
muncă, au dialogat direct despre
cum au muncit, ce se cuvine să se
tacă pentru depășirea greutăților
de moment, pentru a determina
progresul neîntrerupt al patriei.
Mulți din cei prezenți aici, în sala
Conferinței Naționale a partidului,
au avut bucuria și onoarea de a-1
avea în mijlocul lor la atîtea clipe
de împliniri, cit și in momentele de
greu pe secretarul general al parti
dului, Nenumărate sînt, de exem
plu, momentele in care, pe tot cu
prinsul țării, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, (tovarășa
Elena
Ceaușescu au pus piatră de teme
lie atitof edificii industriale ori social-culturale ale anilor noștri.
Ideile cuprinse in raportul to
varășului Nicolae Ceaușescu sînt, ca
de fiecare dată, deschizătoare de
drumuri noi privind nu numai con
strucția socialismului din România,
ci și construcția unei lumi noi. O
lume mai bună și mai dreaptă pe
planeta noastră. O lume a păcii,
prieteniei, înțelegerii și colaborării
între toate popoarele lumii. Și cum
e și firesc, asemenea idei-forță au
un ecou vibrant în rîndul delega
ților la conferință, reprezentanții
celor peste trei milioane de comu
niști. cit numără partidul nostru
astăzi, purtătorii de năzuințe și de
ideal a milioanelor de constructori
al noii orînduiri din România,
încredințăm coloanei de ziar cîteva
din aceste ecouri rostite la tempe
ratura revoluționară de sub cupola
conferinței :
Pe.șfișan Izidor, miner artificier,
mina Baia Borșa, județul Ma
ramureș : „Raportul tovarășului

Nicolae Ceaușescu
a muncii întregii
conducerea partide
sint trecute la loc
rile sint arătate rât
. ■
e muncitorește așa.
surăm cit am fă
uităm niciodată cA «XIix
pUl/llC
face dacă munceam mai bine.
Clasa muncitoare din România se
mindrește că are un om de o ase
menea vrednicie in fruntea sa, a
țârii, a partidului. Cu un asemenea
partid și cu un asemenea condu
cător este sigur că vom obține noi
izbinzi, nu vom da înapoi in fața
greutăților, ne vom ține numai și
numai de calea comunistă trasată
de partid".
Șerban Șerban, secretarul comi
tetului de partid de la întreprin
derea de piese auto din Sibiu :
„Ideile
din raportul tovarășului
Nicolae Ceaușescu ne sint la inimă,
reprezintă de pe acum programul
nostru concret de lucru. Dacă m-aș
referi de exemplu numai la pro
blema asigurării în perspectivă a
independenței energetice aș avea
de spus că această preocupare vi
zează interese fundamentale ale
națiunii noastre. Toți cei ce mun
cesc devin tot mai conștienți de
acest deziderat. în întreprinderea
noastră, ca să recurg iarăși la un
exemplu. numai pc 11 luni ale
acestui an, in condițiile indeplinirii și depășirii planului de produc
ție am realizat o economie de 820
tone de metal, 10 000 kilowați-oră
energie electrică etc. Sarcinile cu
prinse în raport, la capitolul ener
giei, sint pe deplin realizabile.
Totul depinde de noi, de munca și
de conștiința noastră".
Dinu Gheorghe, Erou al Muncii
Socialiste.
președintele
C.A.P.
Smeeni, județul Buzău : „Din nou,
tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a
îndemnat să muncim mai bine, să
obținem recolte mai mari. în anill
care se încheie, noi am obținut, în
medie la hectar, 4 500 kg griu,
5 700 kg porumb boabe, 2 750 kg
l’loarea-soarjjlui. Pentru următorii
ani ai. cincinalului sintem hotărîți
să răspundem cu faptele noastre,
adi.ă cu recolte mereu mai bogate,
îndemnului înflăcărat al secretaru
lui general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, omul care și-a
închinat întreaga viață și muncă
fericirii întregului popor".
...Zile de istorie contemporană a
României : Conferința Națională a
partidului. Acest eveniment politic
de însemnătate deosebită pentru
destinul românesc comunist va
bolti, fără îndoială, orizonturile
societății românești prefigurate de
Congresul al XII-lea, de Programul
partidului.
xx
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RAPORTUL
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU,
secretarul general al Partidului Comunist Român,

Cu privire ia stadiul actual al edificării socialismului, la realizarea Wui Mtal unic
de dezvoltare economico-socială, la programele speciale si la măsurile pentru indura
cu succes a ciucioaMi, a Imtărirtor Congresului al XiHea al partidului
I. CONDIȚIILE INTERNAȚIONALE IN CARE ROMÂNIA
ȘI-A DESFĂȘURAT ACTIVITATEA 1N ANII CARE AU TRECUT
DE LA CONGRESUL AL XII-LEA AL PARTIDULUI
Stimați tovarăși,

»•

Conferința Națională a Partidului Comunist
Român își desfășoară lucrările în atenția generală
a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de
naționalitate, a întregului popor, care, cu deplină
încredere, așteaptă ca marele fprum al comuniști
lor sgf'dea răspuns problemelor complexe privind
dezvoltarea economico-socială a patriei noastre și
fif' Uluirea neabătută a hotărîrilor Congresului al
XI» ea și a Programului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre
comunism. (Aplauze puternice, îndelungate).
Marele forum democratic al comuniștilor își des
fășoară lucrările cu două săptămîni înaintea săr
bătoririi proclamării Republicii. Proclamarea Re
publicii Populare Române la 30 Decembrie 1947 a
constituit un eveniment revoluționar de importan
ță deosebită în istoria poporului nostru și a des
chis o nouă eră, marcînd de fapt trecerea Româ
niei la construcția societății socialiste.
în cei 35 de ani care au trecut de la acest eve
niment epocal, poporul român a obținut succese
remarcabile în făurirea socialismului, în ridicarea
bunăstării sale materiale și spirituale, în întărirea
independenței și suveranității patriei, în întărirea
generală a Republicii Socialiste România. (Aplau
ze puternice).
Au trecut trei ani de la Congresul al XII-lea al
partidului, care a trasat obiectivul fundamental al
celui de-al șaptelea cincinal : trecerea României
la un nou stadiu de dezvoltare, realizarea unei noi
calități’ a muncii și vieții în toate domeniile de
activitate.
In această- perioadă istorică foarte scurtă, în
viața internațională s-au produs noi schimbări, au
avut loc evenimente deosebite, care au agravat și
complicat relațiile mondiale. S-a^ prelungit și s-a
accentuat criza economică mondială, care, prin
proporțiile ei, depășește deja marea criză econo
mică din 1929—1933. Se manifestă cu putere ve
chile contradicții dintre diferite state și grupări

de state, dintre socialism și capitalism. Dar, tot
odată, au apărut noi contradicții. Se dezvoltă cu
o forță irezistibilă criza socială și politică a im
perialismului și a capitalismului în general. S-a
amplificat și devine tot mai puternică contradic
ția dintre țările bogate și cele sărace, care, prin
amploarea și caracterul ei, devine cea mai puter
nică contradicție a lumii contemporane.
Se pune cu putere la ordinea zilei necesitatea
unor schimbări revoluționare fundamentale în re
lațiile economice și politice internaționale, reali
zării unei noi ordini economice și politice mon
diale care să înlocuiască vechea ordine bazată pe
inegalitate și asuprire imperialistă și colonialistă,
du o ordine nouă bazată pe egalitate, echitate, res
pectul și avantajul reciproc, pe afirmarea puterni
că a principiilor egalității, respectului indepen
denței și suveranității naționale, neamestecului în
treburile interne, renunțării la forță și la amenin
țarea , ai forța. (Aplauze puternice).
Despre gravitatea situației mondiale vorbesc
evenimentele, faptele care nu pot fi negate de
nimeni. S-au prelungit și agravat chiar unele con
flicte militare și au apărut altele noi. A luat pro
porții uriașe cursa înarmărilor, cheltuielile mili
tare depășind în acest an cifra uriașă de 600 mi
liarde dolari. în același timp, ca rezultat al accen
tuării crizei economice, numărul șomerilor se ri
dică numai în țările capitaliste dezvoltate la circa
28 milioane de oameni, din care în Statele Unite
ale Americii 12 milioane, iar în Piața comună
peste 10 milioane. Multe organizații și organisme
internaționale, institute economice și mulți eco
nomiști apreciază că reluarea activității econo
mice va intîrzia, .iar numărul șomerilor va conti
nua să crească în anul viitor. Politica financiară
și rata dobînzilor mari, fără precedent în societa
tea modernă, accentuează criza economică și social-politică, constituind o frînă în reluarea și
restabilirea activității economice.
Străbatem o epocă foarte agitată, omenirea fiind
zguduită de cutremure, furtuni și uragane econo

mice, politice și militare de mari proporții, care
pun popoarele la grele încercări, le provoacă mari
pagube și suferințe.
în aceste împrejurări grele, înfruntînd valurile
uriașe provocate de urâgane și cutremure, trebuie
să navigam cu mare atenție pentru a asigura îna
intarea patriei noastre spre piscurile înalte ale
societății comuniste.
M-am referit succint de la început la tabloul
realităților mondiale pentru a se înțelege mai
bine condițiile grele. în care s-a desfășurat activi
tatea în anii care au trecut de la Congresul al
XII-lea, pentru a putea stabili cum să acționăm
în următorii ani în vederea diminuării influențe
lor crizei economice mondiale și ridicării patriei
noastre socialiste pe noi culmi de progres și civi
lizație. (Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central din iunie anul
acesta a analizat stadiul actual al societății socia
liste românești și a trasat perspectivele dezvol
tării viitoare. Aceste probleme urmează să fie
dezbătute în cadrul Conferinței Naționale și adop
tate ca orientări programatice pentru activitatea
partidului și poporului nostru.
De asemenea, marele forum al comuniștilor ur
mează să dezbată o serie de programe de impor
tanță deosebită pentru dezvoltarea economicosocială și înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului.
Am deplina convingere că dezbaterile și hotărîrile Conferinței Naționale vor da o orientare și
perspectivă clare pentru munca partidului, a în
tregului nostru popor, în vederea ridicării con
tinue a bunăstării materiale și spirituale a între
gului popor, întăririi independenței și suverani
tății patriei și conlucrării cu toate statele lumii
pentru o politică de destindere, independență și
de pace. (Aplauze puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — pace !“).

II. REALIZĂRILE ISTORICE OBȚINUTE DE POPORUL ROMÂN
1N ANII CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE
5'iimațî tovarăși,
ki anii construcției socialiste, România a cu
noscut o puternică dezvoltare economico-socială
și a devenit o țară industrial-agrară cu o indus
trie puternică, modernă, cu o agricultură socialis
tă avansată.
După cum este bine cunoscut, în această perioa
dă producția industrială a crescut de circa 50 de
ori, iar producția agricolă de 3,5 ori. Aceasta a
asigurat creșterea venitului național de 15 ori,
ceea ce a făcut posibilă realizarea unor programe
de dezvoltare puternică a țării și, totodată, de ri
dicare a nivelului de trai al poporului. Numai în
deceniul anilor 70—80 industria a crescut de circa
3 ori, iar agricultura de 1,6 ori. Fondurile fixe au
fost în 1982 de peste 2 000 miliarde lei, peste 80
Ia sută din acestea realizîndu-se în ultimii 15 ani.
S-au dezvoltat puternic știința, învățămîntul,
cultura — factori primordiali pentru progresul
general al patriei, pentru înaintarea cu succes pe
calea socialismului și comunismului.
Orice om de bună credință poate constata, pe
baza realităților, a faptelor, marile realizări ale
poporului nostru în dezvoltarea sa economico-so
cială in anii socialismului. Toate aceste mărețe
realizări demonstrează forța și capacitatea clasei
noastre muncitoare, a întregului popdr, st’ăpîn pe

destinele sale, de a asigura progresul continuu al
patriei, făurirea în mod conștient a propriului vii
tor liber. (Aplauze puternice, îndelungate).
Privind cursul dezvoltării patriei noastre de-a
lungul istoriei sale grele, zbuciumate, putem afir
ma cu îndreptățită mîndrie că numai socialismul
a creat condițiile necesare lichidării rapide a rămînerii în urmă, a subdezvoltării și a asigurat
progresul impetuos al României în toate domeniile
de activitate.
In toată această perioadă partidul nostru co
munist și-a îndeplinit cu cinste misiunea istorică
de a organiza și conduce lupta și munca poporului
român pe calăa mărilor transformări revoluțio
nare, pe calea victoriei socialiste. Marile realizări
obținute demonstrează cu puterea faptelor juste
țea politicii partidului nostru, care aplică în mod
creator principiile socialismului științific, ale ma
terialismului dialectic și istoric, adevărurile gene
rale la condițiile concrete ale României. Partidul
nostru a demonstrat prin întreaga sa activitate că
slujește fără preget interesele poporului, ale in
dependenței și suveranității,» ale păcii, că pentru
el nu au fost și nu există țeluri mai mari decît
acelea de a asigura dezvoltarea continuă a patriei,
ridicarea continuă a bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului. Tocmai de aceea partidul nos
tru se bucură de încredere și stimă și este urmat

de întregul popor. (Aplauze puternice, îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).
în toată această perioadă clasa muncitoare din
patria noastră s-a dezvpltat puternic, devenind cea
mai puternică forță socială a patriei, care își înde
plinește cu cinste misiunea istorică de a conduce,
în alianță cu țărănimea, intelectualitatea, cu cele
lalte categorii și forțe sociale, întreaga națiune pe
calea socialismului și comunismului.
Toate realizările obținute în anii construcției
socialiste se datoresc muncii pline de abnegație
a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității,
a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, a întregului popor, care înfăptuiește
neabătut politica internă și externă a Partidului
Comunist Român, forța politică conducătoare a
societății socialiste românești.
Cu prilejul Conferinței Naționale, pentru ma
rile realizări dobîndite în toate domeniile, adre- ‘
sez clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității,
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, întregului popor cele mai calde fe
licitări și urări de noi și noi succese în înfăp
tuirea actualului plan cincinal, a hotăririlor Con
gresului al XII-lea, a Programului de făurire a
societății socialiste multilateral dezvoltate și de
înaintare spre comunism. (Aplauze puternice, în
delungate ; se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

III. OBIECTIVELE Șl LINIILE DIRECTOARE ALE ACTIVITĂȚII
VIITOARE A PARTIDULUI Șl POPORULUI PENTRU
CONSOLIDAREA REALIZĂRILOR DE PÎNĂ ACUM, PENTRU
DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A TUTUROR SECTOARELOR
ECONOMIEI NAȚIONALE Șl VIEȚII SOCIALE
1 Activitatea desfășurată in primii doi ani
ai cincinalului, trecerea ia un stadiu nou
de dezvoltare, la o nouă calitate a muncii
și vieții întregului popor
Stimați tovarăși,
Congresul al XII-lea a stabilit ca obiectiv fun
damental trecerea României la un nou stadiu de
dezvoltare, realizarea unei noi calități a muncii
și vieții în toate domeniile de activitate. în același

timp, Congresul a subliniat necesitatea dezvol
tării mai accentuate a bazei energetice și de
materii prime, în vederea asigurării condițiilor
necesare progresului continuu al economiei na
ționale.
în ultimele trei cincinale, îndeosebi în dece

niul 1970—1980, am înaintat pe un front foarte
larg în dezvoltarea economică, am străbătut mari
distanțe istorice, parcurgînd mai multe etape economico-sociale și trecind la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Avînd în vedere
această înaintare rapidă, se impune să luăm toa
te măsurile necesare pentru consolidarea marilor
realizări, asigurarea unui nou echilibru și dezvpltarea armonioasă a tuturor sectoarelor de ac
tivitate, pentru înlăturarea unor contradicții și
dereglări ce s-au produs și crearea condițiilor ne
cesare înaintării în continuare spre înaltele culmi
ale civilizației fcomuniste. în acest sens trebuie
înțeles obiectivul stabilit de Congresul al XII-lea
privind realizarea unei noi calități și dezvoltarea
mai puternică a bazei energetice și de materii
prime.
în același timp, trebuie să ținem seama de si
tuația economică și politică mondială, de inter

dependenta tot mai strîhsă a României cu țările
socialiste, cu toate statele lumii, fără deosebire
de orînduire socială.
Pornind de la aceste considerente, în primii doi
ani ai actualului cincinal am pus pe primul plan
trecerea la dezvoltarea intensivă a economiei și
realizarea unei calități superioare, creșterea pro
ductivității muncii și a eficienței economice. în
acest scop au fost adoptate măsuri și o serie
de programe speciale pentru realizarea obiecti
velor trasate de Congresul al XII-lea,.
C atenție deosebită am acordat măsurilor pen
tru realizarea unei balanțe comerciale active, acționînd cu toată hotărîrea în vederea reducerii
importurilor și sporirii exporturilor. Ca urmare,
in 1981 am realizat o balanță comercială activă
de 300 milioane dolari, iar în 1982 se prelimina
o balanță excedentară de circa 1,8 miliarde do
lari.
în primii doi ani ai cincinalului, producția
netă industrială a crescut cu circa) 7 la sută, iar
producția-marfă cu circa 5 la sută. Trebuie să
spunem deschis în fața Conferinței Naționale, a
poporului că aceste ritmuri de dezvoltare nu ne
mulțumesc. Ele puteau fi mai mari dacă toate
sectoarele ar fi acționat cu spiritul de răspun
dere necesar. Acești, doi ani au scos in evidență
faptul că unele sectoare ale industriei noastre se
bazau prea mult pe importul din străinătate și
nu au fost pregătite să facă față soluționării rapi
de a problemelor cu forțele proprii. Am consi
derat însă că este mai bine să realizăm ritmuri
mai mici de dezvoltare, punînd accentul pe so
luționarea unor probleme cu forțele proprii, reducînd astfel dependența față de importurile din
străinătate. Nu am avut și nu avem, desigur, in
tenția să promovăm o politică economică autar
hică, dar dorim să realizăm o dezvoltare pe baza
unei colaborări egale, reciproc avantajoase, in
același timp asigurînțl posibilitatea economiei na
ționale să facă față oricăror situații ce s-ar ivi.
în agricultură am realizat, de asemenea, o creș
tere importantă a producției agricole, în 1982
producția agricolă fiind mai mare cu 7 la sută
față de 1980, obținînd pentru prima dată 1000
kg de cereale pe locuitor. A crescut producția de
legume, cartofi, fructe, sfeclă de zahăr, floareasoarelui și altele.
.
în zootehnie, cu toate că am obținut o creș
tere a efectivelor de animale și acestea asigură
pe deplin realizarea programului de autoaprovizionare, trebuie să spunem însă că datorită unor
deficiențe în asigurarea sporurilor de greutate la

tăiere și a producției animaliere, nu putem fi
mulțumiți cu realizările obținute.
S-a acționat cu mai multă hotărîre în direc
ția realizării investițiilor și reducerii frontului
prea larg al obiectivelor în construcție, netermi
nate.
—
în primii doi ani ai actualului cincinal au, fost
date în exploatare circa 1 200 de obiective indus
triale și agrozootehnice importante, fondurile fixe
crescînd cu peste 300 miliarde lei.
în această perioadă s-a depus o activitate susți
nută în direcția măsurilor pentru reducerea con
sumurilor materiale și energetice, pentru recupe
rarea și refolosirea materialelor, în direcția creș
terii productivității muncii și a eficienței eco
nomice.
—
O activitate susținută s-a desfășurat în dome
niul cercetării științifice, al înyățămîntului, al ac
tivității cultural-educative, factoj-i de însemnătate
deosebită pentru dezvoltarea societății noastre so
cialiste.
Pe ansamblu, .putem spune că, în condițiile grele
ale crizei economice internaționale, care s-a re
flectat și se reflectă și asupra României, ca și asu
pra tuturor statelor lumii, acționînd cu fermitate
în vederea dezvoltării cu precădere a bazei ener
getice și de materii prime, a agriculturii, am ob
ținut o creștere importantă a economiei naționale,
împrejurările grele create de cutremure și ura
gane ne-au determinat să încetinim viteza de
înaintare, dar am continuat să asigurăm mersul
înainte spre obiectivul stabilit de Congresul al
XII-lea. (Aplauze puternice, prelungite).
Cu toate rezultatele bune obținute în acești a~ni.
doresc să subliniez încă o dată că nu putem fi
pe deplin mulțumiți, că dacă s-ar fi lucrat cu mail
multă răspundere, dacă s-ar fi acordat mai multă!
atenție folosirii mijloacelor de care dispune so
cietatea noastră, am fi realizat o creștere mult mai
puternică a economiei naționale.
Acești doi ani ne-au atras foarte.serios atenția
asupra unor rămîneri în urmă, au evidențiat cu
mai multă putere justețea obiectivelor trasate de
Congresul al XII-lea privind dezvoltarea mai pu
ternică a bazei energetice și realizarea indepen
denței energetice, creșterea bazei de materii pri
me, progresul mai rapid al agriculturii.
Putem spune că activitatea desfășurată. în acești
doi ani, realizările obținute,; măsurile și progra
mele stabilite asigură dezvoltarea în următorii
ani într-un ritm mai intens a economiei naționale
și înfăptuirea neabătută a obiectivelor trasate de
Congresul al XII-lea al partidului. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

2. Programele speciale pentru soluționarea
cu succes a problemelor esențiale ah activității
din toate sectoarele economiei naționale
Stimați tovarăși,
Ținînd seama de realizările din primii doi ani
ai cincinalului, cit și de situația economică mon
dială, în următorii trei ani ai celui de-al VII-lea
plan cincinal vom pune in continuare accentul pe
dezvoltarea intensivă a tuturor ramurilor de acti
vitate, pe ridicarea calității producției și creșterea
eficienței economice. Nu avem de gînd să înceti
nim mai mult viteza de înaintare sau să ne punem
la adăpost pînă trece furtuna. Sîntem hotărîți să
luăm toate măsurile pentru a mări viteza de înain
tare, chiar în aceste condiții grele, chiar dacă nu
vom putea realiza ritmurile înalte stabilite în pla
nul cincinal, vom acționa pentru o dezvoltare
mai puternică decît în primii doi ani. (Vii aplauze).
{
• Vom acționa cu toată hotărîrea în vederea reali
zării obiectivului trasat de Congresul al XII-lea
privind trecerea României la un nou stadiu de
dezvoltare și realizarea unei noi calități a muncii
și vieții în toate sectoarele societății socialiste ro
mânești.
Ținînd seama că în primii doi ani ritmurile de
dezvoltare industrială au fost mai mici decît cele
prevăzute în planul cincinal, se poate aprecia că
și pe întregul cincinal ele vor fi mai reduse decit
prevederile planului. Considerăm insă că nu este
necesar să adoptăm acum o hotărîre specială cu
privire la ritmul de dezvoltare. Comitetul Central
al partidului, Marea Adunare Națională vor ana
liza, cu prilejul întocmirii și definitivării planu
rilor anuale, ritmurile de dezvoltare în raport cu
condițiile concrete. Ceea ce doresc să subliniez este
că avem posibilitatea și trebuie să facem totul
pentru a ne apropia mult, în următorii trei ani,
de ritmurile de dezvoltare prevăzute în planul
cincinal.
în următorii trei ani vom acționa cu toată hotă
rîrea pentru realizarea programelor privind dez
voltarea mai rapjdă a bazei energetice și de ma
terii prime, prin punerea în producție a resurse
lor naturale de care dispunem, chiar a unor
minereuri cu conținuturi mai sărace de substanțe
utile, prin utilizarea pe scară largă a tehnologiilor
avansate în domeniul petrolier și minier, valorifi
carea mai completă a tuturor resurselor de materii
prime minerale interne. Trebuie să subliniez de
altfel că, încă în 1983, peste 90 la sută din consu
mul de energie primară îl vom asigura cu forțele
proprii, ceea ce dă posibilitatea să afirmăm că
vom putea realiza chiar mai devreme prevederile
Congresului al XII-lea privind asigurarea deplinei
independențe energetice. (Aplauze puternice).
- Sînt necesare măsuri hotărîte pentru înfăptuirea
neabătută a programelor de creștere mai puter
nică a producției de cărbune, de țiței și gaze, a
substanțelor minerale utile, metalifere și neme
talifere. Industria noastră este astăzi- în stare să
asigure toate utilajele și mașinile necesare indus
triei extractive, realizarea programelor supuse
Conferinței Naționale.
Se impune, de asemenea, să luăm măsuri ho
tărîte, odată cu creșterea extracției de petrol, de
gaze și cărbune, pentru dezvoltarea hidroenergiei
și a noilor surse de energie : energia soarelui, a
vîntului, hidrogenului, biogazului, biomasei, apei
termale și altele. Avînd în vedere rezervele de
care dispunem, trebuie să acționăm cu toată ho
tărîrea pentru realizarea mai rapidă a termocen

tralelor pe cărbune și șisturi bituminoase, pentru
depășirea, încă in 1983, a greutăților temporare
care au apărut în domeniul energetic ca rezultat
al neintrării la timpul stabilit în producție a noijlor centrale electrice.
De asemenea, este necesar să acordăm toată
atenția înfăptuirii programului de hidrocentrale
și microhidrocentrale, în vederea sporirii energiei
electrice pe această cale.
Sînt necesare măsuri hotărîte pentru realizarea,
la termenele stabilite, a primei centrale nuclearoelectrice și a întregului program, astfel încît în
cincinalul vjitor energia electrică din centralele
\ nucleare să aibă un rol important în asigurarea
bazei energetice a țării.
Doresc să subliniez și în cadrul Conferinței
Naționale necesitatea de a se acționa cu toată
hotărîrea pentru reducerea consumurilor de ener
gie electrică, pentru îmbunătățirea tehnologiilor
în toate sectoarele activității industriale, unde
dispunem de mari rezerve în vederea reducerii
cu 10—15 la sută a consumurilor energetice ac
tuale.
Este necesar, de asemenea, să se înfăptuiască
neabătut măsurile stabilite privind recuperarea,
refolosirea și economisirea surselor de energie.
Sarcini importante revin minerilor în vederea
realizării producției de cărbune și asigurării țării
cu cărbune cocsificabil și energetic, în conformi
tate cu programele stabilite.
Odată cu dezvoltarea bazei1 de materii prime,
este necesar să acționăm cu toată fermitatea pen
tru reducerea consumurilor materiale, înlăturarea
oricărei risipe, folosirea judicioasă a materiilor
prime, recuperarea și refolosirea materialelor.
Așa cum se prevede în programele supuse Con
ferinței Naționale și în alte măsuri și programe
stabilite de Comitetul Central al partidului; pu
tem asigura, în unele sectoare. 50 la sută și chiar
mai mult din necesarul de materii prime pe sea
ma recuperării și refolosirii materialelor.
Este necesar să luăm toate măsurile în vederea
realizării instalațiilor necesare valorificării, în
întregime, a materialelor recuperabile.
Sarcini importante revin industriei metalurgice
■ și chimice, care trebuie să asigure economia na
țională cu materialele metalurgice și chimice
necesare, să realizeze o valorificare superioară
a materiilor prime și să dețină o pondere mai
importantă la export.
Practic, pînă in 1985 trebuie să asigurăm eco
nomia națională cu toate sortimentele de metal
necesare, din producția proprie sau din realizarea
unor cooperări cu țările socialiste sau cu alte
state, pe baza însă a- unor schimburi echivalente,
atît calitativ, cît și valoric.
în același fel, industria chimică trebuie, pînă
la sfîrșitul cincinalului, să asigure economiei na
ționale, cu forțele proprii sau în cadrul coope
rării, toate substanțele necesare.
Se impune deci ca atît industria metalurgică,
cît și industria chimică, care au un mare rol în
asigurarea bunei aprovizionări tehnico-materiale
a tuturor sectoarelor, să înfăptuiască neabătut
obiectivele și sarcinile de mare răspundere ce le
revin.
în domeniul construcțiilor de mașini — așa
cum am subliniat — am creat o industrie puter-
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ni că, dotată cu mașini și utilaje moderne, în stare
să soluționeze orice probleme tehnice. Acum, în
fața industriei construcțiilor 'de mașini se pune
problema de a valorifica, pe deplin, dotarea teh
nică de care dispunem, de a satisface necesitățile
economiei naționale cu tot ce este necesar și de a
participa, mai activ, la realizarea exportului, a
cooperării și valorificarea superioară ă materii
lor prime și a materialelor, a muncii clasei mun
citoare, a poporului nostru.
Pentru industria noastră constructoare de ma
șini, pe primul plan se pune realizarea unei pro
ducții de înalt nivel tehnic și calitativ, compe
titive cu cele mai bune produse similare pe plan
internațional.
,
în ce privește industria materialelor de con
strucții, nivelul ei de dezvoltare asigură pe deplin
satisfacerea necesităților economiei naționale și
realizarea unor exporturi importante.
Industria ușoară a ajuns, de asemenea, la o
dezvoltare care asigură în întregime satisfacerea,
din punct de vedere cantitativ, a. necesităților po
porului nostru și realizarea unui export mai mare.
Și în aceste sectoare, pe primul plan se pun
realizarea unei producții de calitate superioară,
reducerea consumurilor, asigurarea recuperării și
refolosirii materialelor, creșterea eficienței eco
nomice.
*
Trebuie să acționăm astfel încît produsele in
dustriei noastre ușoare și a materialelor de con
strucții să fie competitive din toate punctele de
vedere, îndeosebi calitativ și estetic, cu cele mai
bune produse similare pe plan mondial.
Comitetul Central a elaborat o serie de pro
grame care asigură dezvoltarea puternică și mo
dernizarea industriei alimentare, astfel încît pînă
în 1985 această ramură să poată satisface pe de
plin cerințele poporului nostru. Se va dubla, de
exemplu, capacitatea de prelucrare a sfeclei de
zahăr față de 1980. Vom dezvolta prelucrarea
uleiului, a cărnii, a laptelui și a altor produse, in
dustria alimentară putînd astfel răspunde, în în
tregime, cerințelor maselor populare^ asigurării
unei alimentații raționale.
. în domeniul agriculturii, Comitetul Central al
partidului a stabilit o serie de măsuri pentru reali
zarea în bune condiții a prevederilor Congresului
al Xlî-lea al partidului. Au fost elaborate pro
grame speciale în vederea sporirii producției de
cereale, dezvoltării producției de legume, fructe
și struguri, extinderii altor ramuri ce asigură ma
terii prime necesare industriei ușoare.
Pe baza programului de autoaprovizionare, s-au
adus unele îmbunătățiri în domeniul creșterii ani
malelor, îndeosebi a efectivelor de ovine și bo
vine. Considerăm că realizarea prevederilor pro
gramului de autoaprovizionare asigură pe deplin
creșterea efectivelor la toate speciile, buna apro
vizionare a populației cu carne, lapte, ouă și alte
produse. Este necesar să se facă totul pentru reali
zarea unei baze furajere corespunzățoare, asigurindu-se punerea în valoare a celor peste 4 mili
oane de hectare de pășuni și folosirea a circa 3
milioane de hectare din păduri pentru pășunat.
Astfel se vor crea condițiile necesare unei buna
furajări a animalelor și realizării producțiilor sta
bilite.
Pentru realizarea programelor de dezvoltare a
agriculturii se impune să folosim, cit mai rațional,
fondul funciar, astfel ca fiecare metru pătrat de
pămînt să fie lucrat în mod corespunzător. Tre
buie făcut totul pentru creșterea rapidă a pro
ducțiilor la hectar, la toate culturile, satisfăcînd
$n acest fel pe deplin economia națională și creînd
disponibilități de export. Este cu totul anormală
situația creată în ultimii ani cînd importurile pen
tru agricultură au fost măi mari decît exporturile
realizate din această ramură economică, ținînd
seama și de faptul că, în trecut, România a fost
exportatoare de cereale și produse agricole, iar
cea mai mare parte a veniturilor în valută se
realizau din exportul produselor agricole. Nu vom
putea ajunge din nou la această situație, ținînd
seama de creșterea mare a consumului intern, dar
trebuie să facem totul pentru sporirea puternică
e. producției agricole, asigurînd astfel atît consu
mul intern, cit și lărgirea exporturilor de produse
agricole, pentru obținerea mijloacelor valutare
necesare importului de materii prime și materiale
cerute de dezvoltarea economiei naționale.
Pe baza măsurilor luate, pînă în 1985 vom re
zolva complet problema mecanizării agriculturii,
inclusiv a recoltării porumbului și furajelor. Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de Mașini tre
buie să ia măsuri pentru producerea unor mașini
complexe și agregate în vederea executării unor
lucrări simultane în agricultură și reducerii
consumului de carburanți. în același timp, sectorul
mecanizării, stațiunile de mecanizare a , agricul
turii trebuie să asigure buna exploatare și îngri
jire a tractoarelor și mașinilor, executarea la timp
și de bună calitate a tuturor lucrărilor agricole.
Trebuie să acționăm cu toată hotărirea pentru
realizarea programelor de irigații, inclusiv a pro
gramelor suplimentare, pentru înfăptuirea pro
gramului de îmbunătățiri funciare, aceasta avînțl
o însemnătate deosebită în creșterea producției
agricole conform prevederilor planului cincinal.
Sînt necesare măsuri hotărite pentru lichidarea
lipsurilor ce se manifestă în unele întreprinderi
agricole de stat, pentru ridicarea tuturor unități
lor la nivelul întreprinderilor fruntașe, astfel ca
fiecare unitate să obțină producții maxime în
raport cu zona pedoclimatică.
Trebuie să crească producția cooperativelor
agricole, eficiența lor economică și în acest' scop
să se întărească rolul adunărilor generale și con- •
siliilor de conducere în buna organizare și des
fășurare a întregii activități.
Sînt necesare măsuri hotărîte pentru îmbunătă
țirea activității consiliilor unice agroindustriale în
valorificarea cu maximum de randament a poten
țialului agricol, în buna organizare și desfășurare
a producției vegetale și animale.,
în general, se impune să se acționeze eu mai
multă răspundere și să se întărească ordinea și
disciplina în toate sectoarele agriculturii. Coope
ratorii, specialiștii, toți oamenii muncii, toate con
siliile de conducere și organele agricole trebuie să
acționeze cu cea mai mare hotărîre pentru reali
zarea noii revoluții agrare.
în domeniul silviculturii este necesar să se la
măsuri hotărîte pentru realizarea sarcinilor de
mare răspundere privind conservarea și dezvol
tarea fondului forestier și punerea în valoare a
marilor resurse de care dispunem, acționîndu-se
atît pentru valorificarea arborilor, cît și a fructe
lor de pădure și a altor produse ale pădurii ne
cesare diferitelor sectoare economice, consumului
populației, furajării animalelor.
în ce privește transporturile, trebuie spus eft
transportul pe calea ferată și transportul auto sa
tisfac acum, în întregime, nevoile economiei, asi
gurînd șl unele rezerve ; trebuie să facem totul
pentru folosirea economică a transporturilor, reducînd, totodată, consumurile mari de combusti
bil și energie din acest sector. Este necesar să
acordăm mai multă atenție dezvoltării transpor
tului fluvial, și în acest scop folosirii mai Intense
s. Dunării și a altor ape interioare. în același timp,
va trebui să asigurăm realizarea In întregime a
programului privind dezvoltarea transportului
maritim, extinzînd transportul cu mijloace pro
prii, creînd condiții ca, într-o perioadă scurtă, să
transportăm produsele importate sau exportate
cu nave românești. în general, doresc să atrag
atenția asupra necesității unor măsuri hotărite
pentru mai buna folosire a mijloacelor de trans
port în toate domeniile, pentru a se pune capăt
risipei, pentru creșterea eficienței economice in
transporturi.
în toate sectoarele economiei naționale dispu
nem de ceea ce este necesar pentru realizarea pre
vederilor planului cincinal. Este necesar ca toate

consiliile de conducere, toți oamenii muncii, în ca
litate de proprietari, producători și beneficiari, să,
acționeze cu cea mai mare răspundere pentru des
fășurarea ritmică a întregii activități economice,
pentru realizarea producției fizice, creșterea ca
lității, productivității și eficienței în întreaga eco
nomie națională. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
în primii doi ani ai cincinalului 1981—1985 am
realizat un volum de investiții de aproape 430
miliarde lei. Așa cum am menționat, au fost date
în folosință peste 1 200 obiective industriale și
agricole. în următorii ani avem de realizat în
continuare un important volum de investiții.
Ținînd seama de stările negative manifestate
în trecut în acest sector, cînd realizarea unor
investiții s-a prelungit ani de zile cu totul nejus
tificat, Comitetul Central a stabilit ca în 1983 să
fie concentrate forțele pentru realizarea și pu
nerea în producție a obiectivelor începute în anii
anteriori. în 1983 urmează să fie puse în func
țiune peste 500 de obiective industriale și agricole
mai importante. Nu se vor mai începe noi obiec
tive, în afară de cîteva aprobate în mod special,

pînă nu vor fi date în folosință cele aflate în
construcție.
Pe primul plan punem realizarea investițiilor
productive și a locuințelor, urmînd ca o serie de
alte lucrări să fie amînate sau eșalonate pe o pe
rioadă mai lungă. Trebuie să înțelegem, tovarăși,
că este necesar să punem capăt risipei, ca și ati
tudinii . de neînțeles a unor cadre de a începe
lucrări fără eficiență economică, neglijînd reali
zarea obiectivelor de producție.
în ce privește dotarea întreprinderilor cu ma
șini și utilaje, vom porni de la felul în care se
realizează indicele de folosire a mașinilor exis
tente și nu vom mai accepta înzestrarea cu al
tele noi pînă nu se asigură folosirea la maximum
a mijloacelor și capacităților existente.
Este necesar să concentrăm toate forțele în di
recția realizării obiectivelor în construcție, scurtă
rii duratei de execuție și punerii în funcțiune a
capacităților productive, să trecem la pregătirea
temeinică a studiilor tehnico-economice și pro
iectelor de execuție pentru noile obiective; să nu
se mai înceapă nici o investiție pînă nu este te
meinic pregătită și nu sînt asigurate condițiile
realizării ei în cît mai scurt timp.

3. Sporirea aportului cercetării științifice
și învățămintului ia promovarea progresului
tehnic, la creșterea productivității muncii
și a eficienței economice
Stimați tovarăși,
Realizarea sarcinilor de mare răspundere din
următorii ani, dezvoltarea economico-socială a
țării cer o activitate susținută ,fn domeniul cer
cetării științifice și învățămintului, o concentrare
mai puternică a forțelor din institutele de cerce
tare în vederea soluționării problemelor tehnice
și tehnologice ce se pun în fața întreprinderilor
și economiei naționale, a perfecționării tehnolo
giilor, reducerii consumurilor, ridicării nivelului
tehnic și calitativ al produselor. Dispunem de
forțe puternice în toate sectoarele de cerce
tare. Este necesar să unim aceste forțe pe
baza unor programe complexe și să acțio
năm cu toată hotărirea în vederea soluționării
mai rapide a problemelor ce revin fiecărui sector
de activitate. Să aplicăm ferm hotărîrile parti
dului de realizare a unei ^strînse unități între
cercetare, învățămînt și producție.
Trebuie, de asemenea, să înfăptuim perseverent
măsurile de ridicare și mai puternică a nivelu
lui învățămintului nostru de toate gradele, îmbu
nătățind pregătirea profesională, tehnico-științifică a elevilor și studenților în pas cu noile cu
ceriri ale cunoașterii actuale din toate dome
niile, asigurînd cadre de înaltă competență în
toște sectoarele de activitate.
în același timp, este necesar, așa cum am sub
liniat de mai multe ori în cursul acestui an, să
luăm măsuri hotărîte în vederea perfecționării
cunoștințelor profesionale, tehnico-științifice ale
oamenilor muncii, ale tuturor cadrelor. Problema
ridicării nivelului de calificare și a lărgirii ori
zontului de .cunoștințe al oamenilor muncii, al
cadrelor constituie o necesitate imperioasă pentru
soluționarea în bune condiții a marilor probleme
privind dezvoltarea economiei naționale, crește
rea productivității muncii, ridicarea calității, reailizarea unei înalte eficiențe economice.
Există toate posibilitățile ca toți oamenii de
știință și din învățămînt să realizeze în cele mai
bune condiții toate sarcinile — și îmi exprim
convingerea că ei vor face totul pentru a-și în
deplini marile răspunderi ce le revin. (Aplauze
puternice, îndelungate).

Stimați tovarăși,
în înfăptuirea obiectivului trasat de Congresul
al XII-lea privind realizarea unei noi calități a
muncii și vieții, este necesar să acordăm.o atenție
deosebită creșterii productivității muncii sociale.
Pe baza bunei organizări a -producției și muncii,
a mecanizării și automatizării, a folosirii meto
delor moderne în toate sectoarele de activitate,
trebuie să obținem o creștere substanțială a pro
ductivității muncii, propunîndu-ne ca pînă Ia
sfîrșitul acestui cincinal să ajungem din urmă
cîteva din țările dezvoltate. Este necesar să în
țelegem că nu putem vorbi de făurirea societății
socialiste multilateral dezvoltate, de înaintarea
/spre comunism, de ridicarea continuă a nivelului
de trai al poporului fără a realiza o înaltă pro
ductivitate a muncii. Trebuie să facem astfel
încît economia noastră socialistă să realizeze o
productivitate superioară, devenind competitivi și
din acest punct de vedere cu orice economie
dezvoltată.
Sarcini importante se pun în domeniul activită
ții economico-financiare. Trebuie să acționăm cu
toată fermitatea pentru creșterea mai puternică
a produsului social, a venitului național, pentru
reducerea ponderii cheltuielilor materiale, creș
terea producției nete, a venitului național — sin
gura cale de asigurare a mijloacelor necesare
dezvoltării societății și ridicării bunăstării po
porului.
Să nu uităm nici un moment că numai pe
măsura creșterii venitului național vom dispune
de mijloacele necesare înfăptuirii programelor de
creștere a bunăstării materiale și spirituale a po
porului. Să înțelegem că nu putem consuma peste
posibilitățile reale de care dispune la un moment
dat societatea. Avem obligația, față de prezentul
și viitorul țării, să ținem permanent seama de
dezvoltarea forțelor de producție, a bazei mate
riale a societății, și să consumăm atît cît ne per
mite dezvoltarea economiei naționale. (Vii aplau
ze). Iată de ce este necesar să acționăm cu toa
tă hotărirea ,în direcția creșterii mai puternice a
venitului național, a eficienței economice în toate
sectoarele de activitate.

4. Așezarea întregii activități economico-sociale
pe principiile autoconducerii și autogestiunii,
perfecționarea noului mecanism economic
Perfecționarea noului mecanism economic are
drept scop așezarea întregii activități economicosociale pe principiile autoconducerii și autoges-'
tiunii. Va crește răspunderea fiecărui colectiv de
oameni ai muncii, a adunărilor generale și a con
siliilor de conducere în stabilirea și realizarea
planului. Se vor așeza pe norme juridice noi re
lațiile de proprietate, crescînd răspunderea fie
cărui colectiv de oameni ai muncii în administra
rea și dezvoltarea proprietății socialiste. Pe lîngă
Calitatea de proprietari colectivi ai unei părți din
proprietatea întregului popor,, oamenii muncii vor
putea avea în proprietate directă, prin participa
rea cu părți sociale pînă la 50 000 lei, o parte
din proprietatea unității în care lucrează. Deți
nerea unei «părți sociale din proprietatea în
treprinderii va crește și mai mult sentimentul de
stăpîn al proprietății socialiste, preocuparea pen
tru apărarea și dezvoltarea unităților economice,
pentru creșterea rentabilității și eficienței în toate'
domeniile activității sociale. în cadrul acestor noi
relații de proprietate se vor lega și mai strîns
veniturile individuale ale fiecărui om al muncii
de realizarea producției, de productivitatea mun
cii și eficiența economică, de valorificarea supe
rioară a materiilor prime și a forței de muncă.
Se va îmbunătăți sistemul de participare la bene
ficii și de acordare a primelor, atît prin creș
terea ponderii acestora în totalul veniturilor, cît și
prin acordarea lor diferențiată, în raport cu mun
ca fiecăruia. Vom aplica mai ferm principiul so
cialist de repartiție în raport cu : munca depusă.
Retribuția și veniturile fiecărui om al muncii tre
buie să reflecte mai bine munca depusă, contri
buția adusă, la realizarea planului de producție.

Să extindem în toate sectoarele munca în acord
și acordul global. Veniturile oamenilor muncii
trebuie să fie dimensionate în raport cu cantita
tea și calitatea muncii. Nimeni nu poate să pri
mească retribuție și să participe la beneficii dacă
nu lucrează ; nimeni nu poate avea venit garan
tat fără muncă. (Aplăuze puternice).
Societatea garantează munca pentru fiecare ce
tățean în raport cu pregătirea și cu posibilitățile
oferite de dezvoltarea forțelor de producție. Fie
care cetățean are atît dreptul, dar și obligația să
lucreze într-un sector, în raport cii pregătirea sa,
acolo unde este necesar, unde este repartizat. Ni
meni nu poate avea venitul garantat dacă nu
muncește. Vom aplica cu mai multă fermitate
principiul socialist: „Nici muncă fără pîine, nici
pîine fără muncă". (Aplauze puternice).
Sîntem un popor muncitor, făurim o societate
a muncii libere în care s-au lichidat pentru tot
deauna exploatarea și asuprirea de orice fel.
Munca liberă constituie avuția supremă a socie
tății. Numai prin, munca unită a tuturor ’ cetă
țenilor vom asigura progresul mai rapid al pa
triei, ridicarea continuă a gradului de civilizație
materială și spirituală a poporului. Trebuie să
aplicăm cu mai multă fermitate normele eticii so
cialiste, legile țării# după care fiecare cetățean are
datoria să depună o muncă utilă, conform cărora
nici un om valid nu poate trăi fără muncă.
Trebuie sâ înțelegem că aplicarea noului meca
nism economic presupune ca fiecare unitate să
lucreze pe principiul autoconducerii, autogestiunii,
cu rentabilitate și eficiență economică. (Aplau
ze puternice, îndelungate). Să acționăm ast
fel încît nici un produs să nu fie neren

tabil, ca întreaga producție să fie eficientă —
aceasta constituie o cerință obligatorie pentru
aplicarea noului mecanism economic, a autocon
ducerii și autogestiunii muncitorești.
Este necesar să introducem un regim sever de
economii în toate sectoarele, să urmărim ca fie
care leu cheltuit, fiecare leu investit într-un do
meniu sau altul să aducă maximum de eficiență
economică, să ducă la creșterea avuției naționale.
In calitatea lor de proprietari, producători și be
neficiari, oamenii muncii, întregul popor poartă
'răspunderea deplină pentru buna gospodărire a
proprietății socialiste și trebuie să acționeze astfel
încît să contribuie la realizarea creșterii eficien
ței economice în toate sectoarele de activitate.
Organele financiare, băncile au datoria să ve
gheze, cu exigență și răspundere la valorificarea
*
maximă
a tuturor mijloacelor și fondurilor, la
îmbunătățirea gestiunii economico-financiare, a
controlului prin leu a activității din toate sec
toarele. Banca Națională trebuie să-și îndepli
nească mai bine rolul ce-i revine în sistemul ban

car, în activitatea financiară, în întărirea mone
dei naționale, atît pe plan intern, cit și în raport
cu alte monede.
Se impune creșterea ordinii și disciplinei fi
nanciare în toate unitățile și sectoarele de acti
vitate. Fiecare unitate economică-socială, fiecare
sector trebuie să aibă buget de venituri și chel
tuieli și să-și asigure autofinanțarea. Este nece
sar să fie întărit controlul financiar preventiv și
controlul eficienței economice. Va trebui mărită
exigența la acordarea creditelor și în efectuarea
controlului folosirii acestora.
Organele financiare din fiecare unitate, ca și
cele județene și centrale trebuie să acționeze cu
mai multă răspundere pentru creșterea rolului
fipanțelor în întreaga activitate economico-so
cială, pentru întărirea ordinii și disciplinei finan
ciare, aceasta fiind o necesitate pentru realizarea
unei bune autoconduceri și autogestiuni econo
mico-financiare, pentru înfăptuirea planului de
dezvoltare economico-socială a patriei. (Aplauze
puternice, îndelungate).

5. Lărgirea activității de comerț exterior,
participarea României la colaborarea
și cooperarea internațională
Stimați tovarăși,
Dezvoltarea unei largi colaborări economice in
ternaționale, a schimburilor economice cu. toate
statele lumii, fără deosebire de orînduire socială,
constituie o necesitate obiectivă pentru buna des
fășurare a activității economico-sociale a patriei
noastre.
România se pronunță ferm împotriva oricăror
măsuri de restricție și îngrădire a schimburilor
economice internaționale. Considerăm că în actu
alele împrejurări ale crizei economice este nece
sară nu o restrîngere, ci intensificarea și dezvol
tarea schimburilor, a colaborării și cooperării în
producție.
i
Pornind de la aceasta, în 1983 și în anii urmă
tori vom intensifica comerțul exterior. In ce pri
vește balanța de plăți, vom pune , un accent de
osebit pe reducerea în continuare a importurilor
și pe creșterea exporturilor, pentru a crea condi
țiile necesare achitării treptate a datoriei ex
terne. Avem în vedere ca pînă la sfîrșitul anului
1985 să reducem cel puțin la jumătate nivelul
datoriei externe, iar în următorii 2—3 ani ai
cincinalului 1986—1990 să o lichidăm complet.
în desfășurarea activității de comerț exterior
vom pune un accent deosebit pe realizarea unor
schimburi echilibrate, neadmițind nici un fel de
recurgere la credite care să sporească datoria ex
ternă. Insistînd pentru realizarea unor schimburi
economice echilibrate, a compensării importuri
lor și exporturilor, nu ne gîndim la îngustarea
relațiilor economice, a schimburilor ; dimpotrivă,
considerăm că aceasta poate să creeze condiții
pentru lărgirea și dezvoltarea schimburilor noas
tre economice internaționale.
Vom acorda și mai multă atenție dezvoltării
cooperării în producție, realizării unor obiective
economice în cooperare cu diferite state, înde■ osebi cu țările în curs de dezvoltare. Sîntem hotărîți să participăm în continuare, activ, la di-,
viziunea internațională a muncii, la efortul pen
tru depășirea actualelor greutăți din economia
mondială, la dezvoltarea puternică a relațiilor și
schimburilor economice dintre toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire socială.
Acordăm o atenție deosebită relațiilor cu țările
din C.A.E.R., în general colaborării cu toate ță
rile socialiste. Așa cum am menționat și în alte
împrejurări, colaborarea în cadrul C.A.E.R. a
avut o mare însemnătate pentru țările membre,
inclusiv pentru România, în dezvoltarea lor eco
nomico-socială. In același timp, pe parcurs au
apărut o serie de deficiențe, de neconcordanțe,
care au consecințe negative, și care au creat și
creează României o serie de greutăți.
Nu doresc să mă refer în cadrul Conferinței
Naționale la aceste probleme. Doresc să mențio
nez numai faptul — cunoscut dealtfel — că se

pregătește o întîlnire la nivelul cel mai înalt pen
tru discutarea problemelor colaborării în cadrul
C.A.E.R. România consideră de mare însemnă
tate realizarea, într-o perioadă cît mai scurtă, a
acestei analize, care să pună în centrul ei pro
blemele actuale ce trebuie soluționate în anlii
1983—1985 pentru înlăturarea unor greutăți și
dezvoltarea fiecărei economii naționale, a țărilor
socialiste membre ale C.A.E.R. in ansamblu. în
același timp, sîntem pentru o dezbatere largă a
dezvoltării în perspectivă a colaborării și acti
vității în cadrul C.A.E.R. în momentul de față
considerăm că trebuie să punem pe prim plan
găsirea soluțiilor pentru satisfacerea în mai bune
condiții a nevoilor țărilor membre de energie,
combustibil și materii fjrime, realizarea unei spe
cializări și cooperări în producție în 'vederea fo
losirii mai depline a capacităților de. producție
create și a reducerii cheltuielii—
mwstitii în
tr-un sector sau altul. Consider
bre ale C.A.E.R. dispun de
pentru soluționarea problemei t
blemei materiilor prime, ca și
.se pun în agricultură și în d<
Ele pot soluționa cu forțe un
■> •
blemele care se pun astăzi pe
luționarea unor probleme teb
cuceririlor mondiale va dese f
>
pentru intensificarea colabor
liste dezvoltate, cu alte stat<_____
sibilitatea țărilor socialiste din C.A.E.R. să aibă
un rol mai important în sprijinirea țărilor în
curs de dezvoltare, în progresul lor economicosocial.
Este necesar să fim mult mai activi în dezvol
tarea relațiilor cu țările în curs de dezvoltare,
în realizarea unor acțiuni comune care să asigure
progresul economic și social mai rapid al fiecă
rei țări.
Așa cum am menționat, în același timp vom
acționa în continuare pentru dezvoltarea relațiilor
și colaborării cu țările capitaliste dezvoltate, în
spiritul principiilor egalității și avantajului re
ciproc.
în activitatea de comerț exterior este necesar
să aplicăm cu fermitate noul mecanism economic,
prevederile Legii comerțului exterior, astfel ca
fiecare unitate, fiecare întreprindere de comerț
exterior să lucreze pe principiile autoconducerii
și autogestiunii.
r
Sînt necesare măsuri hotărîte pentru realizarea
în cele mai bune condiții,- la nivel calitativ co
respunzător, a producției de export, valorificînd
superior materiile prime și munca poporului nos
tru, făcînd totul, în același timp, ca schimburile
și cooperarea internațională să constituie un fac
tor important în dezvoltarea prieteniei și colabo
rării cu alte țări, în realizarea unei politici de
pace între toate popoare'Mnlauze pu
ternice, prelungite).

6. înfăptuirea neabătută a planului d(

economico-socială - baza realizării [
de ridicare în continuare a bunăstăr..
și spirituale a întregului popor
Stimați tovarăși,
înfăptuirea prevederilor planului cincinal de
dezvoltare economico-socială, a programelor pre
zentate Conferinței Naționale va crea condițiile
necesare pentru ridicarea continuă a nivelului de
trai material și spiritual al poporului în conformi
tate cu programul de autoaprovizionare. Pentru
aceasta însă, repet, încă o dată, este necesar să
asigurăm înfăptuirea neabătută a planului de
dezvoltare economico-socială, creșterea venitului
național, a eficienței economice, a productivității
muncii. Numai pe această bază vom dispune de
mijloacele necesare înfăptuirii prevederilor de ri
dicare în continuare a bunăstării materiale și
spirituale.
Avem în vedere ca anul viitor, în condițiile
înfăptuirii prevederilor planului cincinal, să tre
cem la măsuri de sporire a retribuției, astfel încît
la sfîrșitul anului 1983 retribuția reală să- crească
cu 4 la sută. Pe ansamblu, considerăm că pe în
tregul cincinal putem asigura, în condițiile reali
zării prevederilor planului, o creștere a retribu
ției de circa 8—10 la sută — ceva mai redusă de
ck prevederile planului cincinal, datorită faptului
că și ritmul generai de dezvoltare este mai re

-

dus. De asemenea, vor crește cu circa 12 la sută
veniturile țărănimii.
Programul de autoconducere și autoaprovizio
nare are în vedere întărirea răspunderii comu
nelor, orașelor și județelor în realizarea bunurilor
de consum agroalimentare și industriale necesare
unei bune aprovizionări, în raport cu prevederile
planului și criteriile alimentației raționale, știin
țifice. Buna aprovizionare impune luarea tuturor
măsurilor pentru realizarea producțiilor stabilite.
Va trebui să asigurăm in întregime fondul de
stat și fondul de autoaprovizionare cu produse
agricole. Autoconducerea și autoaprovizionarea
cer creșterea răspunderii pentru fondul de stat,
de care depinde satisfacerea necesităților genera
le ale țării. Să se combată cu fermitate tendin
țele de autoconsum și de neglijare a realizării
fondului de stat. Predarea obligațiilor către stat
constituie o îndatorire de prim ordin pentru toa
te unitățile și toți producătorii, pentru comune,
orașe și județe. Numai după predarea obligațiilor
la fondul de stat, pe baza unor producții mai
mari, se poate consuma mai mult, în conformita------------------------------------------------}----------------------------------
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te cu prevederile legilor. Să se înțeleagă bine că
fiecare județ trebuie să-și asigure producția pen
tru autoaprovizionare, că nimeni nu mai poate
apela la fondul central.
în vederea bunei aprovizionări a comunelor
necerealiere,’am prevăzut asigurarea în mod or
ganizat a cerealelor necesare în schimbul altor
produse care se realizează în localitățile respecti
ve, în primul rînd cartofi. Sînt bine cunoscute
prevederile programului de autoaprovizionare și
de aceea nu voi insista asupra lor. Doresc să
subliniez doar, încă o dată, necesitatea de a se
acționa cu toată fermitatea-și răspunderea pentru
realizarea producțiilor stabilite, pentru buna
aprovizionare a populației.
Toți cetățenii care dețin, sub o formă sau alta,
pămint trebuie să-l muncească și să producă. în
cadrul diviziunii sociale a muncii, țăranii, toți oa

menii muncii din agricultură trebuie să producă,
să asigure produse agroalimentare. Alianța dintre
clasa muncitoare și țărănime, dintre sat și oraș
trebuie să se manifeste, în primul rînd, în produc
ție, in realizarea schimbului de produse agroali
mentare și industriale. (Vii aplauze).
Sint create condiții pentru realizarea nivelului
consumurilor prevăzute în programul de auto
aprovizionare, pentru dezvoltarea mai puternică
a serviciilor către populație. Pe ansamblu, în
condițiile grele ale actualei situații economice,
cind în multe țări se iau măsuri de reducere a
consumurilor și veniturilor, vom asigura în con
tinuare creșterea veniturilor oamenilor muncii,
ale populației, creșterea bunăstării materiale și
spirituale a întregului popor — țelul suprem.al
politicii partidului, esența societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe care o edificăm în România.
(Aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu și
poporul !“).

Toate acestea, tovarăși, cer măsuri hotărîte
pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea, a programelor și măsurilor
prezentate Conferinței Naționale. Este necesar ca
toți oamenii muncii, fără deosebire de naționali
tate, să acționeze cu spirit de răspundere în cali
tatea lor de adevărați proprietari, producători și
beneficiari pentru buna desfășurare a întregii
activități economico-sociale. Depinde de munca
noastră, a fiecăruia dintre noi, a întregului popor,
ca viața să devină mai bună, mai îmbelșugată, ca
societatea să fie tot mai înfloritoare, ca să facem
noi pași pe calea înfăptuirii Programului parti
dului, a întăririi forței economice a patriei noas
tre, a independenței și suveranității naționale a
României. (Aplauze și urale puternice ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu
și
poporul
„Ceaușescu — România, stima noastră și mindria
.«Ceaușescu — P.C.R. î“).

BLEMELE TEORETICE PRIVITOARE LA STADIUL
L DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI, CĂILE SOLUȚIONĂRII
vims „„DICȚIILOR Șl REALIZĂRII UNEI CONCORDANTE
ClT MAI DEPLINE ÎNTRE FORȚELE DE PRODUCȚIE Șl
RELAȚIILE SOCIALE, A PROGRESULUI ARMONIOS
AL ÎNTREGII SOCIETĂȚI
Stimați tovarăși,
în centrul dezbaterilor Conferinței Naționale
stau problemele stadiului actual al edificării socia
lismului în țara noastră, problemele teoretice,
ideologice și ale activității politico-educative a
partidului. După plenara din iunie anul curent
a. Comitetului Central, aceste probleme au fost
larg dezbătute în întregul partid, de .către toți oa
menii muncii, fără deosebire de naționalitate.
Dezbaterea lor în partid, .cu întregul popor, și în1 scrierea la ordinea de zi a Conferinței Naționale
trebuie să ducă la mai buna înțelegere a drumului
străbătui de n'”--" • nostru, sub conducerea
’
a socialismului, a schimbăîn societatea noastră sociaî internațională, precum și
i. .
practice pentru activitatea
făptuirii neabătute a hotă,
XII-lea, a Programului
a societ.ății socialiste multiînaintare spre comunism,
■ne au fost larg dezbătute
.. ?rința Națională au studiat
____ .omitetului Central, mă voi
referi pe scurt în expunerea mea 1^,'cîteva as
pecte mai importante.
Societatea socialistă românească s-a dezvoltat
într-un ritm intens și a ajuns la un nivel înalt.
Odată cu creșterea puternică și modernizarea for
țelor de producție s-au perfecționat și relațiile de
producție. Cu toate acestea, se poate spune că
.'există o anumită contradicție între dezvoltarea
puternică a forțelor de producție și dezvoltarea
relațiilor sociale și de producție, acestea manifeștînd o anumită tendință de rămînere în urmă.
Este necesar să acționăm pentru realizarea unei
concordanțe cît mai depline între cele două laturi,
pentru perfecționarea în continuare a relațiilor so
ciale, a formelor de conducere și planificare, prin
creșterea rolului maselor populare în conducerea'
tuturor sectoarelor de activitate. S-a creat, de ase
menea, o anumită disproporție între unele sec
toare ale economiei naționale, determinînd apari
ția unor contradicții care trebuie înlăturate. Am în
vedere, în primul rînd, disproporția între industria

prelucrătoare și baza energetică, de materii prime.
Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru în
lăturarea rapidă a acestei disproporții și realizarea
unui echilibru, a unei dezvoltări armonioase, pro
porționale, a tuturor sectoarelor de activitate.
Există o anumită disproporție și contradicție între
dezvoltarea puternică a industriei și dezvoltarea
mai înceată a agriculturii. Aceasta necesită, de
asemenea, o acțiune hotărîtă pentru dezvoltarea
mai puternică a agriculturii, țientru realizarea
unui 'echilibru, a unei concordanțe corespunză
toare între industrie și agricultură, pornind deja
principiul că ambele sectoare de activitate sînt
hotăritoare pentru făurirea socialismului și comu
nismului, pentru ridicarea bunăstării generale a
poporului.
Ridicarea nivelului de trai, creșterea într-un
ritm înalt a consumului au dus la apariția, unei
contradicții între cerințele de consum și posibili
tățile existente. S-a creat o disproporție între ce
rințele de consum și nivelul producției bunurilor
de consum. în unele sectoare cerințele de consum
depășesc într-o anumită măsură posibilitățile și
nivelul actual al economiei noastre naționale. De
aceea este necesar să acționăm în continuare cu
fermitate pentru dezvoltarea mai puternică a pro
ducției bunurilor de consum, a serviciilor și,. pe de
altă parte, pentru stabilirea consumului la nivelul
posibilităților existente, la nivelul la care a ajuns
societatea noastră socialistă. Să nu uităm nici un
moment că nivelul consumului nu poate depăși
posibilitățile societății, '-nivelul dezvoltării bazei
materiale, că nu se poate consuma mai mult decît
se produce la un moment dat în societate. Dealtfel,
nu se poate consumă tot ce se produce ; a consuma
totul sau aproape totul înseamnă a afecta prezen
tul și viitorul țării. (Vii aplauze).
Așa cum am menționat și în alte împrejurări,
este necesar să avem în vedere că produsul națio
nal trebuie să permită atît satisfacerea necesități
lor de consum, cît și necesitățile dezvoltării in
continuare a societății socialiste, asigurînd și pre
zentul, și viitorul ei. Pentru a înlătura deci con
tradicția între cerințele de consum și nivelul dez
voltării societății, se impune să acționăm, pe de o
parte, pentru dezvoltarea mai puternică a forțelor

de producție, a producției bunurilor de consum,
iar pe de altă parte, pentru o justă repartizare a
fondului de consum și fondului de dezvoltare, ținînd seama de viitorul națiunii noastre socialiste.
Există, de asemenea, o anumită contradicție între
dezvoltarea forțelor de producție, a bazei tehnice
a societății, și nivelul de conștiință socialistă, de
pregătire profesională, tehnică a maselor. Această
situație necesită măsuri hotărîte în direcția ridi
cării nivelului învățămîntului și al pregătirii pro
fesionale, pentru perfecționarea cunoștințelor pro
fesionale, tehnico-științifice ale oamenilor muncii,
precum și pentru dezvoltarea conștiinței socialiste
— factori de importanță deosebită în creșterea
rolului maselor populare în conducerea tuturor
sectoarelor de activitate, a întregii societăți.
Stadiul actual de dezvoltare a societății româ
nești pune .cu putere la ordinea zilei necesitatea
perfecționării conducerii și planificării activității
economico-sociale. Este necesar să tragem con
cluziile necesare din contradicțiile care se mani
festă în diferite domenii, în societatea noastră so
cialistă, și să acționăm cu hotărîre în direcția înlă
turării lor rapide, restabilind un echilibru și o
concordanță cit mai .depline între forțele de pro
ducție și relațiile de producție, între diferitele
sectoare ale activității economico-sociale. Lichi
darea contradicțiilor, stabilirea unei concordanțe
cit mai depline și dezvoltarea armonioasă a so
cietății constituie o 'necesitate obiectivă pentru
mersul ferm înainte în înfăptuirea Programului
partidului, în ridicarea patriei pe noi culmi de
progres și civilizație, în creșterea bunăstării gene
rale, materiale și spirituale a poporului, în întă
rirea suveranității și independenței României.
(Aplauze puternice; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R. !").
Hotărîrile Congresului al XII-lea, planul cinci
nal, măsurile supuse spre dezbatere Conferinței
Naționale, programele stabilite pentru următorii
ani asigură realizarea acestor obiective, creează
condiții pentru depășirea contradicțiilor, pentru
realizarea unei concordanțe la un nivel superior
și dezvoltarea impetuoasă a societății noastre so
cialiste.

V. CREȘTEREA ROLULUI STATULUI DEMOCRAȚIEI
MUNCITOREȘTI, REVOLUȚIONARE, IN CONDUCEREA ÎNTREGII
VIEȚI ECONOMICO-SOCIALE, CONLUCRAREA ARMONIOASĂ
DINTRE ORGANELE STATULUI Șl ORGANISMELE DEMOCRATICE
IN CADRUL SISTEMULUI UNITAR AL DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE
1 Participarea conștientă a maselor populare
la conducerea tuturor sectoarelor de activitate,
a întregii societăți-expresie a superiorității
orînduirii noastre noi, condiție a înfăptuirii
cu succes a Programului partidului
Stimați tovarăși.
Este necesar ca în noua etapă de dezvoltare a
societății noastre să tragem concluzii cu privire
ia o serie de teze. Așa cum se subliniază în do

cumentele plenarei din iunie a Comitetului Cen
tră) — să pornim cu hotărîre de la necesitatea
înlăturării a tot ce este vechi, perimat și nu
mai corespunde noii etape de dezvoltare, să facem
drum noului, înlăturînd concepțiile dogmatice.

ideile preconcepute, tezele care, așa cum se spu
ne. și-au trăit traiul.
Se impune deci să înțelegem că dezvoltarea
societății socialiste este nemijlocit legată de exis
tența unui larg cadru democratic care să asigure,
participarea tuturor categoriilor sociale, a mase
lor largi populare, fără deosebire de naționalitate,
a întregului popor, la conducerea diferitelor sec
toare de activitate. Trebuie să pornim de la fap
tul că socialismul este opera maselor populare, că
el se înfăptuiește cu poporul și pentru popor, că
democrația socialistă constituie o necesitate obiec
tivă pentru afirmarea conștientă a maselor popu
lare în conducerea tuturor sectoarelor de activi
tate. Trebuie să demonstrăm in practică superiori
tatea democrației socialiste, a participării directe
a maselor populare la conducerea societății, față
de orice formă a democrației burgheze. (Aplauze

puternice).

In această privință putem spune că am creat un
sistem de organisme larg democratice, de la uni
tățile de bază economico-sociale pînă la organele
cu caracter național. Avem consiliile de conducere
și adunările generale ale oamenilor muncii, con
gresele și diferitele consilii naționale de condu
cere pe plan central care asigură un vast cadru
democratic de^participare a maselor, a poporului
la conducerea societății, care dau noi dimensiuni
democratice edificării socialiste a patriei noastre.
Se poate afirma că am realizat o concordanță
corespunzătoare între dezvoltarea forțelor de pro
ducție, a societății socialiste românești în general
și cadrul^democratic de participare la conducere.
Acum este necesar să acționăm pentru buna func
ționare și perfecționarea continuă a formelor de
mocratice de conducere a societății.
în acest cadru, statul ocupă un loc important.
El trebuie să asigure conducerea unitară, plani
ficată a întregii activități economico-sociale, a tu
turor sectoarelor, realizarea echilibrului, a dez
voltării armonioase a societății, a concordanței cît
mai depline între forțele de producție și relațiile
sociale. Este necesar să acționăm cu toată hotărirea pentru perfecționarea activității organelor
de stat în toate sectoarele de activitate, pentru în
tărirea controlului maselor populare asupra tu

turor organelor de sfat, pentru întărirea'ordinii
și disciplinei în toate domeniile. Să nu uităm
nici un moment că dezvoltarea democrației
socialiste, participarea maselor populare la con
ducere presupun așezarea fermă a întregii vieți
sociale pe bază de legi și norme care să stabileas
că cu precizie direcțiile de activitate, că respec
tarea legilor țării constituie o necesitate obiectivă
pentru dezvoltarea societății. Să veghem să se
asigure un echilibru și o concordanță corespunză
toare între organismele democratice și organis
mele de'stat care nu se contrapun, ci trebuie să
conlucreze în mod armonios formînd sistemul uni
tar al democrației socialiste, al statului democra
tic socialist, al statului democrației muncito
rești, revoluționare. (Aplauze puternice, prelun
gite).
Consider că trebuie să ne însușim pe deplin
hotărîrea plenarei cu privire la renunțarea cu
desăvîrșire la teza dictaturii proletariatului ca
necorespunzătoare pentru România și să adop
tăm teza statului democrației muncitorești, revo
luționare. care dă o perspectivă nouă, superioară
dezvoltării societății omenești. (Aplauze puternice,
îndelungate. Se scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R. !).

2. Apărarea cuceririlor revoluționare,
a independenței și suveranității patriei - cauza
întregului nostru popor
\
t

Stimați tovarăși,
Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea în
direcția perfecționării activității organelor de jus
tiție, a organelor de ordine internă, miliție și secu
ritate, pentru a asigura apărarea cu fermitate a
proprietății oamenilor muncii, a proprietății în
tregului poporț a muncii și vieții tuturor cetă
țenilor, a legilor țârii, a cuceririlor revoluțio
nare și independenței patriei. Organele de or
dine internă și de justiție să acționeze în strînsă
legătură cu organismele democratice, cu masele
populare în adoptarea măsurilor necesare întă
ririi ordinii și disciplinei, respectării cu strictețe
a legilor și sancționării, în conformitate cu legea,
a celor care nesocotesc, într-o formă sau alta, le
galitatea, normele de conviețuire socială. Așa cum
am mai menționat, nimeni nu trebuie să fie pe
depsit pe nedrept, neadfnițîndu-se nici un fel de
/abuzuri sau ilegalități, dar. totodată,’nimeni nu
trebuie să rămînă nepedepsit dacă încalcă legile
țării, normele de conviețuire, aduce prejudicii
orînduirii socialiste, intereselor patriei.
Este, de asemenea, necesar să nu uităm nici
un moment că edificarea socialistă, dezvoltarea
patriei noastre au loc în condiții internaționale
complexe, cînd se menține încă pericolul războiu

lui, inclusiv al unui război mondial nimicitor. De
aceea avem răspunderea față de dezvoltarea so
cialistă. față de independența și viitorul patriei
să acționăm permanent pentru întărirea capaci
tății de apărare a patriei. Pornind de Ia concepția
științifică materialist-dialectică potrivit căreia
apărarea țării constituie sarcina întregului popor,
dezvoltăm în același, timp forțele militare, forța
înarmata .a țarii, .partea-' înarmată a poporului-,
care are datoria de a fi gata în orice moment
să apere cuceririle socialiste, revoluționare, mun
ca pașnică a națiunii, liniștea ei, să asigure inde
pendența României, respingînd orice agresiune.
(Aplauze puternice; se scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul !“). Avem permanent în
vedere colaborarea cu armatele țârilor socialiste
din Pactul de la Varșovia, cu armatele altor state
socialiste și state prietene, pornind de la faptul
că și după dispariția pactelor militare va fi nece
sar, pînă la dispariția războaielor din societatea
omenească, să menținem și să dezvoltăm capaci
tatea de apărare, colaborarea cu armatele țărilor
prietene în vederea respingerii oricărei agresiuni
imperialiste, a asigurării Independenței și suve
ranității țărilor noastre, a României. (Aplauze
puternice).

(Continuare în pag. a Vl-a)
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VI. DEZVOLTAREA ÎNSUȘIRILOR NOI ALE NAȚIUNII
NOASTRE SOCIALISTE, APLICAREA NEABĂTUTĂ A POLITICII
MARXIST-LENINISTE ÎN PROBLEMA NAȚIONALĂ
Stimați tovarăși,
Dezvoltarea societății noastre socialiste a dus la
întărirea națiunii, la consolidarea caracteristicilor
noi ale națiunii, la omogenizarea și ridicarea pe
trepte superioare a națiunii noastre socialiste.
Pornind de la concepția materialist-dialectică și
istorică privitoare Ia rolul națiunii în societate —
deci și în societatea socialistă — de la faptul că
pentru o perioadă -lungă de timp, inclusiv în co
munism, națiunea va continua să aibă un rol im
portant în progresul societății, în conlucrarea cu
alte națiuni, avem obligația să facem totul pen
tru dezvoltarea însușirilor noi ale națiunii noas
tre, pentru omogenizarea și întărirea unității ei,
ca factor fundamental al victoriei socialismului
și comunismului în România. (Vii și îndelungate
aplauze).
în același timp, ținînd seama de existența na
ționalităților conlocuitoare din România, ca rezul
tat al dezvoltării istorice și al conviețuirii de
secole, trebuie să aplicăm neabătut politica mar-

xist-lenlnistă a partidului nostru în problema na
țională, asigurînd in toate domeniile deplina ega
litate în drepturi, participarea egală la condu
cerea societății a tuturor cetățenilor, indiferent
de naționalitate. Trebuie să avem permanent în
vedere că în momente grele reacțiunea a acționat
pe calea ațîțării, învrăjbirii și dezbinării popoare
lor, a oamenilor muncii de diferite naționalități.
De aceea, înfăptuind neabătut politica națională
a partidului, asigurînd condițiile deplinei afirmări
a oamenilor muncii de diferite naționalități, la
fel cu întregul popor, trebuie să dăm o ripostă
hotărită manifestărilor naționaliste, șoviniste, de
orice fel, să respingem cu fermitate orice încer
cări ale reacțiunii internaționale de amestec în
treburile interne ale României. (Aplauze puter
nice, îndelungate). Să nu uităm. nici un moment
că oamenii muncii aparținînd naționalităților con
locuitoare sînt cetățeni ai României socialiste eu
aceleași drepturi și obligații ca toți ceilalți cetă
țeni ai patriei. Pe măsura progresului general al
societății, a soluționării problemelor dezvoltării

societății se soluționează problemele tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de naționalitate.
Putem fi mîndri de felul cum am asigurat re
zolvarea problemei naționale, creînd condiții de
participare la dezvoltarea societății socialiste a
oamenilor muncii de diferite naționalități, a în
tregului popor. Am dori ca naționalitățile conlo
cuitoare din toate țările să se bucure cel puțin de
aceleași drepturi și libertăți ca cele existente în
România. (Aplauze puternice ; se scandează
„Ceaușescu și poporul !“). Să pornim permanent
de la necesitatea întăririi continue a unității oa
*
menilor
muncii, fără deosebire de naționalitate, în
calitatea lor de proprietari, producători și bene
ficiari, de constructori conștienți ai socialismului !
Este necesar să desfășurăm o activitate susținută
în vederea întăririi unității întregului nostru po
por în cadrul Frontului Democrației și Unității
Socialiste, sub conducerea forței politice conducă
toare a societății — Partidul Comunist Român.
' (Aplauze puternice. îndelungate ; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

VII. AFIRMAREA PARTIDULUI NOSTRU CA CENTRU VITAL
AL SOCIETĂȚII SOCIALISTE, ÎNALTELE RĂSPUNDERI ALE
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID, ALE CADRELOR,
ALE TUTUROR COMUNIȘTILOR
pentru apărarea independenței și suveranității
țării, pentru o politică de pace și colaborare in
ternațională. Ei nu au și nu pot avea drepturi sau
Documentele supuse dezbaterii Conferinței
privilegii aparte. Drepturile lor sînt aceleași ca
noastre Naționale ' subliniază că întărirea rolului
ale întregului popor. Datoria lor este să acționeze
de forță politică conducătoare al partidului în
pentru realizarea tuturor măsurilor de dezvoltare
toate sectoarele de activitate nu trebuie să ducă
a țării și’ de ridicare a bunăstării generale a poîn nici un moment la diminuarea rolului statului
socialist ca organ unitar de conducere a activită ' porului, în strânsă unitate și în fruntea maselor de
oameni ai muncii. (Vii aplauze). Ei au obligații
ții poporului în construirea socialismului și comu
în plus, ca revoluționari, ca membri ai unui partid
nismului. Rolul de forță politică conducătoare al
partidului impune o acțiune permanentă pentru i care și-a asumat rolul istoric de a conduce între
gul popor spre o societate mai bună și mai dreap
creșterea răspunderii organelor de stat și a orga
tă, spre societatea fără clase, spre societatea co
nismelor democratice de conducere a societății.
munistă.
Partidului îi revine misiunea de a acționa perma
nent pentru perfecționarea și creșterea rolului
Organele și organizațiile de partid din toate
statului, a tuturor organismelor democratice, în
sectoarele, comitetele județene, Comitetul Cen
toate sectoarele de activitate.
tral trebuie să acționeze cu toată energia pentru
unirea eforturilor maselor populare, pentru buna
Comuniștii care lucrează în aparatul de stat, în
funcționare a organelor de stat și a organismelor
diferite organisme democratice au sarcina de a
democratice, a organelor centrale și organismelor
face totul pentru funcționarea în cele mai bune
naționale de conducere, veghind permanent la în
condiții a organelor și organismelor respective.
tărirea ordinii și disciplinei, la realizarea concor
Ei au răspunderea în fața partidului și poporului
danței cît mai depline în dezvoltarea generală a
de a face totul ca statul și organismele democra
societății noastre socialiste.
tice de conducere a societății să-și îndeplinească
la un nivel tot mai înalt rolul ce le revine în
îndeplinirea misiunii istorice a partidului, a ro
toate domeniile de activitate. Cu cît activitatea
lului său de forță politică conducătoare, de cen
acestora se va desfășura mai bine, cu atît se va
tru vital a.l societății noastre socialiste impune
asigura și creșterea rolului partidului nostru de
îmbunătățirea continuă a activității organelor și
forță politică conducătoare. Partidul nu trebuie
organizațiilor de partid. Să dezvoltăm mai puternic
să înlocuiască, ci .să asigure buna funcționare a
democrația de partid, să întărim spiritul critic și
organelor de stat, a organismelor dețnocratice de
autocritic, atitudinea fermă.față de lipsuri. O
conducere a societății. Aceasta constituie'misiunea
atenție deosebită trebuie să se acorde activității
istorică a partidului nostru în etapa actuală.
de organizare a muncii in vederea îndeplinirii sar
(Aplauze puternice, îndelungate).
cinilor in toate domeniile, repartizării cît mai
bune a forțelor și cadrelor în toate sectoarele.
Comuniștii nu trebuie să uite nici un moment
Este necesar să se acționeze mai hotărât pentru
că, intrând intr-un partid revoluționar, și-au asu
mat în mod liber răspunderea de a acționa în mod
îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă,
organizat pentru apărarea intereselor poporului,
pentru perfecționarea muncii și conducerii co
pentru victoria socialismului și comunismului,
lective, odată cu creșterea răspunderii personale.

Stimați tovarăși,

Activitatea organizațiilor și organelor de partid
de orice fel, a comuniștilor și. activiștilor, a tutu
ror cadrelor trebuie apreciată nu după vorbe, ci
după rezultate, după devotamentul față de partid,
față de interesele maselor de oameni ai muncii,
ale patriei, față de cauza socialismului. (Aplauze
puternice). Creșterea rolului partidului impune ca
o necesitate obiectivă întărirea continuă a rîndurilor sale, ridicarea nivelului poiitico-ideologic al
membrilor de partid, sporirea continuă a forței,
întărirea unității sale de luptă și de acțiune în
slujba patriei, a socialismului și a păcii. (Aplauze
puternice, prelungite).
In Șistemul democrației muncitorești, în activi
tatea economico-socială, sindicatele, organizațiile
de tineret, de femei, celelalte organizații de masă
și obștești au sarcina și, rolul de a uni masele
populare în direcția înfăptuirii neabătute a pla
nului de dezvoltare economico-socială- și a măsu
rilor de ridicare continuă a bunăstării materiale
și spirituale a poporului.
în acest spirit trebuie să acționeze și Organi
zația Democrației și Unității Socialiste care uneș
te in rândurile sale milioane de cetățeni ai pa
triei, fără deosebire de naționalitate, care nu sînt
membri ai Partidului Comunist Român.
în buna funcționare a democrației noastre so
cialist^, în unirea eforturilor întregului popor, un
rol important revine Frontului Democrației și Unității Socialiste, care, sub conducerea politică a
partidului comunist, reunește toate ■ organizațiile
de masă și obștești, toate categoriile sociale, toate
forțele sociale ale României într-un front unic,
asigurînd participarea activă și permanentă a în
tregului popor la realizarea conștientă a propriu
lui său viitor, a viitorului socialist și comunist,
la afirmarea cu putere a independenței și suve
ranității României. (Aplauze puternice, prelun
gite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și po
porul !“).

societate, a direcțiilor obiective ale dezvoltării, a
legităților evoluției sociale, a cuceririlor științei
și cunoașterii universale, care confirmă zi de zi
justețea concepției materialist-dialectice despre^
lume și viață, materialitatea lumii înconjură
toare.
Este necesar, să combatem cu hotărîre și să
demascăm toate mentalitățile retrograde, misti
ce, să desfășurăm o luptă ascuțită împotriva
influențelor burgheze în conștiința șl viața oa
menilor, să luăm atitudine hotărită împotriva
naționalismului, șovinismului, rasismului, antise
mitismului, a oricăror încercări de învrăjbire .și
înjosire a omului, ca manifestări ale forțelor reac
ționare care, in actualele împrejurări internațio
nale, apelează din nou la metodele și practicile
vechi pentru a slăbi coeziunea și unitatea for
țelor progresiste, a maselor populare, în lupta
împotriva imperialismului și colonialismului, îm
potriva războiului, pentru o politică de pace și
independență națională. Partidului nostru, socie
tății noastre socialiste le-a fost și le este străină
atitudinea de pasivitate față de asemenea ma
nifestări. Partidul, societatea noastră au acționat
și vor acționa cu consecvență în/ direcția unei
înțelegeri științifice de către toți 'oamenii mun
cii a principiilor socialismului, a legităților dez
voltării economico-sociale, precum și pentru creș
terea răspunderii și participării conștiente a în
tregului popor la conducerea tuturor sectoarelor
de activitate.
Sarcini de mare răspundere revin partidului, or
ganizațiilor de masă și obștești, uniunilor de
creație, presei, radioteleviziunii, tuturor organis
melor educative din societatea noastră. Sub con
ducerea partidului, ele trebuie să desfășoare o
activitate susținută în Vederea ridicării nivelu
lui politico-ideologic al cadrelor, formării con
științei revoluționare, socialiste a maselor, înar
mării întregului nostru popor cu arma revolu
ționară de luptă pentru socialism, pentru comu
nism, pentru o societate a dreptății și egalității
sociale. (Aplauze puternice, îndelungate). Presa,
radioteleviziunea, toate mijloacele de informare în masă, literatura, teatrul, cinematografia, celelalte arte, care se adresează maselor de milioane de oameni, trebuie, să abor
deze, in spiritul ideologiei partidului, problemele
existente in societatea noastră, să ia poziție fer
mă fjiță de diferitele aspecte negative, să pună
pe primul plan propagarea principiilor și con
cepțiilor revoluționare ale partidului nostru des
pre lume și viață. Ele trebuie să înarmeze tine
retul patriei, întregul popor cu teoria luptei re
voluționare, dezvoltîndu-le hotărârea fermă de a
învinge orice greutăți, de a asigura mersul neabă
tut înainte al patriei noastre pe cele mai înalte
culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice,
îndelungate).

Documentele privind stadiul actual al socia
lismului în țara noastră, problemele teoretice și
ale activității politico-educative, ca parte inte
grantă a Programului partidului, dau o perspec
tivă nouă, luminoasă, întregii activități desfășu
rate de partid, de popor. Ele trebuie să dina
mizeze activitatea din toate sectoarele, să ducă
la întărirea și mai puternică a forței și unității
partidului, a rolului său conducător, la întărirea
unității întregului popor în cadrul Frontului De
mocrației .și Unității Socialiste, la întărirea su
veranității și independenței patriei noastre.
(Aplauze puternice).
Problemele supuse spre dezbatere Conferinței
Naționale asigură realizarea hotărârilor Congresu
lui al XII-lea și ridicarea României Ia un nou ni
vel de dezvoltare, creșterea continuă a| bună
stării materiale și spirituale a poporului. Acum,
hotărâtoare este activitatea organizatorică, practică,
pentru realizarea lor in viață. Este necesar ca
organele de partid șt de stat, organismele democratice, toți oamenii muncii, fără deosebire de
naționalitate, întregul popor să acționeze intr-o
deplină unitate pentru realizarea în viață, în cele
mai bune condiții, a planului de dezvoltare eco
nomico-socială, a tuturor hotărârilor. Fiecare, la
locul său de muncă, să acționeze cu fermitate
în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de
partid și popor, răspunzând prin muncă și fapte
concrete încrederii acordate, așteptărilor partidu
lui și poporului, asigurând înfăptuirea hotărâri
lor Congresului al XII-lea, a Programului parti
dului.
Dispunem de tot ce este necesar, putem și avem
forțele pentru a depăși greutățile ivite într-un
sector sau altul. Să facem ca influențele crizei eco
nomice mondiale să se resimtă cil. mâi puțin în
țara noastră, să asigurăm realizarea obiectivelor
de trecere Ia un nou stadiu de dezvoltare, la o
nouă calitate a muncii și vieții, să ridicăm Româ
nia pe culmi tot mai înalte de progres și civili
zație.
\
In condițiile grele, de furtună, să demonstrăm
forța și trăinicia societății noastre socialiste, ca
pacitatea partidului de a conduce poporul și pa
tria spre noi victorii. Să demonstrăm că’partidul
nostru comunist, născut în furtună, călit în anii
grei ai ilegalității, nu-se teme de greutăți și își
îndeplinește cu cinste misiunea istorică în orice
împrejurări. S^arătăm că partidul naștru își
£>
îndeplini misiunea de unire și de condică"
poporului nostru pentru înlăturarea orică' &
tăți și pentru Înaintarea neabătută 3 ./ ,71 ci fii ci
spre înaltele piscuri luminoase ale soc^jtății co
muniste. (Aplauze și urale puternicese scan
dează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu
— România, stima noastră'și mîndria!
).
**

VIII. ACTIVITATEA IDEOLOGICĂ, POLITICO-EDUCATIVĂ
PENTRU EDUCAȚIA MATERIALIST-DIALECTICĂ, PATRIOTICĂ
A OAMENILOR MUNCII, PENTRU AFIRMAREA
UMANISMULUI NOU, REVOLUȚIONAR, PENTRU ÎNTĂRIREA
UNITĂȚII ÎNTREGULUI POPOR ÎN JURUL PARTIDULUI
Stimați tovarăși,

*

în întreaga operă de dezvoltare economicăsocială și de construcție socialistă un rol de im
portanță deosebită revine activității teoretice, .
educative, muncii politice de formare a conști
inței socialiste a maselor populare, a omului nou.
După cum am menționat, în comparație cu dez
voltarea impetuoasă a forțelor de producție, a
economiei și societății noastre, se manifestă o
anumită rămînere în urmă a activității teoreticoideologice, a muncii politico-educative de forma
re a conștiinței socialiste.
Așa cum se subliniază în documentele prezen
tate spre dezbatere Conferinței Naționale, este
necesar să acordăm mai multă atenție acestui
domeniu, să desfășurăm o activitate mai susți
nută pentru clarificarea diferitelor probleme teo
retice și ideologice în raport cu stadiul de dez
voltare al societății noastre, precum și cu situa
ția mondială, cu transformările revoluționare ce
au loc în lume, cu problemele noi care apar în
epoca noastră. Este necesar să ajutăm oamenii
muncii să înțeleagă evenimentele, sensul evoluți
ei sociale, faptul că întreaga dezvoltare internă
și internațională confirmă cu putere justețea con
cepției materialist-dialectice despre lume și via
ță, că organizarea socialistă' constituie singura
cale de înlăturare a inegalităților, a asupririi
unui popor de către altul, a exploatării și asu
pririi maselor populare, de realizare a unei socie
tăți mai umane, mai drepte, mai bune, care să
asigure tuturor cetățenilor condiții egale de mun
că și viață, care să permită afirmarea plenară
a personalității umane, a fiecărei națiuni. (Vii și
puternice aplauze).
Subliniind permanent, în activitatea politicoeducativă de formare a omului nou, superiorita
tea socialismului, a umanismului revoluționar, a
relațiilor de producție socialiste și a repartiției
produsului social și național în spiritul eticii și
echității socialiste, să veghem, totodată, Ia afir
marea neabătută în viață a acestor principii în
toate domeniile de activitate.
Este necesar, de asemenea, să punem un accent
mai puternic pe înțelegerea rolului de proprietar,
producător și beneficiar al oamenilor muncii, pe
necesitatea apărării și dezvoltării continue a pro
prietății socialiste ca fundament al egalității so
ciale, al făuririi societății socialiste multilateral
dezvoltate și a comunismului. (Aplauze puternice),
în întreaga activitate politico-educativă trebuie să
subliniem necesitatea grijii și răspunderii fiecă
rui membru al societății, fiecărui cetățean, indi
ferent de locul de muncă și cu ■ atît mai mult

răspunderea mare ce revine cadrelor de condu
cere din toate sectoarele pentru dezvoltarea con
tinuă a proprietății socialiste. Să nu uităm nici
un moment că întreaga dezvoltare socială, bună-starea poporului, independența patriei sînt condi
ționate de întărirea bazei tehnico-materiale a so
cietății socialiste, ca factor fundamental, hotărâ
tor al dezvoltării avuției naționale, a întregii so
cietăți. Activitatea de educație politică, de forma
re a omului nou,, cu o conștiință înaltă trebuie să
pună un accent deosebit pe creșterea răspunderii
față de proprietatea socialistă, față de apărarea
și dezvoltarea sa.
Munca politico-ideologică trebuie să cultive
mîndria patriotică a oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, față de trecutul glorios de
luptă al poporului nostru, față de minunatele
realizări în făurirea socialismului, să dezvolte pu
ternic sentimentul de dragoste față de popor, de
patrie, față de partid, hotărârea de a fi gata în
orice împrejurări să servească interesele țării,
cauza socialismului. (Aplauze puternice, îndelun
gate).
O atenție deosebită trebuie acordată educației
tineretului, pregătirii sale pentru muncă și viață.
Să sădim în conștiința tineretului spiritul revo
luționar, dorința de a-și însuși cele mai noi cu
ceriri aie științei și cunoașterii umane, voința de
a acționa în toate împrejurările ca revoluționari,
'ca patrioți, de a-și servi întotdeauna poporul,
cauza socialismului, pacea. (Vii aplauze).
în același timp, să dezvoltăm în rândul oame
nilor muncii sentimentul solidarității internațio
nale, al prieteniei și colaborării egale cu alte po
poare.
Este necesar, de asemenea, să acționăm cu toa-tă hotărârea pentru demascarea și combaterea di
feritelor concepții ale vechii societăți, a teoriilor
imperialiste, colonialiste, a ideologiei capitalismu
lui, punînd în evidență superioritatea concepției
noastre despre lume și viață, a relațiilor socia
liste, a umanismului socialist, a libertăților și
drepturilor omului în societatea socialistă.
Să subliniem permanent că umanismul nostru
revoluționar, întreaga noastră societate pun pe
primul plan omul, bunăstarea și fericirea lui, afir
marea personalității umane, realizarea condițiilor
de manifestare și afirmare egală a fiecărui ce■ tățean, fără deosebire de naționalitate. Trebuie
să acționăm cu hotărâre ca în toate domeniile să
se manifeste cu putere aceste principii, combătînd, luînd poziție hotărită împotriva oricăror ten
dințe de nesocotire sau încălcare a lor. (Vii
aplauze).
In întreaga activitate politico-educativă de for-

mare a conștiinței noi să pornim de la concep
ția revoluționară, materialist-dialectică despre
lume și viață, de la principiile socialismului știin
țific. Aceasta necesită o înțelegere aprofundată
și lămurirea continuă a marilor transformări din

IX. ACTIVITATEA INTERNAȚIONALĂ A PARTIDULUI
Șl STATULUI NOSTRU, OBIECTIVELE Șl ORIENTĂRILE
POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI
tec în treburile altor state, de menținere și îm
părțire a sferelor de influență, de înarmare, care
duce la creșterea pericolului unor războaie, in
clusiv al unui război mondial. Pe de altă parte,
se dezvoltă cu putere tendința spre lichidarea po
liticii imperialiste, colonialiste, a sferelor de, in
fluență, de amestec în treburile interne, tendința
tuturor popoarelor, al întregii omeniri. (Aplauze
de instaurare a unor relații noi între state, bazate
puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu —
pe egalitate, pe respectul independenței și suvepace ).!**
, vanității, pe neamestec în treburile interne, ten
Pornind de la marile schimbări produse în viața
dința de lichidare a politicii de forță și dictat, de
internațională și de la raportul de forțe în con
asigurare a dreptului fiecărui popor la dezvoltare
tinuă transformare, se poate afirma cu deplin
liberă, independentă, așa cum dorește, fără nici
temei că își păstrează în continuare valabilita
un amestec din afară. Această tendință unește tot
tea teza posibilității preîntâmpinării unui nou
mai 'puternic zeci și sute de milioane de oameni
război mondial. în același timp, evenimentele,
de pretutindeni, forțele realiste, progresiste, toate
viața demonstrează pericolul pe. care-1 prezintă
popoarele care năzuiesc spre libertate, spre inde
unele teze și iluzii despre ireversibilitatea destin
pendență, care năzuiesc să trăiască în pace.
derii, despre dispariția pericolului de război.
(Aplauze puternice ; se scandează „Vrem pace pe
Considerăm necesar să avem în vedere și să por
Păinînt !“).
nim de la faptul că popoarele pot, .acționînd unite,,
Trebuie să fim conștienți că confruntarea din
să împiedice noi războaie, să împiedice un nou
tre aceste două tendințe pe pian mondial va con
război mondial, să asigure reluarea și continuarea
tinua să se manifeste încă cu putere vreme înde
politicii de destindere, dar trebuie, în același
lungată. Tocmai de aceea este necesar să acționăm
timp, să fim conștienți că în lume se menține
cu hotărîre pentru unirea tuturor forțelor progre
pericolul de războaie, pericolul unui război mon
siste, antiimperialiste, a tuturor forțelor realiste,
dial și că politica de destindere nu a devenit
a tuturor popoarelor în vederea respingerii poli
ireversibilă, nu a triumfat pe deplin.
ticii care împinge omenirea spre un război nimi
Pornind de la aceste adevăruri care se evidencitor, spre catastrofă, în vederea promovării unei
țiază cu putere în viața politică mondială va trepolitici noi, care să asigure fiecărui popor dez
bui să tragem și concluziile privind activitatea
voltarea economico-socială independentă, o cola
internațională a partidului și statului nostru.
borare egală între toate națiunile lumii, triumful
Trăim o epocă de confruntare puternică a două
păcii și cooperării internaționale.
tendințe pe arena mondială. Pe de o parte,
(Continuare în pag. a Vil-a)
politica imperialistă — de forță și dictat, de ames

1. Procesele și tendințele care se manifestă
pe plan mondial, evoluția vieții internaționale
Stimați tovarăși,
în perioada care a trecut de la Congresul al
XII-lea al partidului, în viața internațională au
avut loc profunde prefaceri revoluționare, națio
nale și sociale. S-au produs noi schimbări și con
tinuă modificarea raportului de forțe între dife
rite state și grupări de state pe arena mondială.
Au continuat să se manifeste și s-au accentuat
contradicțiile dintre diferite state și grupări de
state. Așa cum am menționat, se dezvoltă cu pu
tere noua contradicție dintre țările bogate și ță
rile sărace, care devine cea mai importantă con
tradicție a epocii contemporane.
Am asistat la o serie de manifestări ale poli
ticii de forță, de amestec în treburile altor state ;
s-au produs noi conflicte militare, s-a intensificat
cursa înarmărilor, ceea ce a dus la o agravare
considerabilă a relațiilor internaționale, la creș
terea pericolului unor conflicte militare, unor
războaie, inclusiv al unui război mondial atomonuclear.
Agravarea situației mondiale, creșterea perico
lului de război fac mai necesară ca oricînd unirea
tuturor forțelor realiste, antiimperialiste, care do
resc pacea, a tuturor popoarelor în lupta pentru
oprirea cursului spre noi războaie, spre un război
mondial, pentru apărarea păcii, bunul suprem al

1
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2. Asigurrea păcii, apărarea dreptului
fundament! al oamenilor, al popoarelor
la viață, la exstență liberă și demnă - problema
cetrală a epocii noastre
In anii care au trecut de lbongresul al IX-lea,
partidul și statul nostru, porul român au des
fășurat o intensă activitate bternațională pentru
soluționarea problemelor coblexe ale lumii con
temporane, în interesul pțticii de destindere,
pace și colaborare între naini. Prin întreaga sa
activitate internațională, pii pozițiile adoptate
față de conflictele mondial IRomânia a afirmat
cu claritate voința poporul 1român de a trăi în
pace și colaborare cu toat< rațiunile lumii, fără
deosebire de orinduire s< ală. Poporul nostru
și-a adus o contribuție acti la eforturile pentru
soluționarea marilor probi ie internaționale pe
calea tratativelor.
Putem afirma cu deplir Hunei că activitatea
istal
internațională a partidulu: sistatului
nostru co
respunde pe deplin interăeld pi
poporului
român,
.
rhai
intereselor tuturor poooardorbauzei
păcii, inde
jitii între state.
pendenței naționale și coltboibii
.tației actuale, este
Pornind de la gravitatea sipției
;|le și conlucrarea
necesar să intensificăm eforiile
internațională pentru oprireancordării, soluțio
narea problemelor pe calea itativelor, oprirea
cursei înarmărilor și trecere la dezarmare, în
primul rînd la dezarmarea nleară. Marea răs
pundere pe care o avem în fg poporului nostru
ne cere să facem totul pentrusigurarea păcii, a
dreptului suprem al popoarel al oamenilor la
existență, la viață, la dezvure liberă, inde
pendentă. (Aplauze puternice 8 scandează „Vom
munci și vom lupta, pacea o hi apăra !“).
Omenirea a ajuns într«un :adiu cînd nivelul
înarmărilor, îndeosebi arsenal nuclear, pune în
pericol însăși civilizația, exisiița societății ome
nești. De aceea, problema fuamentală a epocii
noastre este problema preînttpinării războiului
și asigurarea păcii. Mai muica oricînd trebuie
să facem totul pentru a ba calea războiului,
pentru a asigura pacea. Nuristă țel mai înalt
rînd dezarmarea
decît dezarmarea, în primii
—
--------- nucleară, asigurarea securiții fiecărei națiuni,
——x -e acționeze cu
a cursei înarsub un strict
.
a. prezentat în
-ri care exprimă
.
Există, de ase. r. i
'
Acute de multe
propunerile tre.
onferința pentru
, «.. >rr' . seze, pe baza lor,
”
i ’A.-, m '■
ol internațional,
inși
tratativelor din
treUniunei Sovieticăși Stele Unite ale Americii pentru reducereaarmor
nucleare stra
tegice. CoBiderăm că troiie făcut totul pen
tru realizatei unui acord <ț mai rapid in pro
blema oprii, amplasării decachete nucleare cu
rază mediede acțiune în jropa, precum și a
retragerii clor existente. D asemenea, ne pro
nunțăm petru încheierea uni acord de reducere
a armamentlor la tratative! de la Viena. în în
făptuirea dtarmării trebuie să se pornească de

O altă prolmă de importanță fundamentală a
epocii noastreste aceea a subdezvoltării, a ac
centuării conue a decalajelor dintre țările bo
gate și săracă a necesități instaurării unor re
lații noi întreate, a creării unei noi ordini eco
nomice și plice mondifile. Situația gravă
creată ca tirtre a crizei economicei' a politicii
dobînzilor in;; necesită măsuri ferme pentru
' are și crearea
co-social, prin
nzătoare între

tr-un 'spirit nou
•ilor în curs de
e să se aibă în
oriei țărilor săora pentru țările
ea dobînzilor și
ijin țărilor sărace
în cu.v.
>cială.
Un rol important considerăm că trebuie să-l
aibă în această privință colaborarea mai activă
între țările in curs de dezvoltare. Se impune întă
rirea solidarității și colaborării lor, atît pentru
soluționarea cu forțe proprii a unor probleme ale
dezvoltării, cît și pentru a trata cu rezultate mai
bune cu țările dezvoltate,.‘în vederea realizării

4. Lichidarea tuturor conflictelor și stărilor
de tensiune, pe cale pașnică, prin tratativecondiție vitală a destinderii internaționale
Avînd în vedere existența diferitelor zone de
Încordare, România s-a pronunțat și se pronunță
cu hotârîre pentru încetarea conflictelor militare
dintre state, pentru trecerea Iâ soluționarea pro
blemelor numai și, numai pe calea tratativelor
Oricîț 'de grele și îndelungate vor fi tratativele,
ele sint incomparabil mai bune decît orice conflict
militar. Este în interesul fiecărui popor, cît și al
cauzei generale a colaborării și păcii, să se renunțe
la calea armelor, să se treacă la tratative pentru
soluționarea' tuturor problemelor dintre state.
România consideră că se impune ca organismele
internaționale, și în primul rînd Organizația Na
țiunilor Unite, să adopte o poziție mai fermă
pentru a determina soluționarea în acest spirit a
tuturor conflictelor. Se impune ca o necesitate
imperioasă lichidarea cu desăvîrșire a politicii
zonelor de influență și de interese.
Trebuie să se pună capăt politicii de mare pu
tere, de hegemonie și de amestec sub orice formă
în treburile interne ale țărilor mici și mijlocii.
Interesele colaborării mondiale cer să se pună
capăt presiunilor și sancțiunilor economice, să se
respecte neabătut principiile egalității și echității
in relațiile dintre state.
Nimeni, nici un stat, oricît de mare ar fi, nu-șî
poate aroga dreptul de a dicta ce trebuie să facă
sau să nu facă un alt stat.
Este necesar să se pună capăt cu desăvîrșire
politicii de forță și dictat. Să se respecte neabătut
dreptul fiecărui popor de a-și alege calea dezvol
tării economico-sociale pe care o dorește. (Aplau
ze puternice).
Toate statele, și în primul rînd marile puteri,
trebuie să-și asume obligația solemnă de a se
călăuzi in relațiile internaționale și de a respecta
principiile deplinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității naționale,
neamestecului in treburile interne și avantajului
reciproc.
Evenimentele, viața demonstrează cu putere că
numai pe baza acestor principii se pot soluționa
problemele complexe ale vieții mondiale, se pot
asigura relații de colaborare și pacea întregii

Stimați tovarăși,

în ultimii ani, în viața mondială are loc o re
activare, în diferite state, a forțelor reacționare,
la necesitatea realizării unul echilibru de forțe
neofasciste, se intensifică manifestările șoviniste,
nu prin sporirea armamentelor, ci prin reducerea
rasiste, antisemite și teroriste. Se desfășoară olor la un nivel cit mai scăzut. înghețarea chel
largă activitate de dezinformare a opiniei publice
tuielilor militare și trecerea la reducerea lor con
și de justificare a politicii de încordare, de înar
stituie o necesitate atît pentru diminuarea cursei
mări, de încălcare a drepturilor și libertăților
înarmărilor și a pregătirilor de război, cît și pen
maselor largi populare, a independenței naționale
tru crearea condițiilor necesare depășirii crizei
a popoarelor.
economice mondiale, relansării activității econoTrebuie remarcat că cercurile reacționare, neo
mico-sociale.
fasciste iși ascund în fața maselor, a popoarelor
Este necesar să se adopte măsuri ferme pentru
adevăratele scopuri, erijîndu-se în apărători ai
diminuarea rolului blocurilor militare și trecerea
drepturilor omului, ai libertăților democratice,
la desființarea simultană a N.A.T.O. și Pactului
cînd în realitate nesocotesc cele mai elementare
de la Varșovia. (Vii și puternice aplauze ; se scan
drepturi și libertăți ale omului, ale popoarelor de
dează îndelung „Dezarmare — pace !“). Pînă la
pretutindeni, urmărind să asigure continuarea
desființarea blocurilor ar avea o importanță deo
politicii de înrobire, de asuprire, de învrăjbire și
sebită dacă statele celor două blocuri militare ar
de dominație a popoarelor.
trece, de comun acord, la reducerea cu 20 la sută
în acest cadru, un loc important îl ocupă acti
a cheltuielilor militare față de nivelul din 1982
vitatea desfășurată împotriva țărilor socialiste,
pînă în 1985. De ce, tovarăși ? Pentru că aproxi
folosindu-se unele greșeli sau unele greutăți din
mativ 80 la sută din cheltuielile militare și arma
unele state. Se poate spune că asistăm la o in
ment sînt deținute de țările din cele două blocuri
tensificare generală a activității antisocialiste și
militare. Deci trecerea acestor țări la reducerea
anticomuniste ca o parte componentă a intensifi
cheltuielilor și la dezarmai^ va fi hotărîtoare
cării cursei înarmărilor, a îngrădirii libertăților
pentru dezarmare, pentru reducerea cursei înar
și drepturilor democratice, a încălcării indepen
mărilor. (Aplauze puternice, prelungite ; se scan
denței și suveranității diferitelor state. Este bine
dează îndelung „Dezarmare — pace !“).
cunoscut că întotdeauna anticomunismul a consti
De asemenea, considerăm că este necesar să
tuit o parte integrantă a luptei forțelor reacțio
înceapă tratative directe între Pactul de la Var
nare, fasciste, care a deschis de fapt calea in
șovia și N.A.T.O. cu privire la dezarmare și înlă
staurării fascismului în .perioada dintre cele două
turarea pericolului unui război. Ca un prim pas,
războaie mondiale și a dus la cel de-al doilea
ar trebui să fie limitată activitatea militară a
război mondial. De aceea, trebuie acționat cu
celor două' blocuri.
. toată hotărîrea pentru demascarea politicii for
în vederea reluării politicii de destindere,
țelor reacționare, neofasciste, pentru apărarea li
diminuării încordării internaționale și întăririi
bertăților și drepturilor fundamentale ale omului
încrederii, de o mare însemnătate ar fi :
» — la muncă, la libertate, la demnitate, a dreptu
— Retragerea trupelor țărilor celor două blocuri
lui popoarelor la independență. (Aplauze pu
militare de pe teritoriul altor state ;
ternice, îndelungate).
— Desființarea bazelor militare de pe teritoriul
Politica de dezinformare șl calomniere a socia
altor state ;
lismului nu va putea ascunde realitățile, afirma
— Angajamentul solemn de a nu amplasa arme
rea superiorității noii orînduiri sociale. Nici un
nucleare de nici un fel pe teritoriul altor state ;
fel de activitate a forțelor reacționare nu va putea
— Acordarea de garanții statelor care renunță
la arme tiucleare că în nici o împrejurare nu se
vor folosi aceste arme împotriva lor.
Adoptarea unor asemenea măsuri de statele din
cele două blocuri militare care dețin cea mai mare
parte a armamentelor și aproape totalitatea arme
lor nucleare ar fi o contribuție hotărîtoare la
realizarea dezarmării și asigurarea păcii în lume.
Republica Socialistă România declară solemn că
va acționa cu toată fermitatea în această direcție.
Propun conferinței să hotărască ca cheltuielile
militare ale țării noastre să fie limitate pînă în
1985 la nivelul cheltuielilor din 1982. (Aplauze
puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu —
pace !“). Ne exprimăm speranța că toate statele
din cele două blocuri, și în primul rînd Uniunea
Sovietică și Statele Unite ale Americii, vor în
Stimați tovarăși,
țelege marea răspundere ce le revine în fața po
poarelor pentru oprirea cursei înarmărilor și asi
România
a acționat și acționează cu toată fer
gurarea păcii mondiale — și vor acționa ca atare.
mitatea pentru înfăptuirea securității europene,
(Aplauze puternice).
pornind de la faptul că pe continentul european
s-au acumulat uriașe forțe militare, un puternic
arsenal de arme atomonucleare și clasice, care
reprezintă un pericol de moarte pentru toate po
poarele, pentru existența civilizației, a vieții
însăși pe continentul nostru și în întreaga lume.
De aceea considerăm necesar să se ajungă la în
cheierea cît mai grabnică a reuniunii de la
Madrid, care să dea noi perspective dezvoltării
cooperării, încrederii și securității în Europa.
Ne pronunțăm' pentru organizarea unei confe
rințe de securitate și încredere pe continentul
nostru, pentru continuitatea reuniunilor începute
la Helsinki, care asigură dezbaterea problemelor
unor înțelegeri corespunzătoare și trecerii la în
complexe ale vieții contemporane din Europa și
făptuirea noii ordini economice internaționale.
din lume de către statele europene, pentru depă
Considerăm necesar să se treacă, în cadrul Or
șirea încordării și întărirea colaborării.
ganizației Națiunilor Unite, la elaborarea unul cod,
Mai mult ca oricînd este necesar să facem totul,
a unei carte privind principiile relațiilor interna
pentru o Europă fără rachete cu rază medie de
ționale. Vechea ordine, bazată pe inegalitate, pe
acțiune, fără nici un fel de rachete nucleare sau
asuprirea unor popoare, pe supremația monopolu
rilor și a capitalului financiar, nu mai corespunde
situației actuale, a devenit un obstacol în,dezvoltarea economiei mondiale și trebuie înlăturată cu
desăvîrșire. Se impune să se realizeze o nouă or
dine economică mondială, bazată pe principii noi,
de egalitate și echitate, de avantaj reciproc. Noua
ordine trebuie să asigure o colaborare economică
internațională și schimburi comerciale echitabile,
în acest cadru "este necesar să se asigure un raport
corespunzător între prețurile materiilor prime și
ale produselor industriale. Lichidarea subdezvol
tării necesită accesul, în condiții avantajoase, la
tehnologiile moderne al tuturor statelor. Țările
bogate trebuie să înțeleagă că au o răspundere
directă pentru actuala situație și pentru ajuto
rarea țărilor în curs de dezvoltare. însăși propria
lor dezvoltare, ca și stabilitatea economiei mon
diale în ansamblu sînt condiționate de o soluție
realistă, îndrăzrieață în problemele subdezvoltării,
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de realizarea unor relații economice și de schimb
bazate pe echitate, egalitate și avantaj reciproc.
în relațiile internaționale, România a acționat
și acționează pentru dezvoltarea continuă a cola
borării cu toate statele lumii, fără deosebire de
orinduire socială. Pornim în întreaga noastră acti
vitate de la necesitatea așezării relațiilor dintre
state pe baza principiilor egalității în drepturi,
respectului independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile interne, avantaju
lui reciproc, renunțării la forță și la amenințarea
cu forța.
Dezvoltăm puternic raporturile cu țările socia
lumi. Pornind de la aceasta, România consideră
liste și, in acest cadru, acordăm o atenție deosebi
necesară crearea, în cadrul Organizației Națiuni
tă prieteniei și colaborării cu țările vecine. Coi>
lor Unite, a unui organism special al bunelor ofi
siderăm necesar să dezvoltăm colaborarea și
cii care să acționeze în direcția soluționării pe
solidaritatea cu toate țările socialiste, acționînd
calea tratativelor pașnice a conflictelor, a oricăror
pentru întărirea solidarității și unității lor. După
probleme dintre state.
părerea noastră, a sosit timpul să se întreprindă
în legătură cu aceasta doresc să mă refer nu
acțiuni mai hotărîte în direcția depășirii unor
mai la situația din Orientul Mijlociu. Evenimen
divergențe, întăririi solidarității și colaborării,
tele din ultimele luni, acțiunile agresive ale Israe
aceasta fiind în interesul fiecărei țări socialiste,
lului în Liban' au creat o situație deosebit de
al tuturor statelor socialiste, al cauzei păcii și
gravă și pun cu mai multă acuitate necesitatea
colaborării internaționale.
unei soluții globale în Orientul. Mijlociu. Româ
Acordăm o mare însemnătate și dezvoltăm larg
nia s-a pronunțat întotdeauna și se pronunță pen
relațiile cu țările în curs de dezvoltare. Conside
tru retragerea Israelului din teritoriile ocupate în
răm că aceasta constituie un factor important în
1967, pentru soluționarea problemei palestiniene
lupta împotriva imperialismului și colonialismu
pe baza dreptului la autodeterminare și crearea
unui stat palestinian independent. Evenimen
tele din ultimele luni au demonstrat cu
putere că există o singură cale pentru o pace
justă și dreaptă în Orientul Mijlociu, calea nego
cierilor și tratativelor. Considerăm că în situația
nouă care s-a creat este necesar să se acționeze
cu toată fermitatea în direcția convocării unei
conferințe internaționale cu participarea tuturor
statelor interesate, inclusiv a Organizației pentru
Eliberarea Palestinei. în cadrul acestor negocieri
trebuie luate în considerație toate propunerile,
formulate atît de către țările arabe, cît și de
către alte state și. sigur, de părțile direct inte
resate. In soluționarea problemelor din Orientul
Mijlociu este necesar să s<fe pornească de la faptul
că trebuie să existe un stat palestinian indepen
dent și că trebuie să fie asigurată existența sta
tului israelian. între aceste state. între toate
statele din Orientul Mijlociu trebuie să se stabi
lească relații de bună vecinătate, de colaborare,
bazate pe respectul independenței, pe neamestecul
în treburile interne. (Aplauze puternice).
Nu doresc să mă refer Ia alte conflicte șî
Stimați tovarăși,
x
probleme litigioase. Repet încă o dată că este
necesar să se facă totul p»ntru încetarea lor.
Acordăm o mare însemnătate colaborării și so
pentru trecerea la soluționarea lor prin tratative.
lidarității cu partidele comuniste și muncitorești.
Acordăm sprijin deplin popoarelor care luptă
Diversitatea de condiții istorice, sociale, naționale
pentru cucerirea și dezvoltarea independenței na

3. Liaidarea subdezvoltării și instaurarea noii
ordia internaționale - cerințe fundamentale
ile progresului tuturor popoarelor,
ale sibilitălii economice și politice mondiale
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ționale. Sprijinim lupta pentru independență a
poporului namibian, a organizației S.W.A.P.O.,
conducătorul poporului namibian. Considerăm că
este necesar să se facă totul pentru a se asigura
independența Namibiei, lichidîndu-se astfel încă
o formă de manifestare a colonialismului și să
se pună capăt politicii de apartheid și rasism în
Africa de Sud. ,

opri trecerea a noi'șî noi popoare, într-o formă
sau alta, corespunzător condițiilor din fiecare
țară, pe calea socialistă de dezvoltare.
Socialismul nu poate fi exportat, nu poate și
nu trebuie impus din afară, el se va realiza nu
mai de forțele sociale progresiste din fiecare
țară și trebuie să exprime voința fiecărui popor.
în același timp, trebuie respins cu fermitate
orice export de contrarevoluție, de susținere din
afară a forțelor reacționare în lupta împotriva
propriilor popoare. Fiecare națiune trebuie să-și
hotărască calea dezvoltării sociale și naționale
în mod liber, să-și făurească orînduirea pe care
o dorește, fără nici un amestec din afară.
Indiferent de unele greșeli și greutăți din ță
rile socialiste, viața, realitatea demonstrează că
orînduirea socialistă a lichidat pentru totdeauna
asuprirea de clasă, inegalitățile sociale și națio
nale, a asigurat progresul rapid al popoarelor pe
calea formării unei economii puternice, asigură
rii bunăstării și independenței popoarelor. Tre
buie să înțelegem că lupta împotriva războiului,
a reacțiunii și neofascismului, a anticomunismu
lui, a șovinismului, rasismului, antisemitismului
constituie o parte integrantă a luptei pentru des
tindere, pentru pace, pentru independență, pentru
colaborarea egală între toate națiunile lumii, fără
deosebire de orinduire socială. (Aplauze puter
nice, îndelungate).
Exprimăm încă o dată deplina noastră solida
ritate cu lupta tuturor popoarelor pentru indepen
dență și dezvoltare ,de sine stătătoare. Considerăm
că epoca noastră, a lichidării colonialismului, a
eliberării a zeci și zeci de popoare, este epoca în
tăririi puternice a independenței naționale, a for
mării de noi state naționale și națiuni. Respec
tarea iridependenței constituie un factor hotărâtor
pentru o politică de pace și colaborare, pentru
dezvoltarea economico-socială a omenirii.
Ne manifestăm deplina solidaritate cu toate
popoarele care se pronunță, într-o formă sau alta,
pentru calea socialistă de dezvoltare economicosocială. Tendințele și opțiunile socialiste ale tot
mai multor popoare constituie o caracteristică
fundamentală a epocii contemporane. Diversitatea
căilor și formelor de realizare a socialismului de
monstrează cu putere justețea tezei științifice, re
voluționare după care fiecare popor va trece pe
calea socialismului în conformitate cu realitățile
istorice și sociale concrete din fiecare țară.
Această varietate de foiTne și opțiuni socialiste
deschide noi perspective luptei popoarelor pentru
o viață liberă, independentă, mai dreaptă și mai
bună. (Aplauze puternice, prelungite).

5. Pentru securitate și cooperare pe continentul
nostru, pentru o Europă fără arme nucleare,
o Europă unită, bazată pe respectul orinduirii
sociale din fiecare țară, pe conlucrarea rodnică
dintre toate națiunile >
alte arme atomice, pentru o Europă unită bazată
pe respectul orînduirii sociale în fiecare țară și
pe dorința de a conlucra pentru dezvoltarea eco
nomico-socială a fiecărei națiuni, pentru soluțio
narea marilor probleme ale lumii contemporane,
inclusiv a subdezvoltării, în interesul tuturor po
poarelor, al colaborării internaționale.
Considerăm că este timpul să trecem la acțiuni
mai concrete în direcția înfăptuirii în Balcani a
unei zone fără arme nucleare, fără baze militare
străine. Să transformăm Balcanii într-o regiune
a colaborării pașnice, să dezvoltăm conlucrarea
în direcția dezvoltării economico-sociale a fiecă
rei națiuni, a ridicării bunăstării fiecărui popor !
Tn acest spirit, ne pronunțăm pentru trecerea
neîntîrziată la pregătirea organizării unei confe
rințe la nivel înalt a-statelor din Balcani, consa
crată realizării acestor obiective. Aceasta consti
tuie o parte componentă a acțiunilor pentru
securitate în Europa, o contribuție importantă la
realizarea încrederii pe continent, răspunde inte
reselor fiecărui popor, intereselor păcii și colabo
rării în Europa și în întreaga lume.

6. Politica României de largă dezvoltare
a relațiilor de prietenie și colaborare cu toate
țările socialiste, de extindere a raporturilor
cu țările în curs de dezvoltare, cu țările
nealiniate, cu toate statele lumii, fără
deosebire de orinduire socială
lui, pentru o nouă ordine economică, pentru o po
litică de pace.
în spiritul principiilor coexistenței pașnice, dez
voltăm, de asemenea, relațiile cu țările capitaliste
dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire
de orinduire socială. în raporturile noastre cu
toate statele lumii pornim de la faptul că dife
rența de orinduire socială, de concepții politice
sau filozofice nu trebuie să constituie un obstacol
în calea unei largi colaborări internaționale bazate
pe egalitate, pe respect și avantaj reciproc.
Considerăm că orice țară, fie ea mai mare sau
mai mică, trebuie să-și asume răspunderea pentru
soluționarea problemelor internaționale și să parti
cipe activ, cu drepturi depline, la găsirea soluții
lor care să corespundă intereselor fiecărei națiuni.
Dăm o mare însemnătate rolului mișcării țărilor
nealiniate. Consider necesar să se facă totul pen
tru depășirea unor divergențe, astfel îneît reuniu
nea din primăvara anului 1983, de la New Delhi,
«să constituie o puternică manifestare a unității
și solidarității acestor țări, o expresie a hotărîrii
lor de a-și uni eforturile în soluționarea proble
melor complexe ale vieții internaționale, în asigu
rarea păcii și independenței popoarelor.
Este necesar să se asigure un rol mai important
Organizației Națiunilor Unite, altor organisme in
ternaționale în soluționarea democratică a tuturor
problemelor vieții politice mondiale. ,

7. întărirea colaborării și solidarității
Partidului Comunist Român cu toate partidele
comuniste și muncitorești, cu partidele
socialiste și social-democrate, cu mișcările
de eliberare națională, cu toate forțele
antiimperialiste, democratice, progresiste,
în lupta pentru progres social și pace in lume
in care își desfășoară activitatea aceste partide,
faptul că multe partide comuniste au devenit
partide de guvernămînt determină ca în abor
darea unor probleme să existe și o serie de deose
biri de păreri, să apară cîteodată divergențe.

Considerăm însă că trebuie să acționăm în direcția
întăririi solidarității și unității partidelor comu
niste și muncitorești, în direcția realizării unității
noi, bazate pe respectul independenței fiecărui
partid, al dreptului sfiu de a-și elabora linia poli
tică, strategia și tactica de sine stătător, corespun
zător condițiilor în care își desfășoară activitatea.
Abordarea diferită a unor probleme, diversitatea
căilor de dezvoltare socialistă nu trebuie să con
stituie o piedică, ci, dimpoțrivă, trebuie să ducă
la întărirea și mai puternică a colaborării șt
solidarității. Partidele comuniste și muncitorești
au asțăzi un rol de importanță deosebită in viața
mondială, în marea luptă desfășurată de popoare
în direcția păcii, independenței și progresului economico-social.
Ne pronunțăm ferm și dezvoltăm larg relațiile
cu partidele socialiste și social-democrate pentru
întărirea solidarității și colaborării în probleme
fundamentale ale contemporaneității.
Dezvoltăm, de asemenea, amplu relațiile cu
mișcările de eliberare, cu partidele de guvernă
mînt din țările în curs de dezvoltare, cu partidele
democratice din toate țările, considerînd că întă
rirea colaborării tuturor acestor forțe constituie
o necesitate a epocii contemporane, un factor de
întărire a relațiilor între popoare, a luptei pentru
independență și pace. (Aplauze puternice, prelun
gite).
Evenimentele din ultimii ani demonstrează cu
și mai multă putere creșterea rolului maselor
populare, al popoarelor în viața internațională.
Marile manifestări din acești ani, în Europa și pe
alte continente, inclusiv în Statele Unite ale Ame
ricii, pentru pace, manifestări la care poporul
nostru s-a alăturat cu întreaga forță, demonstrea
ză convingător rolul crescînd al maselor popu
lare, al popoarelor în lupta pentru oprirea cursei
înarmărilor, pentru dezarmare și pace
Considerăm necesar să dăm un nou impuls ac
tivității și manifestării poporului nostru în direc
ția păcii, să întărim colaborarea și solidaritatea
cu popoarele din Europa și de pe alte continente,
avînd convingerea că, prin acțiunea lor fermă,
popoarele pot determina oprirea cursului sore
catastrofă în viața internațională, pot determina
reluarea politicii de destindere, asigurarea trium
fului rațiunii, promovării unei politici de pace.
(Aplauze puternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — pace !“).
Pentru dezvoltarea prieteniei și încrederii între
popoare trebuie intensificate contactele între ma
sele populare, colaborarea în domeniul științei și
culturii. Un rol de seamă revine în această pri
vință mijloacelor de informare în masă, presei,
radioteleviziunii, care, în spiritul rezoluțiilor Or
ganizației Națiunilor Unite, trebuie să acționeze
pentru cunoașterea și apropierea popoarelor, pen
tru educarea popoarelor, îndeosebi a tineretului.
,/ în spiritul principiilor de pace, de prietenie, de
colaborare.
Din păcate, în paginile unor mijloace de infor
mare în masă, în emisiunile unor posturi de radio
și televiziune se publică și se transmit informații
și știri eronate, chiar tendențioase, care falsifică
realitățile dintr-o țară sau alta, dezinformează
opinia publică, creează animozități și neîncredere.
Considerăm că este timpul să se pună capăt
unei asemenea stări de lucruri. Toate mijloacele
de informare în masă, presa și radioteleviziunea
trebuie să-și facă un titlu de onoare din a pu
blica și transmite informații reale, care să acțio
neze în direcția bunei înțelegeri și prieteniei între
popoare, să ajute la unirea eforturilor popoarelor
de pretutindeni în lupta pentru progres economico-social, pentru independență, pentru pace, pen
tru o lume mai dreaptă și mai bună. (Aplauze
puternice).
De Ia tribuna Conferinței Naționale, doresc să
reafirm, încă o dată, hotărîrea poporului român
de a acționa cu toată consecvența în direcția dez
voltării relațiilor internaționale, ă colaborării cu,
toate statele lumii, de a-și aduce contribuția ac
tivă la soluționarea marilor probleme mondiale,
la asigurarea independenței fiecărui popor, a drep
tului la '«dezvoltare liberă, la triumful politicii de
colaborare internațională, de dezarmare, de pace
pe planeta noastră ! (Aplauze puternice ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — pace !“).
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Problemele prezentate’spre dezbatere Conferin
ței Naționale a partidului nostru dau o perspec
tivă luminoasă dezvoltării în continuare a țării pe
calea socialismului, pentru asigurarea unei civilii
zații tot mai înaintate, luptei pentru ridicarea con
tinuă a bunăstării materiale și spirituale, pentru
cauza păcii și colaborării internaționale. îmi ex
prim convingerea că. participanții la conferință
vor dezbate documentele prezentate, problemele
de la ordinea de zi, într-un spirit de înaltă răs-l
pundere revoluționară, comunistă, patriotică, de
grijă pentru destinele societății socialiste româ
nești, într-un spirit partinic, critic și autocritic,
stabilind hotărîri și măsuri care să asigure mersul
ferm înainte al poporului nostru, ridicarea patriei
pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze
puternice).
Conferința trebuie să demonstreze faptul că stă
în puterea noastră să învingem greutățile apărute,:
că, în strînsă legătură cu întregul popor, partidul
nostru va ști să conducă România socialistă la noi:
victorii. în felul acesta, marele forum al comuniș
tilor își va îndeplini îndatorirea înaltă ce-i revine,:
ya asigura înfăptuirea în continuare a misiunii
istorice a partidului nostru de a conduce întreaga:
- națiune
*
* construcția socialismului și comunis
în
mului, în întărirea independenței și suveranității
patriei. (Aplauze puternice).
Să fim conștienți că îndeplinirea cu succes a
tuturor obiectivelor dezvoltării economico-sociale
a societății noastre, înfăptuirea fermă a politicii
interne și externe ,a partidului și statului impun
creșterea răspunderii organelor și organizațiilor de
partid, a fiecărui activist, a cadrelor de conducere,
impun o activitate susținută in toate domeniile
pentru unirea forțelor întregului nostru popor __
aceasta constituind garanția înfăptuirii neabătute
a hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului,
a Programului de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate în România. (Aplauze pu
ternice).
Cu deplina încredere în capacitatea partidului
nostru^ a întregului popor, în forța indestructibilă
a unității partidului și poporului, îmi exprim de
plina convingere că hotărîrile pe care le vom
adopta vor asigura ridicarea pe noi trepte de pro
gres, pe culmi tot mai înalte de bunăstare si civi
lizație a națiunii noastre socialiste.
Cu această convingere, urez încă o dată deplin
succes Conferinței Naționale a Partidului Comu
nist Român !
Trăiască eroicul nostru popor, constructor con
știent al socialismului! (Uralc puternice; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).
Trăiască partidul nostru comunist — forța poli
tică conducătoare a construcției socialiste și comu
niste in România ! (Urale puternice : se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“).
Trăiască unitatea tuturor țărilor socialiste, a
forțelor progresiste, antiimperialiste de pretutin
deni, unitatea tuturor forțelor realiste, a tuturor
popoarelor, în lupta pentru independență, pentru
progres, pentru o pace trainică pe planeta noas
tră ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează
îndelung „Ceaușescu — P.C.It. !“, „Ceaușescu
și poporul !“, „Ceaușescu luptător, pentru pace,
și popor !“. într-o atmosferă de mare însufle
țire și puternică unitate, toți cei prezenți in
marea sală a Conferinței Naționale aclamă și
ovaționează minute in șir pentru Partidul Co' munist Român — forța politică conducătoare a
întregii națiuni — pentru secretarul general al
partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU).
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Excelenței Sale
Domnului colonel AJLI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen
SANAA

A PREȘEDINTELUI R. A. EGIPT

f

Afltnd cu tristețe de pierderile de vieți omenești și de distrugerile ma
teriale provocate de cutremurul de pămint din țara dumneavoastră, doresc
să vă transmit, din partea poporului român și a mea personal, sentimentele
noastre de profundă compasiune, precum și sincere condoleanțe familiilor
îndoliate.

ț;

în aceste zile, id
ceirele de difuzare
a presei

iliiianahul

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

CO PREȘEDINTELE
i; Joi la amiază, tovarășul Nicolae
‘ Ceaușescu, președintele Republicii
! Socialiste România, și tovarășa
Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit eu
președintele Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, și
doamna Suzanne Mubarak.
Cei doi șefi de stat și-au _exprimat satisfacția față de schimbul
util și fructuos de păreri pe care
l-au avut cu prilejul acestei noi
vizite de prietenie, precum și con
vingerea că pe baza înțelegerilor
\ convenite se vor dezvolta și mai
mult relațiile de colaborare și coo
perare dintre popoarele noastre, în
toate domeniile, spre binele lor,
al cauzei generale a păcii și în
țelegerii internaționale.
Președintele Republicii Arabe
Egipt a adresat președintelui
‘ Nicolae Ceaușescu încă o dată
mulțumirile sale deosebite pentru
sentimentele prietenești și ospita
litatea de oare s-a bucurat
timpul șederii în țara noastră.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Mohamed Hosni Mubarak au dat
expresie dorinței lor de a conti
nua dialogul tradițional la nivel
înalt, subliniind rolul său deter
minant în aprofundarea relațiilor
pe multiple planuri dintre Româ
nia și Egipt.

>

MANIFESTĂRI
CONSACRATE
ROMÂNIEI
SINGAPORE. — La Ministe
rul singaporez al Afacerilor Ex
terne a fost organizată o expo
ziție de fotografii. Sint prezen
tate, cu prioritate, aspecte din
timpul recentei vizite efectuate
in
Singapore
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, impreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, vizi
tă al cărei ecou continuă să se
facă simțit.
FINLANDA. — In localitatea
Kemi, din Finlanda, a fost or
ganizată Ziua Republicii Socia
liste România, în cadrul căreia
a fost relevată semnificația ce
lor două importante evenimente
ale acestor zile — Conferința
Națională a partidului și cea
de-a ii.î-a ailiversare a procla
mării Republicii.

CAPITALA
Joi s-a încheiat vizita de prietenie
efectuată in țara noastră, la invitaf ția tovarășului Nicolae Ceaușescu.
președintele
Republicii
Socialiste
România, și a tovarăș e i Elena
Ceaușescu, de președintele Republi
cii Arabe Egipt. Mohamed Hosni
Mubarak, și doamna Suzanne Mu
barak.
Convorbirile dintre cei doi șefi de
stat, desfășurate intr-o atmosfera
cordială.- de prietenie, deplină înțele
gere, stimă și respect reciproc, se in- scriu ca un moment deosebit in evo
luția ascendentă a relațiilor dintre
România și Egipt, atît pe plan bila
teral, cit și pe arena internațională.
Solemnitatea plecării inalților oas
peți egipteni a avut loc pe aeroportul
Otopeni, unde erau arborate drape
lele de stat ale celor două țări. Re
, frontispiciul aerogării se aflau portre
tele președinților Nicolae Ceaușescu
si Mohamed Hosni Mubarak. încadra
te de drapelele de stat ale Republicii
Sociali stă România și Republicii
Arabe Egipt. Pe o mare pancartă
or:: înscrisă, în limbile română si
arabă, urarea „Să se dezvolte relațiiîe de prietenie și colaborare dintre
Republica Socialistă România șl Re
publica Arabă Egipt în interesul am
belor popoare, al cauzei păcii, secu
rității și cooperării în întreaga
lume 1“
Președinții Nicolae Ceaușescu
Mohamed Hosni Mubarak, tovarășa
Elena Ceaușescu și doamna Suzanne
Mubarak au sosit impreună la aeroport.
Pe aeroport se aflau tovarășii
1..
Dăscălescu,
‘
Gheorghe
Constantin
Ștefan
Oprea.
Gheorghe
Pană,,
Andrei, Nicolae Giosan. Suzana
Gâdea, Ana Mureșan, Constantin
Olteanu-,» Manea Mănescu, vicepreședințe al Consiliului de Stat, Ion M.
Nicolae, vicleprim-ministru al guver
nului, miniștri, generali, alte persoa
ne oficiale.
Era prezent însărcinatul cu afaceri
ad-iriterim al Republicii Arabe Egipt
la București. Ataa Mahmoud Hăroun.
și membri ai ambasadei. ;
Ceremonia plecării oaspeților egipteni a început prin intonarea
imnurilor de stat ale Republicii Arabe Egipt și Republicii Socialiste
România. Preș-edinții Nicolae
Ceaușescu și Mohamed Hosni Mu
barak au salutat drapelul de stat al
Republicii Socialiste România și au
trecut in revistă garda de onoare.
Tn continuare, președintele Republicii Arabe Egipt. Mohamed Ilosni

Consiliul de Securitate
condamnă agresiunea
Africii de Sud împotriva
statului Lesotho
X

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
a adoptat in unanimitate o rezoluție
prin care condamna agresiunea co
misii asupra statului Lesotho-de uni
tăți militare sud-atricane, cerind re
gimului de la Pretoria să plătească
despăgubiri pentru daunele aduse,
transmit agențiile France Presse și
T.A.S.S. Documentul menționează ca
acest act de agresiune deliberată
constituie o încălcare flagrantă a su
veranității și integrității teritoriale a
statului Lesotho. Totodată, este con
firmat. dreptul acestei țări de a asi
gura azil celor urmăriți de regimul
de apartheid de la Pretoria, in con
formitate cu practica sa tradițională
și cu principiile umanitare, cerîndu-se membrilor Națiunilor Unite să
sprijine Lesotho în acest sens. Rezo
luția cheamă, de asemenea, Republi
ca Sud-Africană să declare public că
pe viftor nu va mai comite acte de
agresiune directe sau indirecte împo
triva statului Lesotho.

Profundă ingrijorarân legătură
cu situația economii mondiale
Comisia Brandt: „Decalajele încontinuă accentuare
factor de agravare a instbilității economice"
OTTAWA 16 (Agerpres). — în
urma reuniunii sale de trei zile, des
fășurată la Ottawa. Comisia inde
pendentă pentru problemele dezvol
tării internaționale, condusă de Willy
Brandt, a dat publicității un comu
nicat in care este subliniată necesi
tatea unor măsuri urgente tie preve
nire a agravării crizei economice
mondiale, transmit agențiile Reuter
și D.P.A. Documentul cuprinde o
listă de acțiuni, in special in dome
niul financial-, menite să contribuie
la o ameliorare a situației actuale.
Comisia apreciază că „economia
mondială a intrat intr-o recesiune
care a început să se asemene cu ma
rea depresiune a anilor 30“. In acest
context, se lansează un apel către

Readaptarea Ia condițiile
vieții terestre

Mubarak, și doamna Suzanne Mu
barak și-au luat rămas bun de Ia oficialitățile române prezente pe ae
roport.Președintele Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu și-au luat
rămas bun de la oficialitățile egip
tene care l-au însoțit pe șeful sta
tului egiptean in vizita in țara noas
tră: Kamal Hassan Aii, viceprim-ministru și ministrul afacerilor exter
ne, dr. Youssef Wali, ministrul agri
culturii și alimentației, dr. Wagih

Cu aceeași cordialitate, tovarășul
Shendi, ministrul investițiilor și co
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
operării internaționale, dr. Osama
Ceaușescu și-au luat rămas bun de
El-Baz, ambasador, prim-subsecretar
la doamna Suzanne Mubarak.
la Ministerul Afacerilor Externe, șef
Un grup de pionieri au oferit pre
de cabinet și consilier al președin
ședinților Nicolae Ceaușescu și Mo
telui.
hamed
Hosni Mubarak, tovarășei
La scara avionului. președinții
Elena Ceaușescu și doamnei Suzanne
Nicolae Ceaușescu
și
Mohamed
Mubarak buchete de flori.
Hosni Mubarak și-au strins cu căldu
In această atmosferă caldă, priete
ră miinile, s-au îmbrățișat. Tovarășa
nească, in care s-a desfășurat cere
Elena Ceaușescu adresează cuvinte
monia plecării oaspeților egipteni,
de rămas bun șefului statului e- • aeronava prezidențială decolează la
giptean.
ora 14, îndreptîndu-se spre, patrie.

rilor bilaterale și, îndeosebi, a ceconstituic suportul
lor economice
material al legăturilor tradiționale
dintre cele două țâri, contribuind, in
același timp, la întărirea prieteniei
dintre popoarele român, și egiptean,
în acest cadru, cei doi președinți
au evidențiat importanța deosebită a
liotărîrilor luate impreună cu prile
jul vizitei oficiale, de prietenie, în
România a președintelui Mohamed
Hosni Mubarak, din 8—10 septem
brie 1982, pentru creșterea legături
lor economice dintre cele două țări
și și-au reafirmat hotărîrea de a ac
ționa cu perseverență in direcția
transpunerii în viață a celor conve
nite.
l’rocedind la un larg și aprofunț
dat schimb de păreri cu privire la
viața
internațională,
internațională,
președinții
Nicolae Ceaușescu și Mohamed
Hosni Mubarak au reliefat că evoluția acesteia in ultima perioadă
a confirmat pe deplin valabilitatea
aprecierilor conținute tn „Declarația
comună cu privire la dezvoltarea in
continuare a cooperării dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Arabă Egipt pe plan bilate
ral și în viața internațională", sem
nată de cei doi șefi de stat la Bucu
rești la 10 septembrie 1982.
O deosebită atenție a fost acorda
tă evoluției situației din Orientul
Mijlociu. In acest context, cei doi pre
ședinți au reliefat că invazia israeliană in Liban a demonstrat încă o
dată că situația din această regiune
nu poate fi soluționată pe cale mi
litară. Cei doi președinți au subli
niat că pentru instaurarea unei păci
durabile în Orientul Mijlociu este
necesară retragerea totală și ime
diată a Israelului clin Liban.
Președinții Nicolae Ceaușescu și>
Măhamed Hosni Mubarak au rele
vat necesitatea imperioasă de a fi
întreprinse acțiuni care să conducă

la o reglementare politică globală,
justă și durabilă a situației din Orientul Mijlociu, bazată pe retrage
rea Israelului din teritoriile arabe ocupate după războiul din 1967 și pe
recunoașterea drepturilor naționale,
legitime, ale poporului palestinian,
inclusiv a dreptului său la autode
terminare și la constituirea unui stat
propriu, independent, pe instaurarea
unor relații care să asigure inde
pendența, securitatea și existența
pașnică a tuturor statelor din zona.
In cursul convorbirilor, președinte
le Mohamed Hosni Mubarak a dat o
înaltă apreciere poziției principiale,
consecvente a României in legătură
cu problemele complexe existente
în Orientul Mijlociu, eforturilor sus
ținute, constructive ale președintelui
Nicolae Ceaușescu consacrate solu
ționării isituației din regiune, stabi
lirii unei păci globale, drepte și du
rabile in această parte a lumii. ■
- Subliniind importanța deosebită a
edificării securității și consolidării
cooperării în Europa șl exprimîndu-și îngrijorarea față de situația
gravă existentă pe acest continent,
cei doi președinți s-au pronunțat în
favoarea intensificării
eforturilor
pentru ca actuala reuniune de la
Madrid să se desfășoare intr-un spirit
constructiv și să se încheie cu rezul
tate pozitive, care să ducă la con
vocarea unei conferințe pentru in
credere și dezarmare pe continent și
să asigure continuarea procesului
început la Helsinki.
Tn cursul convorbirilor . a„ fost ___
subliniată importanța deosebită pe care
România și Egiptul o acordă întăririi
păcii, colaborării și securității inter
naționale, reglementării conflictelor
dintre state exclusiv pe cale pașnică,
prin negocieri, opririi cursei înarmă
rilor și trecerii hotărîte la măsuri
efective de dezarmare, și in primul
rind de dezarmare nucleară, lichi-

dării subdezvoltării, reducerii mari
lor decalaje existente intre țările
sărace și cele bogate, instaurării
noii ordini economice internaționale.
A fost reafirmată utilitatea convo
cării unei intîlniri la ce! mai înalt
nivel a țărilor in curs de dezvoltare,
consacrată amplificării cooperării
economice dintre ele și armonizării
pozițiilor lor în negocierile cu țările
dezvoltate, in eforturile consacrate
instaurării noii ordini economice in
lume.
Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, și'președintele Republicii
Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mu
barak, și-au exprimat' deplina satis
facție; față de rezultatele fructuoase
ale convorbirilor purtate cu prilejul
noii intîlniri la nivel înalt de la
București, fiind Încredințați că aces
tea constituie o contribuție remar
cabilă la continua adincire a relații
lor de strînsă prietenie și conlucrare
dintre cele două țâri, in interesul și
spre binele popoarelor român și
egiptean, ‘al cauzei generale a păcii,
respectului independenței naționale,
destinderii, progresului și cooperării
în întreaga lume.
Președintele Mohamed Hosni Mu
barak și doamna Suzanne Mubarak
au exprimat tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu profunda lor gratitudine
pentru primirea călduroasă și ospi
talitatea deosebită de care s-au
bucfirat în timpul vizitei la București
și au reînnoit președintelui Republi
cii Socialiste' România și tovarășei
Elena Ceaușescu invitația cordială de
a efectua o vizită oficială, de prie
tenie. in Republica Arabă Egipt. In
vitația a fost acceptată cu plăcere,
data vizitei urmînd a fi stabilită ul
terior, pe cale diplomatică.

MOSCOVA 16 (Agerpres) — După
evoluția de 211 zile in Cosmos și în
toarcerea pe Pămint, cosmonauții
Anatoli Berezovoi și Valentin Lebe
dev au trecut, incepind de joi, la un
regim de viață similar celiii de pe
Terra — relatează de la Baikonur
agenția T.A.S.S. Procesul de readap
tare a echipajului la condițiile vieții
terestre se desfășoară suficient de
repede — a. declarat Ivan Skiba, medicul-șef al Centrului de pregătire a
cosmonauților. Cele 26 de zile pe
trecute in Cosmos in plus față de
recordul înregistrat de echipajul
Leonid Popov—Valeri Riumin na
s-au repercutat asupra organismului.
Sistemul cardiovascular, compoziția
singelui și alți parametri vitali ai
organismului au revenit la starea
care a precedat zborul de lungă
durată.

Furtuni puternice in Europa
Agenția A.D.N. informează că, în
noaptea de miercuri spre joi, în
R.D.G. a bintuit o puternică furtună.
Tn districtele Halle, Magdeburg,
Schwerin și Neubrandenburg au fost
avariate liniile de înaltă tensiune. Tn
munții Harz s-au înregistrat ploi în
soțite de un vînt cu viteza de
48 metri pe secundă. La Berlin, pom
pierii au intervenit de mai multe ori
pentru a îndepărta copacii doboriți
de vînt și pentru a înlătura alte pa
gube.
Asupra unor zone întinse din
Austria superioară s-au abătut, in
noaptea de miercuri spre joi, pu
ternice furtuni, însoțite de vînt cu
viteza de 130 km pe oră, transmite
agenția A.P.A. Au fost înregistrate
mari pagube materiale. De aseme
nea, o furtună puternică a bintuit joi
in zona litoralului R.F.G. la Marea
Nordului. Un puternic viscol s-a
abătut asupra zonelor sudice
ale
Finlandei, provocind moartea a -cel
puțin trei persoane, precum și se
rioase perturbări ale traficului ae
rian, maritim, rutier și feroviar.

VIENA 16 (Agerpres). — Intr-o
prelegere ținută Iii o adunare organlzată de Societatea de politică ex
ternă și Liga pentru Națiunile Unite
clin Austria, ministrul de externe
austriac, Willibald Pahr, a eviden
țiat gravitatea actualei situații din
lume, subliniind că sint necesare
eforturi conjugate pentru depășirea
crizei existente in economia mon
dială și in politica internațională,
Pahr a subliniat că venitul pe locuitor din statele industrializate și cel

PLENARA C.C. AL P. C. DIN
IETNAM, care a avut loc la Ha-

slin țar subdezvoltate se află tn’Cr-un iurt de
]a 1. tn timp cr
in lurnte cheltuiesc anual pef/e
pe/e
600 milele de dolari n^ntrtS. înar
menționat el. ajutu^fpuDm;ajutUpupiVmare, atenționat
pentru rzvoltarc se s’t-H.aza sub
30 miliâe dolari. Șoma.jil in țările
occidene industrializat afectează
in preât 10 la sută dir populația
lor acti-, Fiind, astfel, corparabil cu
cel din'Crioada marii dpresiuni a
anilor *,

J

UN' RAPORT UNICEF EWENȚIAZA

Cu numai 1 la sută din cteîtuielile lilitare
mondiale s-ar putea aigura hraă
pentru toți copiii urnii
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).
— Un raport al UNICEF.
dat
publicității la O.N.U. arată ca
în 1982 a murit un copil la fiecare
două secunde. <lin eauza unei maladii
sau a lipsei de alimentație adecvata,
in special în țările in curs de dezvoK^lfeL Eațiă actuală tendință c'Șjv
t.inuă — arată documentul — in anul
2000 vor exista cel puțin 600 000 000
copii grav subnutriți.
Rujeola, difteria, tctanosul. polio
mielita și tuberculoza — se mențio
nează in continuare in raport — ucid
anual aproximativ 5 000 000 de copii

din țării în curs de 64'oltarc. Tn
absența nasurilor necese, numărul
copiilor are sint lipsiție hrană adecvată.de apă si ocro;e medicala
corespunătoare va ere?.' pina I in
anul 200, cu 30 la sutisituindU-se
intre 60(000 000 și 650 0000.
Realiziroa'unui ..asaltirect" con
tra aspritelor celor m grave ale
foametei și subriutrițiear costa 6
miliarde dolari pe pnau unu la
sută dincheltuielile rodi ale anuale
pentru narmare, sublază docu
mentul UNICEF.

J\

Perspective economice sumta
în tarile capitaliste
!.

S.U.A. : Reducerea
producției industriale
Producția industrială a S.U A. □
scăzut în noiembrie - pentru a
14-a oară în ultimele 16 luni — cu
0,4 ta sută, față de cea din octom
brie, relevă statisticile publicate la
Washington de Oficiul federal de
rezerve. Se precizează că, in ra
port cu aceeași perioadă a anu
lui trecut, producția industrială a
scăzut cu 7,3 la sută, iar față de
luna iulie 1981, cînd se consideră
că a început actuala recesiune, re
ducerea producției industriale este
de 1-1,9 la sută. Datele menționate
confirmă aprecierile că nu există
perspective clare de redresare, îritrucît scăderea producției a afectat
practic toate sectoarele importante
ale economie:. Deoarece scăderea
producției presupune reducerea for
ței de muncă, economiștii americani
consideră că este de așteptat o
nouă creștere a ratei șomajului,
cere se situează de pe acum la
nivelul-record postbelic de 10,8 ta
sută din populația activă.

R.F.G. : Șomajul
va afecta în 1984
peste 3 milioane
de persoane
In 1984, șomajul va afecta in R.F.
Germania peste 3 milioane de persoane, respectiv 12,5 la sută dm
totalul forței de muncă active, se
arată într-un raport ol Institutului
de economie mondială de la Kiel.
Luna trecută, nivelul șomajului o\junsese în R.F.G. la 2,04 milioane
persoane, respectiv 8,4 la sută din
totalul forței de muncă, in docu
ment" se arată că, deși rata șoma
jului vest-german este încă scăzu
tă comparativ cu alte state occi-

Agențiile de presa transmit
LA VIENA s-a încheiat cea de-a
28-a rundă a negocierilor cu pri
vire la reducerea reciprocă a tru
pelor și armamentelor și măsuri
adiacente in Europa centrală. Dele
gațiile la negocieri — informează
agenția T.A.S.S. — au convenit ca
următoarea
rundă să ineeapă la
sfirșitul lunii ianuarie.

țârileare au surplusuri de capital
pentru acorda împrumuturi supli
menta F.M.I, Totodată, se cere gu
verne1 creditoare să anuleze dato
riile air mal sărace țări. „Aceasta
— serată in comunicat — ar eli
mina șroape jumătate din datoria
exterr totală a statelor cu venituri
mici ț Africa pe anul 1981“.
Corhi catul subliniază că de la
publicja primului raport al Comi
siei Ehdt, „practic nu a fost rea
lizată ici una din măsurile de
perspevă preconizate" in direcția
reduce imenselor decalaje dintre
țările xidentale industrializate și
cele irturs de dezvoltare, eu grave
repercimi asupra situației econo
mice șiolitice in intrdaga lume;

Ministrul de externe al Austrie „Depășirea crizei
necesită eforturile tutuir statelor"

După 211 zile
în Cosmos

COMUNICAT COMUN DE PRESĂ ROMÂNO-EGIPTEAN
președintelui RepubliLa invitația
...
cii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și a: tovarășei
Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Arabe Egipt,. Mohamed Hosni
Mubarak, a efectuat, împreună eu
doamna Suzanne Mubarak,, o vizită
de prietenie in Republica Soci alistă
România, in zilele de 15 țși 16 decembrie 1982.
Președintele Republicii Socialiste
Nicolae
România,
tovarășul
. _
Ceaușescu, a avut convorbiri cil pre
ședintele Republicii Arabe
Egipt,
Mohamed Ilosni Mubarak. In cursul
convorbirilor, cei doi președinți au
abordat problemele dezvoltării rapor
turilor bilaterale in toate domeniile de
interes comun și au procedat la un
amplu schimb de păreri cu privire
la problemele majore ale situației in
ternaționale. Convorbirile s-au des
fășurat în-ir-o atmosferă cordială, de
înțelegere, stima și respect reciproc,
expresie a raporturilor de strinsă
prietenie existente între popoarele
român și egiptean, între conducă
torii lor.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Mohamed Hosni Mubarak și-au ex
primat deplina satisfacție in legătu
ră cu continuarea dialogului traditional, prietenesc și a consultărilor
la ccT mai înalt nivel dintre Români a' și Egipt, care au rolul hotăritor in amplificarea și consolidarea
conlucrării dintre cele două țări, atit
pe plan bilateral, cit și în viața in
ternațională.
Cei doi președinți au dat, de asemenea. expresie satisfacției de
pline a țărilor lor față de extin
derea continua a raporturilor de con
lucrare fructuoasă dintre-România și
Egipt p~e plan politie, economie, t.ehnico-științific și in alte domenii de
interes comun.
Cei doi președinți și-au exprimat
convingerea că dezvoltarea raportu-

CÎUBA. — La Școala „Republi
ca Socialistă România" din mu
nicipiul, Alquisar (Cuba) a fost
organizată o adunare festivă, in
cadrul căreia au fost evidențiate
marile realizări obținute de po
porul român in anii construcției
socialiste și au fost evocate re
lațiile de prietenie și colaborare
dintre România și Cuba.

noi, a examinat sarcinile dezvoltă
rii social-economice a R. S. Viet
nam pe anul 1983 și probleme ale
construcției economice pe perioada
piuă în 1985, anunță agenția V.N.A.,
citată de T.A.S.S.
VIZITA LA MADRID. Tn cursul
întrevederii pe care a avut-o la
Madrid cu secretarul de stat al
S.U.A., George Shultz, președin
tele guvernului spaniol, Felipe

dentale, rămine ca urător preq-.
cupant creșterea șa r«dă\din i
tirr.a perioadă. Acela®tLE™
. x
că anul viitor șomajul ■ v<;A ctfec'rV
2,4 milioane persoane, cifră superi-' ,
oară previziunilor guvernamentale,
și aproape de două ori mai mare
decit în 1981, cind erau înregistrați
oficial 1,27 milioane șomeri. Produ
sul național brut (P.N.B.), se ara
tă de asemenea in raport, va scă
dea cu un procent, iar ritmul ge
neral al creșterii economice va fi
foarte apropiat de zero. Nivelul in
flației va fi in scădere față de ni
velul actual de 4,7 la sută.

O.C.E.D. : Creșterea
continuă a inflației
Potrivit datelor difuzate de Or
ganizația pentru Cooperare Econo
mică și Dezvoltare (O.C.E.D.), rata
inflației pe ansamblul țărilor mem
bre a fost în octombrie acest an de
7.2 ta sută. Cele mai niari creșteri
de prețuri in perioada octombrie
1981 — octombrie 1982 s-au înre
gistrat in Islanda — 49,2 la sută,
Turcia - 29,1 Io sută, Italia - 17,4
1a sută și Danemarca — 10,6 ta
sută.

BRAZILIA : Datoria
externă însumează
80 miliarde dolari
La Brasilia a fost semnat un apreliminor in buza căruia FonMonetar Internațional (F.M.I.)
urmează să dispună deschiderea
unei linii de credit către Brazilia,
in valoare de 4 500 milioane do
lari. Brazilia, menționează agenția
France Presse, va utiliza suma respectivă pentru rambursareo unei
părți din datoria sa externă, care
atinge 80 de miliarde dolari.

Gonzales, a reafirmat dorința gu
vernului spaniol de a restudia acordul bilateral in virtutea căruia
S..U.A. dispun de patru baze mili
tare în Spania.

BILANȚUL VICTIMELOR CU
TREMURULUI DIN R. A. YEMEN
se ridica miercuri seara la 1 34(1 de
morți și 1 -132 de răniți : aproape
400 000 de oameni au rămas fără
locuințe, iar 187 de sate au fost dis
truse total sau parțial — a anunțat
ministrul informațiilor al R. A. Ye
men.

București, 16 decembrie 1982
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