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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist RomânA PREZENTAT RAPORTUL

CU PRIVIRI LA STADIUL DEZVOLTĂRII FORȚELOR DE PRODUCȚIE, 
AL SOCIETĂȚII SOCIALISTE IN CENERAL, AL RELAȚIILOR DE PRODUCȚIE 
SI SOCIALE, AL DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTIREVOLUȚIONARE, 
ĂL PERFECȚIONĂRII CONDUCERII, PE BAZA PRINCIPIILOR 
AUTOCONDUCERII SI AUTOCESTIUNII, AL PERFECȚIONĂRII 
SI CONTINUĂRII PROCESULUI REVOLUȚIONAR IN NOUA ETAPĂ DE 
FĂURIREA SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE 

și de Înaintare a romăniei spre comunism
Stimați tovarăși,Cea de-a 5-a Conferință Națională a Partidului Comunist Român va analiza stadiul actual al dezvoltării societății socialiste românești, cum se realizează prevederile celui de-al 8-lea plan cincinal și va stabili măsurile necesare în vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor istorice ale Congresului al XIII-lea al partidului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. (Aplauze puternice).De la înalta tribună a marelui forum democratic al partidului, al întregului popor, adresez tuturor comuniștilor, întregii națiuni un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de noi și noi succese în vasta activitate pentru dezvoltarea tot mai puternică a forțelor de producție, pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze și urale puternice, îndelungate ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu și poporul!“).Comuniștii, întregul popor privesc cu deplină încredere lucrările Conferinței Naționale 'și așteaptă ca hotărîrile sale să dea răspunsuri și noi orientări în problemele complexe, interne și internaționale, în spiritul concepției revoluționare a materialismului dialectic, al socialismului științific, să dea o perspectivă luminoasă luptei revoluționare pentru înflorirea multilaterală a patriei, ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, întărirea necontenită a independenței și suveranității României ! (Aplauze puternice).Cred că participanții la conferință vor fi de acord cu mine să asigurăm partidul, întregul popor că vom face astfel

încît dezbaterile șî hotărîrile Conferinței Naționale să răspundă pe deplin așteptărilor lor, să ridice la un nivel șl mai înalt activitatea politico-organizato- rică și ideologică a partidului, să dezvolte tot mai puternic spiritul revoluționar în toate domeniile, să asigure înaintarea fermă a României pe calea socialismului, spre înaltele piscuri ale civilizației comuniste. (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungat^; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și
poporul !“).Conferința Națională are loc în anul și în luna cînd aniversăm împlinirea a 40 de ani de la lichidarea monarhiei — care simboliza dominația imperialistă șl bur- ghezo-moșierească — și proclamarea Republicii, aspirația de veacuri a poporului român, care a marcat o nouă etapă în istoria patriei noastre, trecerea la făurirea orînduiril socialiste în România. 
(Aplauze puternice).în deceniile care au trecut de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și de la proclamarea Republicii, țara noastră a parcurs mai multe etape istorice. Au fost lichidate dictatura fascistă și orînduirea burghezo-moșierească, împărțită în clase antagoniste, în bogați și săraci, în exploatatori și asupriți. S-a înfăptuit revoluția democratică, iar, înce- pînd din anul 1948, s-a trecut la înfăptuirea obiectivelor revoluției socialiste, care a lichidat pentru totdeauna exploatarea și asuprirea, inegalitățile economice, sociale și naționale, asigurînd deplina libertate și egalitate între toți cetățenii patriei. (Aplauze puternice).într-o perioadă istorică scurtă au avut loc mari transformări revoluționare în toate domeniile vieții economice și so

ciale. România a depășit înapoierea în care se afla datorită politicii claselor exploatatoare și dominației imperialiste, devenind o țară industrial-agrară, cu o industrie modernă, puternică, organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale tehnicii și științei contemporane, cu o agricultură socialistă în plin progres, cu o puternică dezvoltare a științei, învăță'^ mîntului, culturii, a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor. (Aplauze puternice).Lucrările . Conferinței Naționale a partidului au loc în împrejurări internaționale deosebit de grave și complexe, care afectează întreaga viață politică, economică, militară și socială, pacea și securitatea întregii lumi.în complexitatea problemelor interne șl Internaționale, Conferința Națională este chemată să analizeze în mod aprofundat, științific, pe baza concepției revoluționare despre lume și viață, a socialismului științific, în spirit critic și autocritic, activitatea de pină acum, să tragă concluziile și învățămintele ce se desprind atît din întreaga experiență a construcției socialiste din patria noastră, cît și din experiența mondială în general, să dea răspuns problemelor pe care le ridică actuala etapă de dezvoltare economico-socială a țării, a însăși dezvoltării mondiale.Totodată, marele forum democratic al comuniștilor români trebuie să stabilească măsuri și orientări clare, ferme, în spirit revoluționar, care să asigure îndeplinirea integrală a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului și creșterea puternică-a forțelor de producție, dezvoltarea științei, învățămîntului, culturii și perfecționarea activității în toate sectoarele vieții economice și Sociale, creșterea mai puternică a proprietății so

cialiste, a avuției naționale, înfăptuirea obiectivelor strategice de trecere a patriei noastre la un nou stadiu de dezvoltare.întreaga activitate de pregătire a Conferinței Naționale și lucrările sale constituie expresia elocventă a democrației de partid, a forței sale hotărîtoare pentru întărirea și dezvoltarea democrației muncitorești-revoluționare din țara noastră.După cum este bine cunoscut, Conferința Națională a fost precedată de o largă dezbatere în partid a celor mai importante probleme actuale ale dezvoltării economico-sociale a României, ale activității de partid.în adunările organizațiilor de partid, în conferințele orășenești, municipale și județene de partid, care au avut loc înaintea Conferinței Naționale, s-a fă-
I. PROFUNDELE TRANSFORMĂRI REVOLUȚIONARE DIN ANII 

CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE. SUCCESELE ISTORICE 
OBȚINUTE DE POPORUL ROMÂN ÎN EDIFICAREA SOCIETĂȚII 

SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE
Stimați tovarăși,în perioada care a trecut de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, în anii construcției socialiste, România s-a transformat — așa cum am menționat — dintr-o țară slab dezvol- 

cut o temeinică analiză, critică șl autocritică, a activității din toate domeniile, s-au dezbătut cu exigență atît existența unor lipsuri din diferite sectoare ale vieții economice și sociale, cît și căile de perfecționare și îmbunătățire a întregii activități. Totodată, s-au făcut numeroase propuneri în vederea creșterii rolului organizațiilor de partid, al comuniștilor în întreaga operă de edificare a. societății socialiste în patria noastră.Se; poate afirma, cu deplin temei, că dezbaterile au constituit o puternică manifestare a hotărîrii comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregii națiuni de a face totul pentru a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru, pentru asigurarea mersului ferm înainte al patriei 

tată, care după- unii ideologi ai claselor exploatatoare trebuia să râmînă o „țară eminamente agrară", într-o țară industrial-agrară dezvoltată.Ă avut loc o creștere puternică a forțelor de producție. Au fost realizate mari întreprindeți și platforme industriale în 

pe calea socialismului șl comunismului I 
(Aplauze și urale puternice, îndelunga
te : se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“ 
„Ceaușescu și poporul „Ceaușescu, 
România — stima noastră și mindria !“).Iată de ce putem spune că delegații la conferință au adus cu ei gîndurile, voința și hotărirea comuniștilor, ale întregului nostru popor, care, în deplină unitate Și cu profundă încredere, așteaptă ca marele forum democratic al partidului să adopte hotărîri și ofiepțări care să dea o nouă perspectivă, revoluționară, în dezvoltarea societății sbcia- liste românești, în ridicarea patriei noastre pe noi trepte de progres și civilizație, îri înaintarea spre înaltele culmi ale celei mai drepte, superioare societăți din lume, ale comunismului ! 
(Aplauze și urale puternice, îndelunga
te ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. 1", 
„Ceaușescu și poporul !“).

'toate zonele țării. S-au dezvoltat noi și moderne ramuri industriale dotate cu mașini' și utilaje la nivelul tehnicii celei mai avansate. Producția industrială este astăzi de 120 de ori triaj mare decît in 
(Continuare în pag. a II-a)
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(Urmare din pag. I)1945. Industria chimică a crescut de peste 1 200 de ori. S-au dezvoltat de 113 ori industria metalurgică, de circa 500 ori industria constructoare de mașini, de 82 ori industria ușoară, de 32 ori industria alimentară. De asemenea, s-au dezvoltat puternic transporturile, celelalte sectoare de activitate. In această perioadă s-au realizat mari lucrări de construcții industriale, de locuințe, școli, spitale, construcții edilitare, ample lucrări de interes național, între care Canalul Dunăre — Marea Neagră. (Aplauze 

puternice).Agricultura, organizată pe baze socia
II. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII 

SOCIALISTE ROMÂNEȘTIîn această uriașă transformare revoluționară se disting mai multe etape, în primii ani după revoluția de eliberare socială și națională, o dată cu participarea activă a României la războiul de eliberare a patriei și pentru zdrobirea fascismului, s-a trecut la refacerea economiei distruse de război, la înfăptuirea unor reforme sociale, a revoluției agrare. în această perioadă s-au dezvoltat diferite forme de proprietate capitalistă, socialistă de stat și cooperatistă — dar în care baza economiei o reprezenta proprietatea capitalistă.* Anul 1948 marchează trecerea la înfăptuirea revoluției socialiste. O dată cu naționalizarea industriei, băncilor și a altor mijloace de producție a fost lichidată o- rînduirea burghezo-moșierească și s-a trecut la dezvoltarea socialistă a industriei și altor sectoare de activitate. Au avut loc cooperativizarea agriculturii, care a cerut o perioadă lungă de timp — din 1949 pînă în 1962 —, organizarea pe baze socialiste a tuturor sectoarelor econo- mico-sociale. Practic, se poate spune că , această perioadă a durat aproape 20 de ani, în care s-a realizat organizarea pe baze socialiste a proprietății de stat și cooperatiste, a tuturor sectoarelor economice și sociale, aceasta asigurînd victoria primei etape a revoluției socialiste.Cu toate aceste realizări importante din economia românească, patria noastră continua însă să rămînă o țară cu un nivel slab de dezvoltare. în 1965, Qpngresul al IX-lea al partidului a pus cu acuitate problema dezvoltării în ritm înalt a industriei și a celorlalte ramuri da^act^i’itate, creșterii puternice a pro- dîpiăi . agricole, „consolidării economiei socialiste, în general. Această activitate a necesitat o perioadă de circa 10 ani
III. ÎNDEPLINIREA PLANULUI PE PRIMII DOI ANI 

Al CINCINALULUI, MĂSURILE CE SE IMPUN PENTRU
REALIZAREA ÎN BUNE CONDIȚII A OBIECTIVELOR 

STRATEGICE ALE DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE 
A ȚĂRII PE ÎNTREGUL CINCINAL 1986-1990

1 Dezvoltarea intensivă a industriei, înfăptuirea 
programelor de organizare și modernizare a producției

Stimați tovarăși,’^Congresul al XIII-lea al partidului a stabilit obiectivele strategice ale dezvoltării României în cel de-al 8-lea cincinal 1986—1990, care trebuie să asigure o creștere puternică a forțelor de producție, dezvoltarea intensivă a industriei, agriculturii și celorlalte sectoare de activitate, realizarea unei noi calități a 

liste, a cunoscut, de asemenea, mari prefaceri. Producția agricolă este de aproape 9 ori mai mare decît în trecut. S-au realizat irigații pe o suprafață de peste 3,5 milioane hectare, precum și alte importante lucrări de îmbunătățiri funciare. de sporire a potențialului productiv al pămîntului. Pe această bază s-au obținut marile realizări în creșterea producției agricole, în transformarea satelor, a vieții întregii țărănimi.în același timp, au cunoscut o puternică dezvoltare cercetarea științifică, învă- țămîntul, cultura — factori fundamentali în întreaga dezvoltare socialistă a patriei noastre. Se înfăptuiesc cu succes obiectivele noii revoluții tehnico-științifice, ale noii revoluții agrare.

în care s-a realizat dezvoltarea intensă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, ceea ce a permis trecerea la o altă etapă a dezvoltării socialiste a României — aceea a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, care trebuie să asigure dezvoltarea puternică a forțelor de producție în toate domeniile, a tuturor celorlalte ramuri de activitate, perioadă care se apreciază că se va încheia in jurul anilor 2000.Toate aceste etape constituie un tot unitar al procesului de organizare și dezvoltare socialistă a României, care trebuie să asigure realizarea în cele mai bune condiții a principiilor socialiste de muncă, de viață, de repartiție, un nivel general înalt de civilizație și cultură întregii națiuni. (Aplauze puternice).O dată cu dezvoltarea puternică a forțelor de producție am acordat o atenție deosebită perfecționării conducerii, relațiilor sociale, dezvoltării puternice a democrației muncitorești-revoluționare — factor hotărîtor pentru înaintarea cu succes pe calea socialismului.Acum România se află într-o etapă hotărîtoare, în faza superioară ă făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și creării condițiilor pentru trecerea la edificarea societății comuniste. In realizarea acestui obiectiv, conform ho- tărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, pînă în 1990, țara noastră trebuie să depășească stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare și să treacă la un stadiu nou, superior — cel de țară socialistă mediu dezvoltată. 
(Aplauze puternice). Trebuie să menționăm insă că, din punct de vedere al producției pei? locuitor, România se află,’ încă de pe acum, iâ nivelul multor țări mediu dezvoltate, iar în cîteva domenii industriale importante chiar la nivelul 

muncii și vieții, înfăptuirea noii revoluții tehnico-științifice, a noii revoluții a- grare și trecerea României la un nou stadiu de dezvoltare economico-socială — cel de țară socialistă mediu dezvoltată.în primii ani ai cincinalului s-au obținut unele realizări importante în industrie, agricultură și celelalte sectoare ecănomico-sociale. Producția-marfă in

în această perioadă s-au produs mari schimbări sociale, în structura claselor și în relațiile dintre ele.Toate aceste mărețe realizări au transformat însăși înfățișarea orașelor și satelor noastre, a întregii țări.Pe această bază s-au asigurat creșterea puternică — de circa 33 de ori — a venitului național, de circa 20 de ori a avuției naționale, sporirea de circa 13 ori a retribuției, ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor — țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

unor țări cu cea mai mare dezvoltare. Toate acestea ne dau garanția că avem toate condițiile pentru a realiza cu succes, pînă în 1990, obiectivul strategic stabilit de Congresul al XIII-lea al partidului nostru. (Aplauze puternice, 
îndelungate).în același timp, pe baza Programului partidului, a orientărilor de perspectivă pină in anul 2000, vom înfăptui toate obiectivele privind dezvoltarea puternică a forțelor de producție, a industriei, a agriculturii, a celorlalte sectoare de activitate. România va deveni o țară cu o industrie și o agricultură puternice, comparativ cu țările dezvoltate, va asigura progresul general al tuturor sectoarelor de activitate, astfel încît se va realiza dezvoltarea armonioasă, multilaterală a întregii societăți, creîndu-se condiții tot mai bune de muncă, de viață, de manifestare plenară a personalității umane pentru toți cetățenii României. Am în vedere îndeosebi dezvoltarea forțelor de producție, a industriei, agriculturii pentru că, din punct de vedere social, România, prin realizarea principiilor socialiste de proprietate, de repartiție, de etică și echitate, se află cu mult înaintea celor mai dezvoltate țări capitaliste. Numai o dată cu înfăptuirea Programului partidului — deci în jurul anilor 2000 — într-o perioadă de 50 de ani, vom putea spune că am realizat societatea socialistă multilateral dezvoltată, că socialismul își va afirma cu putere caracteristicile sale superioare în domeniile economic și social, al bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, în dezvoltarea societății în t»atedomeniile. (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate : sc 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul “)..

dustrială a sporit cu peste 10 la sută, producția agricolă cu aproape 20 la sută. S-a realizat o creștere importantă a productivității muncii și a venitului național.După cum este cunoscut, în anul 1986 s-au adoptat programe speciale cu privire la modernizarea și organizarea științifică a producției, s-au stabilit noi normative economico-financiare care să 

asigure aplicarea fermă a principiilor autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării în toate sectoarele de activitate economică și socială.Trebuie să spunem însă țieschis că realizările din primii doi ani ai cincinalului nu sînt la nivelul prevederilor planului și al posibilităților reale ale economiei românești. îndeosebi în acest an s-au. rhanifestat o serie de lipsuri foarte serioase în desfășurarea în bune condiții a producției, în funcționarea la capacitățile proiectate a instalațiilor, a întreprinderilor.Deoarece în cadrul Conferinței Naționale s-a prezentat un raport special pe aceste probleme, nu mă voi opri asupra lor. Consider însă necesar să subliniez că, ținînd seama de rezultatele obținute în primii doi ani ai cincinalului, se impun măsuri hotărîte pentru lichidarea grabnică a stărilor de lucruri negative din toate sectoarele de activitate, pentru a se asigura realizarea în bune condiții a planului pe 1988 și a întregului cincinal, astfel încît să se realizeze neabătut prevederile din plan și din programele de dezvoltare econonlico-so- cială — care constituie factsțil hotărîtor al înfăptuirii Programului partidului.în primul rînd, este necesar să luăm toate măsurile pentru realizarea in bune condiții a producției din domeniul petrolier și minier, să asigurăm buna funcționare a sistemului energetic național, realizînd integral toate programele de investiții și de modernizare a activității din industria petrolieră, minieră și energetică.Trebuie ca, anul viitor, să asigurăm punerea în funcțiune a tuturor capacităților de producție, realizarea paramfe- trilor proiectați. Să facem totul pentru a asigura darea In producție a primelor grupuri energetice nucleare.O atenție deosebită va trebui acordată îmbunătățirii activității din siderurgie și metalurgie, din chimie și petrochimie, prin realizarea în întregime a programelor de modernizare și a producției
2. Agricultura - pe calea realizării obiectivelor 

noii revoluții agrare
Stimați tovarăși,în domeniul agriculturii am avut, în acești doi ani, pe ansamblu, rezultate bune. Am realizat consecutiv în ultimii doi ani cîte 30 și, în acest an, 31 milioane tone de cereale. S-au,obținut creșteri importante și la celelalte produse agricole. Cu toate aceste rezultată pozitiVe, s-au ttiaftrfestat ‘ și continuă să se manifeste și în acest sector o serie de stări de lucruri negative. De aceea sînt necesare măsuri hotărîte în vederea înfăptuirii neabătute a obiectivelor noii revoluții agrare, a creșterii puternice a producției agricole,

3. Pentru realizarea integrală a planului de investiții, 
a programelor de sistematizare și modernizare 

a tuturor localităților
Stimați tovarăși,Pentru realizarea obiectivelor planului cincinal 1986—1990 sînt prevăzute fonduri de peste o mie două sute miliarde lei pentru investiții. Am pornit de la necesitatea alocării, în continuare, a circa 30 la sută din venitul național pentru fondul de acumulare, de dezvoltare economico-socială — factor hotărîtor pentru progresul general al patriei noastre.Aș dori să menționez că fondurile alocate pentru acest cincinal prevăd o diminuare a ceea ce am stabilit inițial cu circa 200 miliarde lei pe seama reducerii cheltuielilor în investiții, realizîn- 

stabilite pentru fiecare din aceste sectoare.în mod deosebit aș dori să subliniez necesitatea îmbunătățirii activității în cele trei ministere ale construcțiilor de mașini, a înfăptuirii neabătute a programelor stabilite, a realizării de mașini și utilaje cu un înalt nivel tehnic și calitativ, pentru a asigura dotarea economiei naționale cu tehnica cea mai avansată și, totodată, creșterea aportului acestor ramuri la export.Se impun, de asemenea, măsuri mai ferme pentru modernizarea și buna funcționare a industriei ușoare, a tuturor sectoarelor producătoare de bunuri de consum.în acest cadru aș dori să subliniez și necesitatea îmbunătățirii activității și ridicării calității producției din industria materialelor de construcții.Deși în acest an industria alimentară a cunoscut o creștere importantă, doresc să subliniez necesitatea de a se acorda și în continuare toată atenția înfăptuirii programelor stabilite pentru dezvoltarea și diversificarea producției alimentare, pentru realizarea unor produse de un nivel calitativ cît mai bun.Va trebui, de asemenea, să se acorde mai multă atenție bunei organizări și funcționări a transporturilor, îndeosebi pe căile ferate, fluviale și maritime.în toate sectoarele este necesar să se asigure înfăptuirea, în anul 1988, a tuturor programelor de organizare și modernizare a producției — factor hotărîtor pentru înfăptuirea obiectivelor actualului plan cincinal. Trebuie să se înțeleagă bine că anul 1988 constituie anul hotărîtor pentru înfăptuirea programelor de modernizare și dezvoltare generală a industriei și tuturor sectoarelor de activitate. (Aplauze puternice).Se impun măsuri hotărîte în vederea îmbunătățirii calității și ridicării continue a nivelului tehnic al producției.După cum este bine cunoscut, în acest an nu numai că nu s-au realizat măsurile de reducere a consumurilor de ma

vegetale și animale, în conformitate cu prevederile planului, cu programele de dezvoltare pentru fiecare sector și ramură de activitate.Așa cum prevăd hotărîrile Congresului al XIII-lea, în centrul preocupărilor trebuie să stea- realizarea unei însemnate*  creșteri a producției de cereale, dezvoltarea puternică a sectorului degu- micuiturii, pomiculturii, viticulturii. Anul viitor va trebui să realizăm peste 35 milioane tone de cereale, peste 10 milioane tone de legume, să obținem producții mari Ia toate produsele vegetale, să facem să crească puternic efectivele de animale și, mai cu seamă, 

du-se toate investițiile prevăzute în planul cincinal.în primii doi ani ai cincinalului am realizat un volum de investiții de aproape 500 miliarde lei. S-au pus in funcțiune circa 450 de noi capacități de producție. De asemenea, s-au realizat importante lucrări de construcții de locuințe, așezăminte sociale, spitale, instituții de cultură, lucrări edilitare.în Capitala patriei noastre s-au înfăptuit ample lucrări de modernizare și sistematizare — noul centru politico-admi- nistrativ, metroul, amenajarea rîului Dîmbovița. Pînă în anul 1990 vom încheia modernizarea Bucureștiului, astfel încît el să devină un centru, o capitală modernă a României socialiste. 

terii prime și materiale, dar chiar a avut loc o anumită creștere a acestor consumuri în aproape toate sectoarele de activitate.Este necesar să fie luate măsuri hotărîte în vederea folosirii raționala, științifice, a materiilor prime și materialelor, să se respecte neabătut normele de consumuri materiale și energetice, să se acționeze în direcția elaborării de noi tehnologii și măsuri care să conducă la reducerea mai accentuată a acestora. Să asigurăm, în conformitate cu normele stabilite, recuperarea și refolosirea materialelor, a pieselor și subansamblelor, recondiționarea și refolosirea lor.Se impun măsuri ferme în vederea organizării corespunzătoare a producției și a muncii, a introducerii noilor tehnologii și mijloace de automatizare, pentru o creștere mai puternică a productivității muncii — factor hotărîtor în sporirea eficienței întregii activități, în asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea generală a țării, pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului.Trebuie ca toate unitățile economico- sociale să-și desfășoare activitatea pe baza principiilor autogestiunii și »uto- finențării, să asigure creșterea puternică a eficienței economice.Toate acestea impun ca o necesitate lichidarea cu desăvîrșire a lipsurilor, a stărilor negative ce s-au manifestat în cursul acestui an, creșterea spiritului de răspundere, disciplină și ordine, luarea tuturor măsurilor pentru ca toate organele de partid și de stat, toate organele democrației muncitorești-revoluționare, toți oamenii muncii — în calitatea lor de producători și proprietari — să-și îndeplinească în cele mai bune condiții rolul pe care îl au în înfăptuirea*  planului, a programelor de dezvoltare socialistă a patriei noastre. (Aplauze 
șl urale puternice, îndelungate^ se 
scandează „Ceaușescu — P.c'l. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Vom munci 
și vom lupta — țara o vom înălța !“).

producția animalieră, de lapte, came, lînă. Aceasta impune aplicarea cu fermitate a rezultatelor cercetării științifice în agricultură, folosirea în cele mai bune condiții a bazei materiale — de mecanizare și chimizare — de care dispune agricultura noastră, realizarea integrali a programului de îmbunătățiri funciare și de utilizare eficientă a tuturor lucrărilor de irigații.Să facem astfel încît anul 1988 să devină un an hotărîtor în înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare ! 
(Aplauze și urale puternice, îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

(Aplauze șî urale puternice ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mîndria !“).Cu toate acestea, avem încă serioase rămîneri în urmă, îndeosebi în realizarea investițiilor din industrie și agricultură, în punerea la termen in producție a tuturor capacităților.în conformitate cu hotărîrile Congresului al XIII-lea, trebuie să orientăm, cu toată fermitatea, investițiile spre realizarea programelor de modernizare și dotare cu noi mașini și utilaje de nivel tehnic ridicat, reducînd substanțial ponderea lucrărilor de construcții în totalul investițiilor. Trebuie să fie luate toate măsurile pentru lichidarea tendințelor
(Continuare în pag. a III-a)
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(Urmare din pag. a Il-a)anarhice, care se mai manifestă în diferite sectoare, de a se cheltui mijloacele materiale și financiare pentru construcții de birouri, de alte spații, de hale, de care nu ducem lipsă, în detrimentul dotării cu utilaje și mașini de înaltă tehnicitate.Ținînd seama de nerealizările înregistrate pînă acum în domeniul investițiilor, este necesar să luăm toate măsurile ca, în anul 1988, să asigurăm punerea în producție a tuturor obiectivelor planificate, realizarea parametrilor proiectați, funcționarea la întreaga capacitate a tuturor instalațiilor și utilajelor.Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea în direcția reducerii cheltuielilor și costurilor construcțiilor, pentru a asigura ca mijloacele uriașe, fondurile puse la dispoziție de stat să contribuie la dezvoltarea puternică a capacităților de producție, la ridicarea nivelului tehnic, sporirea producției materiale și a avuției naționale — singura cale care asigură dezvoltarea generală a patriei, creșterea continuă a bunăstării mate-
Volumul activității economice

totale —
Numărul județelor1968 1975 1987Pînă la 20 miliarde lei 7 __ __între 20,1 — 40 miliarde lei 27 7 —între 40,1 — 60 miliarde lei 6 21 1între 60,1 — 80 miliarde lei 1 6 8între 80,1 — 100 miliarde lei — 6 17Peste 100 miliarde lei — 1 15

Aceasta demonstrează cu puterea faptelor de netăgăduit justețea politicii partidului nostru privind dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție în întreaga țară — ca factor hotărîtor al întregii dezvoltări. (Aplauze și urale 
puternice; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu, 
România — stima noastră și mindria!“).Tocmai pe această bază, a repartizării juste a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, a amplasării și dezvoltării lor echilibrate, precum și a producției pe locuitor, am asigurat condiții pentru manifestarea deplinei egalități în drepturi pentru toți cetățenii patriei noastre, dezvoltarea puternică de noi centre industriale, de noi orașe și localități industrial-agrare.Acum, hotărîtor este să înfăptuim neabătut obiectivele Congresului al XIII-lea, Programul partidului, care

4» 4. Sporirea aportului științei, învățămîntului si culturii 
în înfăptuirea programelor de dezvoltare economică

4

Stimați tovarăși,înfăptuirea planurilor și programelor e- conomico-sociale, a obiectivelor strategice ale actualului cincinal impune ca o necesitate obiectivă dezvoltarea și mai puternică a științei, învățămîntului și culturii. Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea în direcția intensificării activității de cercetare, pentru legarea și mai strînsă a cercetării cu producția și învățămîn- tul, soluționarea într-un termen scurt a problemelor multiple și complexe ale progresului tehnic, ale introducerii rapide în producție, în toate sectoarele, a noilor realizări ale științei și tehnicii.Nu se poate vorbi de înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, de modernizare fără angajarea puternică a științei, în toate sectoarele de activitate. Avem realizări însemnate, dispunem de
relațiilor economice internaționale,

participarea activă a României la schimbul de valori,
5. Dezvoltarea

la diviziunea mondială a muncii
Stimați tovarăși, economice in- in producție,Dezvoltarea relațiilor ternaționale, cooperarea participarea activă la diviziunea internațională a muncii reprezintă un factor hotărîtor pentru înfăptuirea programului de dezvoltare a patriei noastre, pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Este necesar să acționăm cu mai multă hotărîre pentru perfecționarea activității de comerț exterior, să asigurăm o creștere puternică a cooperării și specializării în producție. Un rol important îl reprezintă, în acest sens, participarea activă a țării noastre la activitatea C.A.E.R., la realizarea acordurilor de lungă durată pină în anul 2000 din cadrul C.A.E.R., la perfecționarea activității acestuia, astfel încît cooperarea și specializarea în producție între țările membre să contribuie în mod efectiv la progresul fiecărei țări socialiste, la dezvoltarea generală a socialismului.Trebuie să dezvoltăm puternic colaborarea, cooperarea și specializarea cu țările socialiste care nu sînt în C.A.E.R., să realizăm o largă colaborare cu țările în curs de dezvoltare. în același timp, se impune extinderea continuă a colaborării, inclusiv a cooperării în producție, și cu țările capitaliste dezvoltate.Trebuie să spunem deschis, și în acest cadru, că realizările din domeniul comerțului exterior, al exportului nu ne pot mulțumi, că, și în primii doi ani ai actualului cincinal, au continuat să se manifeste serioase lipsuri și rămîneri în urmă. Este necesar ca toate întreprinderile, toate ministerele, întreprinderile de comerț exterior, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale să-și îmbunătățească cu mult activitatea, să crească răspunderea în înfăptuirea tuturor obiectivelor și sarcinilor încredințate.Se impune să se acționeze cu mai multă hotărîre în direcția valorificării superioare a materiilor prime, a muncii poporului nostru, pentru creșterea continuă a eficienței schimburilor economice externe, pentru realizarea unui comerț exterior echitabil, reciproc avantajos.în același timp, trebuie să acționăm cu toată hotărîrea în direcția asigurării unei balanțe de plăți echilibrate, pentru aplicarea cu fermitate a hotărîrilor partidului și statului privind lichidarea 

(Aplauze 
se scan- 

și po- 
— stima

în ve-

riale și spirituale a poporului, și urale puternice, prelungite ; dează îndelung „Ceaușescu porul !“, „Ceaușescu, România noastră și mindria !“).Sînt necesare măsuri ferme derea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului privind dezvoltarea armonioasă, echilibrată, a tuturor județelor și zonelor țării, prin amplasarea rațională a obiectivelor in- ' dustriale și agrare, dezvoltarea micii industrii, a serviciilor și celorlalte ramuri..în acest sens, merită să subliniem marile realizări obținute în construcția socialistă prin dezvoltarea tuturor zonelor țării, prin construirea a circa 180 de noi platforme industriale, o dată cu dezvoltarea puternică a celor existente, prin crearea, în fiecare județ, a cel puțin 4—5 centre industriale și dezvoltarea corespunzătoare a consiliilor industrial-agra- re, a agriculturii, a celorlalte activități, în comparație cu anul 1968, cînd am reorganizat județele și localitățile patriei noastre, producția industrială, agricolă și a celorlalte sectoare de activitate, pe grupe de județe, a crescut astfel : 

a tu- acor- echi-
asigură toate condițiile pentru dezvoltarea multilaterală a tuturor județelor, orașelor și localităților patriei.în dezvoltarea econotnico-socială turor zonelor țării se impune să dăm o atenție deosebită asigurării librului ecologic, al naturii, să acționăm cu toată hotărîrea împotriva fenomenelor de poluare, să păstrăm apa limpede și curată, să apărăm pădurile, să dezvoltăm noi spații verzi, să asigurăm aerul curat. Apărarea naturii, asigurarea echilibrului ecologic reprezintă o parte inseparabilă, organică, de însemnătate deosebită în opera de construcție socialistă din România. (Aplauze puter
nice).Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea în direcția înfăptuirii programelor de sistematizare, de organizare a orașelor și comunelor, de restrîngere a suprafețelor construite, de modernizare a

a gîndi și a revoluționar, dacă nu ești

si socială a tării
9 9puternice forțe în cercetarea noastră științifică ! Trebuie să facem astfel încît ele să aibă un rol tot mai important în asigurarea progresului general al patriei, în înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate !Știința însăși înseamnă acționa permanent ca un Nu poți fi om de știință un bun revoluționar în domeniul tău, un bun revoluționar pentru transformarea lumii în general 1 (Aplauze și urale pu

ternice ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu, România — stima noastră 
și mindria !“). (Este necesar să perfecționăm, în continuare, activitatea de învățămînt, de formare a cadrelor cu înalte cunoștințe ■ profesionale și mai multă atenție tehnice, să acordăm perfecționării și re-

9

într-un timp cît mai scurt a datoriei externe. Trebuie să facem astfel încît activitatea de comerț exterior, colaborarea și cooperarea cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, să devină un factor activ pentru progresul fiecărei țări, pentru depășirea problemelor complexe din economia mondială și asigurarea dezvoltării fiecărei națiuni, pentru o politică de colaborare și de pace între toate popoarele lumii. (Aplauze puter
nice).O atenție deosebită trebuie să acordăm activității economico-financiare, bunei funcționări a tuturor întreprinderilor și centralelor pe principiile noului mecanism economic, ale autogestiunii, auto- conducerii și autofinanțării, să realizăm o creștere tot mai puternică a eficienței economice, asigurarea într-o măsură tot mai mare a mijloacelor circulante cu forțele, proprii și reducerea, în acest fel, a creditelor.Și în continuare vom aloca circa 70 la sută din venitul național pentru consum și 30 la sută pentru fondul de dezvoltare, pornind de la necesitatea asigurării atît a resurselor pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, cît și a mijloacelor necesare dezvoltării generale a forțelor de producție, a societății — aceasta fiind singura cale care asigură perspectiva înfloririi patriei și ridicării necontenite a gradului de civilizație și bunăstare a întregii noastre națiuni. 
(Aplauze și urale îndelungate, puternice ; se scandează „Ceaușescu și po
porul !", „Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !**).Vor trebui luate toate măsurile în vederea înfăptuirii prevederilor actualului plan cincinal privind îmbunătățirea condițiilor de muncă, de sănătate, de viață ale întregii națiuni. Trebuie să spunem, cu deplină satisfacție că, în condițiile grele din primii ani ai deceniului al 9-lea, țara noastră a asigurat atît dezvoltarea continuă a forțelor de producție, locuri de muncă pentru toți cetățenii patriei, cît și creșterea, in același timp, a nivelului de trai, a retribuției tuturor oamenilor muncii.Vă sînt cunoscute, din datele publicate, că în țările capitaliste — din Piața comună, din S.U.A., din alte state capitaliste dezvoltate — numărul șomerilor depășește 30 milioane. Noi putem să ne mîndrim cu faptul că am asigurat — și societatea noastră ■ va

«orașelor, îndeosebi a comunelor, astfel încît, pînă în anii 2000, să încheiem, în linii generale, și la sate înfăptuirea acestor programe. Aceasta va asigura schimbarea întregii înfățișări a patriei noastre, apropierea condițiilor de viață și de muncă ale satelor de cele ale orașelor, va duce la întărirea și mai puternică a alianței dintre clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate, dintre toate categoriile de oameni ai muncii, va accelera procesul de omogenizare a societății socialiste românești, de dispariție a deosebirilor esențiale dintre orașe și sate, dintre diferite clase și categorii sociale, va duce la crearea societății unice a poporului muncitor, constructor conștient al socialismului și comunismului ! 
(Aplauze și urale puternice, îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu și poporul!“).

9

teh- con- ridi- pro-

ciclării cunoștințelor muncitorilor, specialiștilor, inginerilor, tuturor oamenilor muncii.Tot ceea ce trebuie să realizăm presupune oameni cu o înaltă calificare, capabili nu numai să mînuiască nica, dar și să o perfecționeze tinuu, să aibă rolul hotărâtor în carea calității și nivelului tehnic al ducției, în dezvoltarea generală a patriei. Vom putea realiză, în astfel de condiții, programele de dezvoltare socialistă a țării, numai și numai cu clasa' muncitoare, cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu oameni ai muncii în general, cu înalte cunoștințe profesionale și tehnice, cu înalt spirit revoluționar, care să acționeze în toate împrejurările, de pe poziția cea mai înaintată — în producție, în știință, în viață — ca adevărați revoluționari ! (Aplauze puternice).

asigura în continuare — locuri de muncă pentru întreaga populație, pentru întregul” tineret al patriei noastre 1 
(Aplauze puternice, prelungite).Ținînd seama de realizările din primii doi ani, de. prevederile planului pe 1988 și pe următorii ani ai cincinalului, se creează condițiile trecerii la realizarea hotărîrilor Congresului al XIII-lea privind creșterea retribuției reale cu circa 6—8 la sută în acest cincinal. Pe această bază propun Conferinței Naționale să edoptăm hotărîrea ca, începînd din a doua jumătate a anului 1988, să trecem la majorarea retribuției tuturor oamenilor muncii cu circa 10 la sută. 
(Aplauze și urale puternice, prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu și poporul 1", 
„Vom munci și vom lupta, țara o vom 
înălța!“). Aceasta urmînd să se realizeze în mod treptat și să se încheie în cursul anului 1989, astfel încît în 1990 toate categoriile de oameni ai muncii să primească retribuția majorată.în același timp, se va analiza acordarea unor sporuri pentru pensionarii cu pensii mai mici. Se vor înfăptui neabătut prevederile privind veniturile sociale. De altfel, după cum este cunoscut, am realizat în mod special o creștere puternică a alocațiilor pentru copii, înfăptuind cu mult înainte prevederile Congresului al XIII-lea în această privință. (Aplauze puternice).Vom continua să aplicăm cu fermitate principiile socialiste de retribuție în raport de muncă, pornind de la principiul socialist „nici piine fără muncă, nici muncă fără pîine“, precum și de la legarea strînsă a veniturilor de rezultatele muncii depuse de fiecare. Va trebui să aplicăm ferm principiile acordului global, să asigurăm în viață a principiilor retribuție.Considerăm că pentru șl cea viitoare, actualul raport între veniturile mari și mici corespunde atît dezvoltării forțelor de producție, posibilităților societății noastre, cît și principiilor cointeresării materiale. Nu trebuie să uităm nici un moment că, o dată cu aplicarea fermă a acestor principii, trebuie să dezvoltăm puternic spiritul de muncă, de solidaritate intre toți oamenii muncii, de abnegație și dăruire pentru dezvoltarea generală a societății. Să îmbinăm ferm interesul general cu interesul particular, să pornim permanent de la faptul că numai în măsura 

materializarea socialiste deaceastă etapă

dezvoltării forțelor de producție, a societății în general, se pot asigura condițiile necesare aplicării ferme a principiilor socialiste de retribuție, de cointeresare materială, de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a țării. Să facem totul deci pentru dezvoltarea continuă a patriei noastre socialiste 1 (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul!“).

IV. UNELE CONCLUZII GENERALE PRIVIND DESFĂȘURAREA 
CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE ÎN ROMANIA Șl ORIENTĂRILE 
DE PERSPECTIVĂ ÎN VEDEREA PERFECȚIONĂRII ÎNTREGII 

ACTIVITĂȚI, A ÎNAINTĂRII FERME ÎN NOUA ETAPĂ 
DE DEZVOLTARE REVOLUȚIONARĂ A PATRIEI NOASTRE

1. Justețea politicii de alocare a unei părți însemnate 
din venitul național pentru dezvoltare și acumulare

Stimați tovarăși,Analizînd stadiul actual al societății socialiste românești, drumul parcurs într-o etapă istorică scurtă, în care poporul nostru a obținut remarcabile realizări în toate domeniile de activitate, se impune să tragem unele concluzii generale, atît din ceea ce este bun, cit și din stările negative și din lipsurile care s-au manifestat, pentru a putea să stabilim, pe această bază, măsurile necesare în vederea perfecționării întregii activități, a înaintării ferme în noua etapă de dezvoltare revoluționară a triei noastre.Tot ce am realizat în dezvoltarea ternică a patriei reprezintă munca tregului nostru popor, care, sub ducerea partidului, a parcurs, în cîteva decenii, o cale lungă, ce în trecut ar fi necesitat secole.Se poate afirma că cel de-al IX-lea Congres al partidului, din 1965, a marcat o nouă perioadă în construcția socialistă a țării.Am alocat, în ultimii 20 de ani, o treime din venitul național pentru fondul de dezvoltare. A fost necesar să facem eforturi, să ne mulțumim, la un moment dat, cu mai puțin, dar am făcut aceasta pentru a asigura înaintarea rapidă a patriei noastre pe calea progresului economic și social. încă de acum 20 de ani am pus în fața partidului și poporului

pa-pu- în- con-

2. Perfectionarea
9 

socialiste de stat și cooperatiste
Stimați tovarăși,Am pus îri centrul întregii noastre activități dezvoltarea puternică a proprietății socialiste de stat și cooperatiste, am acționat pentru perfecționarea continuă a bazei orînduirii noastre socialiste. Astăzi, mijloacele fixe reprezintă circa 3 200 de miliarde lei, din care peste 80 la sută s-au realizat în ultimii 20 de ani, iar avuția națională generală a ajuns la aproape 5 000 de miliarde lei. Pe această bază, fiecare cetățean al României, în calitatea sa de proprietar — împreună cu întregul popor — asupra tuturor bogățiilor patriei noastre, are în proprietate peste 140 000 lei din fondurile fixe.Este necesar să continuăm cu fermitate dezvoltarea proprietății socialiste, aplicînd neabătut principiile autocondu- cerii, autogestiunii, să asigurăm creșterea răspunderii colectivelor de oameni ai muncii — în calitatea lor de proprietari și producători — pentru administrarea unei părți a avuției generale a națiunii încredințate lor spre folosință.Toate aceste realizări demonstrează în mod convingător, cu puterea faptelor de netăgăduit, justețea politicii partidului nostru comunist, care a aplicat și

3. Dezvoltarea democrației muncitorești- 
revoluționare, înfăptuirea consecventă a principiului 
construirii socialismului cu poporul și pentru poporDoresc să subliniez din nou că tot ceea ce am realizat reprezintă rodul muncii pline de abnegație a clasei mun-

Este necesar să dezbatem temeinic, în cadrul Conferinței Naționale, activitatea desfășurată în primii doi ani ai acestui cincinal, să dezvăluim deschis și cu toată tăria lipsurile, stările de lucruri negative ce s-au mănifestat, să tragem toate concluziile și să stabilim măsurile necesare în vederea înfăptuirii neabătute a planului pe anul 1988, a întregului cincinal, pînă în 1990. Să facem astfel încît să asigurăm înfăptuirea neabătută 

necesitatea unui ritm înalt și am hotărît să mergem pe această cale, subliniind că dacă nu vom acționa astfel țara noastră va rămîne în urmă din punct de vedere al dezvoltării și va fi greu să mai recuperăm această situație. Acum putem spune că am ales o cale bună, justă, am dezvoltat puternic patria noastră, am transformat-o dintr-o țară slab dezvoltată într-o țară industrial-agrară. Pe această bază am asigurat și creșterea avuției naționale, a venitului național, a retribuției, a nivelului de trai material și spiritual a-1 poporului. (Aplauze 
puternice, îndelungate).Oricine poate să constate astăzi nivelul general de dezvoltare al patriei noastre. Un calcul simplu demonstrează cu putere că dacă nu am fi mers pe această cale nivelul de trai ar fi fost astăzi cu cel puțin 25—30 la sută mai mic decît cel pe care îl avem astăzi. Poate că în primii ani s-ar fi putut consuma mai mult, dar, în întreaga perioadă, repet, România ar fi rămas în urma nivelului general de dezvoltare, deci și a nivelului de trai al poporului, care ar fi fost cu mult în urmă față de situația de astăzi.Pe baza experienței proprii, a realităților — care nu se pot tăgădui — putem afirma, fără teama de a greși, că numai continuînd politica de 'alocare a unui procent de circa 30 la sută pentru dezvoltare și de circa 70 la sută pentru consum vom asigura atît dezvoltarea în 
și întărirea continuă a proprietății

aplică în mod creator legitățile generale și principiile socialismului științific la realitățile din patria noastră. Am pornit și pornim de la faptul că socialismul se construiește în condiții diferite de la o țară la alta, de la o etapă la alta, că nu există și nu poate exista un model unic în construcția socialismului, că fiecare partid, fiecare popor trebuie să-și aleagă în mod independent și liber calea dezvoltării sale, a făuririi societății socialiste și comuniste. (Aplauze puternice).Am pornit întotdeauna de la înțelegerea realităților, a posibilităților patriei noastre, dar, totodată, am studiat și vom continua să studiem experiența altor state, a altor popoare, în edificarea socialismului. Vom împleti permanent, în mod dialectic, experiența proprie cu experiența altor partide și popoare, cu experiența socială mondială, pentru a găsi cele mai bune soluții problemelor multiple care se pun, dar totdeauna vom ține seama de principiile fundamentale, revoluționare, ale socialismului științific, în tot ceea ce vom face vom avea permanent în vedere că trebuie să realizăm în cele mai bune condiții, în forma cea mai bună și umană, societatea socialistă, care asigură bunăstarea fiecărei națiuni ! 
(Aplauze puternice).

citoare, a țărănimii, a intelectualității, a întregului popor, care, în deplină unitate, sub conducerea partidului nostru 

a obiectivelor strategice stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, să deschidem noi perspective pentru realizarea, pînă în anii 2000, a Programului partidului, a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre cele mai înalte culmi, spre comunism ! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

9continuare a patriei noastre, cît și ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului. (Aplauze 
puternice).Cred că este bine să menționez că am putut realiza aceste obiective și datorită măsurilor luate de oprire, și chiar de reducere a cheltuielilor militare.Trebuie să spun deschis în fața partidului, a poporului că, dacă am fi mers pe calea cheltuielilor mari militare, nu am fi putut să obținem realizările de astăzi. De altfel, chiar în viața mondială se poate vedea că țările care au cheltuit puțin pentru înarmare, cum este Japonia, spre exemplu, care a cheltuit mai puțin de 1 la sută, au ajuns la un înalt nivel de dezvoltare a industriei, în timp ce țările dezvoltate, cum sînt, de piu, Statele Unite ale Americii, cu uriașele sale cheltuieli militare, au ajuns — după declarațiile oficiale — într-o situație economică gravă, cu o rămînere în urmă a dezvoltării, însăși a tehnicii.Deci legată litare cerea nu ne cheltuieli militare, le puternice. îndelungate ; dează „Ceaușescu și poporul ! — pace ma noastră

exem-

dezvoltarea noastră este strîns de reducerea cheltuielilor mi- viitoare, este unei politici raționale, lăsa antrenați înlegată de du
de a cursa de 

(Aplauze și ura
se scan- 

", „Ceaușescu 
„Ceaușescu, România— stl- 

și mindria !“).

In întreaga noastră activitate am pornit și pornim de la faptul că instaurarea puterii politice a muncitorilor și țăranilor constituie numai începutul realizării socialismului, că procesul revoluționar nu se încheie o dată cu aceasta, ci continuă într-o formă nouă în fiecare etapă a construcției socialiste, că va continua totdeauna, pentru că numai în acest fel, al procesului revoluționar, vom asigura permanent perfecționarea societății, înaintarea fermă spre noi și noi piscuri, spre împlinirea visului de aur — asigurarea pentru totdeauna a independenței și suveranității țării. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu, România — stima noastră și 
mindria !").De aceea, pentru a asigura înfăptuirea Programului partidului este necesar să acționăm întotdeauna ca revoluționari, să dezvoltăm tot mai puternic spiritul de sacrificiu, spiritul de luptă revoluționară, împotriva a tot ceea ce este vechi și perimat, pentru promovarea cu îndrăzneală a noului, a tot ceea ce corespunde noii etape de dezvoltare, progresului economico-social, făuririi în cele mai bune condiții a socialismului și comunismului.

comunist, au înfăptuit și înfăptuiesc neabătut politica internă și externă, de
(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. a III-a) făurire a socialismului, de colaborare și pace.Am formulat teza făuririi socialismului cu poporul și pentru popor. Pornind de la aceasta, am realizat un larg cadru democratic care asigură participarea tuturor categoriilor de oameni ai muncii, a întregului popor la făurirea conștientă a propriului viitor.în decursul ultimilor 20 de ani am creat consiliile oamenilor muncii, ca organe colective de conducere a întregii activități economice și sociale. Am in- stituționalizat adunările generale ale oamenilor muncii care, în calitate de proprietari și producători, de adevărați stăpîni ai țării, hotărăsc și răspund de buna gospodărire și dezvoltare a mijloacelor din fiecare unitate, de înfăptuirea tuturor programelor de dezvoltare eco- nomico-socială. Am trecut la organizarea periodică, la fiecare cinci ani, a Congresului oamenilor muncii, a Congresului țărănimii, Ia care participă cîte 11 000 de oameni ai muncii și țărani, a Congresului științei și învățămîntului, a Congresului educației și culturii și altele, la care participă mii și mii de oameni ai muncii din fiecare sector de activitate și care hotărăsc asupra problemelor fundamentale privind dezvoltarea patriei. Am constituit consilii naționale pentru toate aceste domenii, ca organe cu activitate permanentă. Se poate spune că am realizat un puternic sistem al democrației muncitorești-revoluționare care asigură participarea directă a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate.în același timp, am perfecționat și dezvoltat sistemul democrației reprezentative — Marea Adunare Națională, consiliile populare, alte organe de stat — care, într-o strînsă colaborare cu organele democrației muncitorești, asigură un cadru nou, democratic, unic în felul său, de conducere a societății.Am acordat întotdeauna o importanță deosebită și am luptat pentru dezvoltarea democrației reprezentative. Considerăm că ea constituie un cadru și o formă importantă, dar cu anumite limite — și, de aceea, am trecut la realizarea, in același timp, a unui nou cadru, al democrației directe. Considerăm că îmbinarea armonioasă a acestor două forme de activitate democratică deschide calea unei noi democrații, cu mult superioară oricăror forme de democrație de pînă acum. «Am pornit și pornim de la faptul că socialismul însuși reprezintă — și trebuie să asigure — cea mai largă democrație, cel mai corespunzător cadru pentru ca toate clasele și categoriile sociale, întregul popor să poată participa direct
V. DEZVOLTAREA NAȚIUNII ROMÂNE Șl A STATULUI

NATIONAL UNITAR. POLITICA P. C. R. DE ASIGURARE 
A DEPLINEI EGALITÂJI ÎN DREPTURI ÎNTRE TOȚI CETĂȚENII 

ROMÂNIEI, DE ÎNTĂRIRE A FRĂȚIEI, SOLIDARITĂȚII 
Șl COLABORĂRII ÎN MUNCA Șl LUPTA PENTRU 

DEZVOLTAREA PATRIEI SOCIALISTE
Stimați tovarăși,Cohsider necesar să mă refer din nou, pe scurt, la problemele națiunii și naționalităților.România este un stat național unitar. Dezvoltarea națiunii și formarea statului național unitar au cunoscut un lung proces istoric, iar acum, în condițiile socialismului, au căpătat noi caracteristici, noi dimensiuni. în același timp, de-a lungul secolelor, alături de poporul român s-au așezat cetățeni de diferite naționalități. întreaga lor dezvoltare a fost și este strîns legată de aceea a poporului român, a națiunii române și creează un tot unitar cu întregul popor al patriei noastre! Viitorul acestora este strîns legat de dezvoltarea continuă a statului național unitar român. în toate zonele unde conviețuiesc împreună cetățeni români de naționalitate română sau de alte naționalități, tot ce s-a realizat este rodul muncii lor comune. Viitorul, bunăstarea lor

VI. ACTIVITATEA IDEOLOGICĂ, POLITICO-EDUCATIVĂ, 
DE DEZVOLTARE A CONȘTIINȚEI SOCIALISTE Șl ÎNTĂRIRE 

A SPIRITULUI REVOLUȚIONAR, DE FORMARE A OMULUI NOU, 
ÎNAINTAT - CONSTRUCTOR CONȘTIENT Șl DEVOTAT 
AL SOCIALISMULUI Șl COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA

Stimați tovarăși,în întreaga activitate de construcție socialistă un rol de însemnătate deosebită a avut întotdeauna activitatea ideologică, politico-educativă. Generația revoluției de eliberare socială și națională, 
a revoluției și construcției socialiste își amintește bine spiritul de sacrificiu, de abnegație al comuniștilor, al revoluționarilor, atît în anii ilegalității, cît și în anii cuceririi puterii politice, în anii grei ai construcției socialiste. Putem spune că, într-adevăr, activitatea idpologică, politică, educativă a avut un rol de însemnătate deosebită, a constituit o adevărată forță motrice în unirea eforturilor întregului popor pe calea construcției socialiste. Pe această cale poporul nostru a învins multe greutăți, cu încrederea deplină în justețea cauzei sale, în victoria socialismului. Și viața a demonstrat cu putere că așteptările, speranțele poporului nostru s-au împlinit. Am obținut succese remarcabile. Cîteodată, unii uită ce greutăți au fost învinse. Astăzi s-au asigurat ase

la conducerea societății. Această formă de democrație răspunde socialismului, viitorului omenirii ! (Aplauze puternice).Vom perfecționa și dezvolta larg cadrul democrației muncitorești-revoluționare, formele cele mai corespunzătoare, în care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, celelalte forțe sociale, întregul popor să poată să-și spună deschis cuvîntul și să participe nemijlocit la elaborarea politicii interne și externe, Ia înfăptuirea programelor de dezvoltare socialistă, la făurirea societății în care omul va fi cu adevărat liber și stă- pîn pe destinele sale, la victoria comunismului — visul de aur al omenirii. 
(Aplauze și urale puternice, prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu eroism — România comu
nism !“).

Stimați tovarăși,în asigurarea conducerii și perfecționării întregului sistem economico-social am elaborat formele noi ale autocondu- cerii și autogestiunii, care au dus la creșterea puternică a răspunderii tuturor u- nităților, a oamenilor muncii. în același timp, am acționat și acționăm pentru perfecționarea sistemului de conducere și planificare, pornind de la necesitatea creșterii rolului statului în conducerea și dezvoltarea conștientă, armonioasă a tuturor sectoarelor de activitate.Problemele multiple ale progresului societății noastre socialiste, ale asigurării unui echilibru corespunzător în dezvoltarea tuturor ramurilor și sectoarelor nu se pot soluționa la întîmplare sau de către un grup sau altul de întreprinderi. Acestea pot și trebuie să-și soluționeze problemele care sînt în răspunderea și atribuțiile lor directe. Dar problemele dezvoltării generale impun o politică unică, conducerea de către stat, pe baza planului național unic de dezvoltare economico-socială. înțelegem rolul legilor obiective, dar ele nu pot acționa de la sine, ci trebuie aplicate în mod corespunzător condițiilor sociale, economice din fiecare țară. înțelegem rolul legilor economice, dar este greu de înțeles, în acest spirit, că reglementarea problemelor dezvoltării economico-socia- le poate fi lăsată numai pe seama legii cererii și ofertei, a legilor pieței. Este greu să se asigure progresul prin așa- zisul socialism de piață. Trebuie să avem permanent în vedere că problemele tot mai complexe, introducerea și a- plicarea noilor cuceriri ale științei și tehnicii nu diminuează, ci, dimpotrivă, duc la creșterea rolului planului național unic, care reprezintă acțiunea conștientă, organizată a poporului, în vederea dezvoltării armonioase a forțelor de 

sînt strîns legate de unitatea și conlucrarea strînsă dintre ei. Putem afirma, cu satisfacție, că orînduirea noastră socialistă, Partidul Comunist Român au înfăptuit cea mai deplină egalitate în drepturi — și ne putem mîndri cu tot ceea ce am realizat, și în acest domeniu ! (Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu, România — stima noastră 
și mîndria !“).Sîntem ferm hotărîți să dezvoltăm continuu solidaritatea între toți cetățenii patriei noastre, fără deosebire de categorie socială sau de origine națională. Toți sîntem fii ai aceluiași popor, cetățeni ai aceleiași țări ! Viitorul întregului nostru popor este strîns legat de munca unită a tuturor fiilor patriei, de înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII- lea, a programelor de dezvoltare socialistă a țării !Este necesar să combatem cu toată 

menea condiții de muncă și de viață care nici nu puteau fi bănuite cu cîteva decenii în urmă.în același timp, trebuie să spunem că s-a creat și o anumită stare de lucruri care a diminuat spiritul de abnegație și sacrificiu. S-a ajuns la o anumită auto- mulțumire. Sînt unii care gindesc că acum avem o asemenea situație încît nu mai este necesar spiritul de sacrificiu, spiritul revoluționar. Au apărut, din păcate, chiar unele tendințe de îmbogățire și alte manifestări străine eticii și echității socialiste, spiritului revoluționar.S-ar putea spune că s-a ajuns Ia o anumită rămînere în urmă a nivelului ideologic, politic și educativ față de cel al dezvoltării forțelor de producție, al societății noastre în general. Aceasta se poate datora,. în parte, atît preocupărilor intense de dezvoltare a forțelor de producție în toate sectoarele economiei naționale, dar și unei anumite neglijări a activității politico-ideologice.Este necesar să analizăm, cu toată seriozitatea, această stare de lucruri, să 

producție, a întregii țări și societăți. în aceste împrejurări, statul nu numai dă nu poate să renunțe la funcțiile sale, dar trebuie să le îndeplinească în mai bune condiții, în mod democratic. Fără nici o îndoială, funcțiile statului se transformă, se perfecționează, dar ele nu dispar și nu pot să dispară.Iată de ce este necesar să acționăm cu toată hotărîrea în vederea perfecționării continue a funcțiilor statului muncitoresc și țărănesc, a democratizării activității sale, dar și a întăririi răspunderii, ordinii și disciplinei, în vederea asigurării conducerii unitare a întregii activități, a înfăptuirii programelor de dezvoltare generală a patriei 1 (Aplauze 
puternice).în acest sens, aș dori să mă refer la creșterea rolului Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale ca organ colectiv de planificare a întregii activități, de conducere a societății pe baza planului național unic. Aceasta presupune că elaborarea planului de dezvoltare a patriei trebuie să se realizeze de acest organism larg democratic, ce cuprinde cele mai bune forțe de care dispune societatea noastră în toate domeniile, urmînd ca organele de stat, Comitetul de Stat al Planificării să reprezinte, de fapt, aparatul, secretariatul acestui consiliu și să desfășoare, sub conducerea Consiliului Suprem al Dezvoltării, întreaga activitate de planificare economico-socială.Este mai necesar ca oricînd să acționăm cu toată hotărîrea pentru perfecționarea și îmbunătățirea întregii activități, pentru creșterea răspunderii și pentru organizarea mai bună a controlului îndeplinirii legilor și hotărîrilor, astfel încit fiecare minister, fiecare organism central sau teritorial să-și îndeplinească în cele mai bune condiții rolul, să asigure înfăptuirea neabătută a tuturor planurilor și programelor de dezvoltare. Trebuie să facem astfel încît activitatea tuturor organelor, de sus pînă jos, să se afle permanent sub controlul poporului, să răspundă în fața poporului de felul cum își îndeplinesc misiunea încredințată. Trebuie să se înțeleagă că toate organismele de stat nu funcționează deasupra poporului, ci sînt în serviciul acestuia, că ele răspund în fața poporului de felul cum își îndeplinesc misiunea ! Dar, în același timp, ele au marea răspundere față de popor de a asigura respectarea de către toți cetățenii a legilor țării, de a nu admite nici o încălcare a Constituției, de a asigura ca fiecare să acționeze într-o singură direcție, să facă totul pentru înălțarea continuă a României pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu șl 
poporul!“).

hotărîrea orice manifestare și rămășiță de naționalism, de șovinism, de antisemitism, orice formă de discriminare sau de jignire a omului. Să dezvoltăm puternic sentimentul frăției, al solidarității și conlucrării comune, ca fii ai aceleiași patrii.Trebuie să respingem cu toată hotărîrea orice încercare a unor cercuri reacționare, neofasciste, de a ațîța, pe diferite căi, sentimentele neofasciste, rasiste, naționaliste. Trebuie să luăm o atitudine fermă împotriva propagandei de peste hotare, desfășurate de cele mai reacționare forțe, care, dintotdeauna, au acționat pentru divizarea oamenilor muncii, pentru a-i putea asupri și domina mai ușor.Să dezvoltăm puternic sentimentul solidarității internaționale, conlucrarea cu toate țările socialiste, cu toate popoarele, în spiritul deplinei egalități, al prieteniei, colaborării și păcii. (Aplauze puter
nice, prelungite).

tragem concluziile corespunzătoare și să trecem cu hotărîre Ia îmbunătățirea activității politico-educative, la ridicarea nivelului ideologic al partidului și, în primul rînd, al cadrelor de partid.Trebuie să nu uităm nici un moment că, pentru a asigura înfăptuirea Programului partidului, înaintarea spre comunism, este necesară dezvoltarea puternică a conștiinței revoluționare, ridicarea continuă a nivelului politico- ideologic, a conștiinței socialiste a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii.în noua etapă a dezvoltării societății românești nu numai că nu se diminuează importanța activității ideologice, ci, dimpotrivă, ea se accentuează și devine tot mai importantă.Problemele complexe pe care le ridică uriașele transformări care au loc în țara noastră și în lumea contemporană cer un larg orizont ideologic și politic, o înțelegere și cunoaștere temeinică a legilor generale ale dezvoltării sociale, a interdependenței dintre diferitele fenomene, atît pe plan național, cît și internațional.

în noua etapă a revoluției se cere, în toate domeniile de activitate, un și mai puternic spirit revoluționar, de luptă și abnegație, să se pună pe primul plan înfăptuirea neabătută a principiilor eticii și echității socialiste. Comuniștii, revoluționarii trebuie să pună mai presus de toate interesele generale ale societății, interesele întregii noastre națiuni !Aș dori să repet din nou unele versuri ale poetului George Coșbuc, în care se spune că :Cei ce se luptă murtnurînd, De s-ar lupta și în primul rînd, Ei tot atît de buni ne par, Ca orișicare laș fugar ! Murmurul azi și orișicînd, E plînset în zadar !
(Aplauze puternice, prelungite).La baza întregii activități ideologice și politico-educative trebuie să stea Programul partidului și Programul ideologic, care reprezintă concepția științifică, materialist-dialectică a Partidului Comunist Român, precum și hotărîrile congreselor, conferințelor și plenarelor Comitetului Central al partidului, alte documente ale partidului nostru, precum și principiile revoluționare ale socialismului științific.Se impune o intensă activitate de propagandă, politică, culturală pentru ridicarea conștiinței revoluționare a tuturor oamenilor muncii !în acest sens, un rol important îl au toate mijloacele de informare în masă — presa, radioteleviziunea — care trebuie să desfășoare permanent o activitate intensă pentru cunoașterea și înțelegerea justă a politicii partidului de către toți oamenii muncii, pentru înfăp

VII. ÎNTĂRIREA CONTINUĂ A ROLULUI CONDUCĂTOR 

AL PARTIDULUI - CENTRU VITAL AL ÎNTREGII NAȚIUNI 
- CREȘTEREA RĂSPUNDERII ORGANELOR 

Șl ORGANIZAȚIILOR DE PARTID, A CADRELOR, A TUTUROR 
COMUNIȘTILOR ÎN PERFECTIONAREA MUNCII POLITICE 

Șl ORGANIZATORICE, ÎN ÎNTĂRIREA SPIRITULUI 
DE RĂSPUNDERE Șl A DISCIPLINEI DE PARTID, ÎN BUNA 

ORGANIZARE Șl CONDUCERE A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI
Stimați tovarăși,Toate mărețele transformări revoluționare, remarcabilele realizări în construcția și dezvoltarea socialistă a patriei noastre s-au obținut sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, care și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de forță politică conducătoare a întregii națiuni, pe calea nouă a socialismului și comunismului ! (Aplauze și urale puternice, 

îndelungate; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mindria !“).De la crearea primului partid muncitoresc, cu 94 de ani în urmă, apoi a Partidului Comunist Român, eu 66 de ani în urmă, în anii luptei împotriva regimului burghezo-moșieresc, nu a fost bătălie mai importantă a clasei muncitoare, a forțelor democratice și progresiste în care partidul clasei muncitoare să nu fi avut un rol de seamă, ca organizator și conducător al luptelor sociale și naționale, de apărare a independenței și suveranității României.în anii grei ai dictaturii militaro- fasciste și ai războiului s-a realizat Frontul Unic Muncitoresc între Partidul Comunist Român, Partidul Social-Democrat și alte formațiuni muncitorești, care au avut un rol hotărîtor în înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă.De asemenea, în anii marilor bătălii revoluționare din perioada 1944—1948, unitatea clasei muncitoare, Frontul Unic Muncitoresc au avut rolul determinant în înfăptuirea unor profunde transformări revoluționare și reforme sociale, au dus la instaurarea Republicii și au creat condițiile trecerii la revoluția socialistă.Făurirea partidului muncitoresc unic, în 1948, prin unirea Partidului Comunist cu Partidul Social-Democrat, a pus bazele unui partid puternic, care număra circa 1,5 milioane de membri și care și-a asumat răspunderea de a conduce destinele poporului român pe calea făuririi celei mai drepte și mai juste orînduiri sociale — orînduirea în care clasa muncitoare a avut și are rolul conducător în toate domeniile de activitate.Acum, în preajma aniversării a 40 de ani de la realizarea partidului unic muncitoresc, a unității clasei muncitoare, putem afirma, pe baza realităților, a faptelor de netăgăduit, că fără existența unității clasei muncitoare, fără un partid unic al acesteia — Partidul Comunist Român — nu am ti putut obține marile realizări pe calea făuririi societății socialiste, a ridicării nivelului de trai al poporului, a întăririi forței materiale a patriei.Astăzi, partidul nostru numără peste 3,7 milioane de membri, din care 53 la sută sînt muncitori, 16 la sută sînt țărani, 21 la sută intelectuali și alte categorii sociale.Merită de subliniat faptul că numărul femeilor membre de partid reprezintă peste 34 la sută. Avem o compoziție națională bună. De asemenea, după vîrstă, circa 50 la sută din-membrii de partid au pînă la 40 de ani, 40 la sută între 40—60 de ani, iar restul peste 60 de ani.Din totalul noilor membri care au intrat în partid după Congresul al 

tuirea hotărîrilor de partid, a legilor țării.Trebuie să perfecționăm activitatea organizațiilor de masă și obștești. Să facem astfel încît casele de cultură, cluburile, teatrele și alte unități de cultură să aibă un roi tot mai activ în întreaga dezvoltare a conștiinței revoluționare a oamenilor muncii. Să asigurăm ca Festivalul național „Cîntarea României “ — care reprezintă un puternic cadru de manifestare a spiritului creator din toate domeniile — să cuprindă toate laturile activității, punînd în valoare creația științifică, tehnică și culturală, geniul creator al poporului.Uniunile de creație trebuie să se angajeze cu mai multă hotărîre în activitatea de făurire a noi opere, cu înalt conținut patriotic și revoluționar, care să contribuie la. afirmarea convingerilor înaintate, comuniste, la formarea și educarea omului nou al societății noastre socialiste. Este necesar să se realizeze mai multe și mai bune romane, poezii, piese de teatru, lucrări care să redea, în forme diferite, uriașa activitate creatoare a poporului nostru, să constituie o puternică forță de dinamizare a activității întregii națiuni. Avem nevoie de noi și noi cîntece revoluționare și patriotice care să oglindească noua etapă de dezvoltare socialistă a patriei noastre.în general, trebuie ca în întreaga activitate politico-educativă să dezvoltăm puternic sentimentul de dragoste față de socialism, față de partidul nostru comunist, față de popor, față de pa
trie ! (Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“).Cred că este necesar să luăm o atitudine mai fermă față de propaganda de

XlII-lea, aproape 80 la sută provin din rîndurile Uniunii Tineretului Comunist, peste 52 la sută sînt femei, iar peste 70 Ia sută sînt muncitori.Putem afirma cu îndreptățită mîndrie că avem un partid puternic, strîns legat de clasele sociale de baza — de muncitori, de țărani, de intelectuali, de întregul popor.Din punct de vedere organizatoric, a- vem în prezent peste 76 000 de organizații de bază de partid, 8 330 comitete de partid în întreprinderi industriale, unități agricole și instituții. Avem comitete de partid în toate comunele, o- rașele și municipiile țării. Se poate spune că nu există unitate economico-socială în care să nu avem organizații de partid puternice.în întreaga activitate am pornit și pornim de la faptul că în toate sectoarele și domeniile vieții economioo-sociale partidul trebuie să-și îndeplinească misiunea istorică, să aibă rolul conducător, să asigure unirea forțelor întregii națiuni în înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Partidul reprezintă centrul vital al națiunii noastre, de la care radiază lumina, gîndirea creatoare ce călăuzesc înaintarea fermă a poporului nostru pe drumul socialismului și comunismului. 
(Aplauze și urale puternice, îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu — P.C.R.,!“, 
„Ceaușescu șl poporul !“, „Ceaușescu, 
România — stima noastră și mindria !“).Iată de ce putem spune că nu există domeniu de activitate în care mărețele realizări obținute să nu reflecte nemijlocit și felul în care organizațiile de partid, comuniștii, partidul au acționat și și-au îndeplinit misiunea istorică. Dar, tot așa, trebuie să spunem deschis că și lipsurile, minusurile, uneori grave, care s-au manifestat într-un domeniu sau altul, reflectă și minusurile, lipsurile din activitatea organelor de partid, a membrilor de partid.Acum, cînd facem bilanțul mărețelor transformări revoluționare, cînd trasăm căile de perspectivă pînă în anii 2000, trebuie să analizăm -și felul în care organele și organizațiile de partid și-au îndeplinit rolul și misiunea de forță politică conducătoare, să stabilim măsurile necesare în vederea lichidării cu toată hotărîrea a lipsurilor care se mai manifestă, să acționăm pentru îmbunătățirea și ridicarea nivelului activității organelor și organizațiilor de partid, în concordanță cu noile cerințe ale revoluției, ale înfăptuirii neabătute a actualului plan cincinal, a sarcinilor de perspectivă pînă în anul 2000.în acest spirit, consider necesar să subliniez faptul că organele și organizațiile de partid nu au acționat întotdeauna cu întreaga răspundere pentru buna organizare și desfășurare a activității din diferite sectoare. în lipsurile din diferite domenii — din industrie, agricultură, din alte sectoare — se regăsesc direct și lipsurile din activitatea organelor și organizațiilor de partid din aceste sectoare.Trebuie să spunem deschis că și în unele organizații de partid, inclusiv la unele cadre de partid din diferite domenii de activitate, s-a creat o stare de automulțumire, de autoliniștire. Aceasta s-a reflectat negativ în felul în care s-a acționat împotriva diferitelor stări de lucruri negative, pentru buna organizare și desfășurare a întregii activități. S-au dezvoltat, treptat, o atitudine de 

peste hotare, care, în numele așa-zise- lor drepturi ale omului, desfășoară o activitate intensă de corupere, de cumpărare, îndeosebi a unor cadre tehnice, de furt al inteligenței, cum se numește astăzi pe plan internațional. Trebuie să respingem cu mai multă hotărîre — și presa, radioul, televiziunea trebuie să demaște această activitate —. care, în fond, urmărește să rupă oamenii de țară, să-i înstrăineze, să-i pună în serviciul acelora care vor să exploateze munca și inteligența lor. Nu aceasta reprezintă dreptul omului, ci ' dreptul omului este dreptul la muncă, la învățătură, la locuință, dreptul de a fi pe deplin stăpîn și liber în țara lui. Poporul român nu a părăsit niciodată pămîntul pe care s-a născut. Aici, de mai bine de 2000 de ani, înaintașii noștri au îndurat multe greutăți, dar le-au învins, nu s-au plîns de greutăți, au luptat să-și făurească națiunea, un stat unitar.Aici este locul fiecărui cetățean român, fără nici un fel de deosebire ! 
(Aplauze puternice, prelungite; se 
scandează „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu, România — stima noastră 
și mîndria !“).Educația patriotică constituie o parte inseparabilă a dezvoltării construcției socialiste, a formării omului nou. Să sădim în conștiința oamenilor muncii, a tineretului patriei noastre sentimentul mîndriei de a fi cetățeni ai României socialiste, de a fi participant activi Ia realizarea celei mal drepte societăți din lume, de a fi permanent la datorie, de a servi, în orice împrejurări, poporul, patria, independența și suveranitatea 
României ! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite; se scandează „Vom munci 
și vom lupta — țara o vom inălța !“).

îngăduință și chiar de mușamalizare a unor stări de lucruri negative, un spirit de familiarism și de prietenie rău înțeleasă, ceea ce a dus de multe ori la nesesizarea diferitelor neajunsuri, la lipsă de atitudine critică față de încălcarea hotărîrilor de partid și de stat, a legilor țării, la neluarea de măsuri energice împotriva acelor activiști de partid șf de stat care nu și-au îndeplinit în mod corespunzător sarcinile încredințate. S-a încetățenit, în multe locuri, o atitudine de toleranță față de lipsuri, de autocritică și de recunoaștere formală a acestora, fără a se acționa cu toată hotărîrea pentru îndreptarea și lichidarea lor.în activitatea de partid și în activitatea de stat s-a manifestat o slăbire a spiritului de răspundere, de combativitate, a bunei organizări, a disciplinei și ordinii, o slăbire, s-ar putea spune, a spiritului de partid, a atitudinii revoluționare în muncă. Toate acestea au avut și au, fără nici o îndoială, o influență negativă și se reflectă direct în lipsurile care s-au manifestat și se manifestă încă în diferite sectoare ale activității economice și sociale, în munca ideologică și culturală.în cadrul Conferinței Naționale este necesar să dezbatem temeinic toate aceste probleme și să tragem concluziile corespunzătoare pentru a acționa în vederea lichidării cu desăvîrșire a acestor stări de lucruri, a ridicării întregii activități de partid la nivelul marilor sarcini ce stau în fața noastră în perioada următoare.De altfel, pe baza hotărîrilor Comitetului Politic Executiv și a unor măsuri organizatorice care au fost luate în ultimul timp față de unele încălcări grave ale normelor muncii de partid și legilor țării, dezbaterea în conferințele de partid județene a acestor probleme a evidențiat cu putere că dispunem în partid de un activ puternic de cadre de conducere, în diferite sectoare de activitate, în stare să tragă concluziile și să acționeze pentru a lichida cu desăvîrșire lipsurile și stările negative de lucruri.Dezvăluirea deschisă în fața întregului partid și popor a unor lipsuri și stări de lucruri negative reflectă nu o slăbiciune, ci forța partidului nostru, ‘care știe să analizeze în mod autocritic și critic activitatea sa și să asigure îndeplinirea în cele mai bune condiții a rolului său în societate, în conducerea națiunii noastre spre culmile înalte, spre comunism. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu, România — stima noastră și , mîndria !").Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru creșterea răspunderii și a rolului fiecărei organizații de partid, ale fiecărui organ de partid în buna organizare și conducere a întregii activități. Să pornim permanent de la faptul că rolul'conducător al partidului nu reprezintă o noțiune abstractă, ci trebuie să se materializeze în felul de muncă al organizațiilor de partid, al fiecărui comunist.Este necesar să se lichideze cu desăvîrșire atitudinea de automulțumire, de îngăduință, de trecere cu ușurință peste diferite stări de lucruri negative, să se adopte o atitudine fermă, critică și autocritică, să fie trași la răspundere toți cei care încalcă Statutul partidului, normele și spiritul muncii de partid, legile țării. Să asigurăm o bună organizare a
(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a) ■muncii, să luăm măsuri hotărite în direcția întăririi controlului- de partid, precum și a controlului de stat în toate sectoarele de activitate. Se impune să se acționeze cu toată fermitatea și să se urmărească realizarea în cele mai bune condiții a hotărîrilor partidului, a aplicării legilor țării, a programelor de dezvoltare economico-socială. Controlul permanent al tuturor acestora constituie una din îndatoririle fundamentale ale organelor de partid și de stat, ale cadrelor din toate sectoarele de activitate.Un rol important trebuie să se acorde muncii de promovare a cadrelor de partid și de stat din rîndul celor mai activi membri ai partidului, hotărîți de a acționa în spirit revoluționar, de a înfăptui neabătut sarcinile ce li s-au încredințat. Să promovăm cadrele de partid și de stat în conformitate cu prevederile Statutului și cu legile țării, , să asigurăm ocuparea prin .concurs a funcțiilor în diferite domenii de activitate economică și socială, inclusiv în partid, să aplicăm prevederile privind perioada de verificare și de probă.Totodată, să acordăm atenția necesară înfăptuirii prevederilor Statutului, ale legilor țării privind rotația activiștilor și cadrelor de partid și de stat prin trecerea, la 4—5 ani, de la o activitate la alta, dintr-un domeniu în altul.Să asigurăm desfășurarea unei largi munci de ridicare continuă a pregătirii ideologice și politice, a nivelului tehnic și profesional, a orizontului de cunoștințe generale al tuturor cadrelor de partid și de stat. Nu trebuie să uităm nici un moment că problemele complexe ale dezvoltării economico-sociale impun cadrelor de partid și de stat de a învăța, de a studia, de a învăța și de a studia continuu. Fără o ridicare permanentă a nivelului politic, ideologic, a nivelului științific, tehnic, profesional, există pericolul rămînerii în urmă, al neînțelegerii problemelor noi ce se pun. Or, pentru a fi un bun activist de partid și de stat, pentru a fi un bun revoluționar trebuie să înțelegi bine noile cerințe ale dezvoltării, schimbările care au loc ca urmare a progresului forțelor de producție, al științei și culturii, al cunoașterii universale în general.Avem un partid puternic, un partid tînăr, care a demonstrat în întreaga sa activitate că își îndeplinește cu cinste misiunea istorică asumată față de popor. Dar acum în fața partidului se pun noi probleme. Trebuie să dăm noi răspunsuri în ce privește dezvoltarea socialistă
VIII. MARILE TRANSFORMĂRI REVOLUȚIONARE PETRECUTE 

ÎN VIATA INTERNAȚIONALĂ, ÎN RAPORTUL MONDIAL 
DE FORTE. NECESITATEA VITALĂ A UNEI NOI GÎNDIRI 
Șl ABORDĂRI A PROBLEMELOR PĂCII Șl RĂZBOIULUI

Stimafi tovarăși,Omenirea se află într-o epocă de mari transformări sociale revoluționare, de schimbare continuă a raportului mondial de forțe. Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și formarea primului stat al muncitorilor și țăranilor, acum 70 de ani, a reprezentat un eveniment de însemnătate istorică, a deschis calea eliberării sociale și naționale a popoarelor. A urmat, începînd din deceniul al treilea, lupta poporului chinez, sub conducerea partidului comunist, care a dus la înfăptuirea revoluției socialiste în China, iar după al doilea război mondial, revoluția socialistă a învins în mai multe țări și s-au format noi state socialiste, printre care și România.Construirea socialismului în 14 state, cu o populație de peste 1,5 miliarde locuitori, marile realizări obținute de țările socialiste — care, în general, erau 

a patriei noastre, perfecționarea continuă a conducerii și planificării, a democrației muncitorești-revoluționare, a activității de unire a întregului popor în realizarea marilor transformări revoluționare. Pentru a fi revoluționar, a fi revoluționar de profesie, activistul de partid și de stat trebuie să fie întotdeauna gata de a îndeplini orice misiune acolo unde i-o cer partidul, țara, poporul, de a pune mai presus de toate interesele generale ale socialismului, ale poporului, ale independenței și suveranității României. (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează ,,Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Vom munci și vom lupta, 
țara o vom înălța !“).Este necesar să se înțeleagă bine că a avea grijă de cadre, de oameni, de activiști nu înseamnă a trece peste lipsurile și greșelile lor, ci a lua atitudine fermă critică, a-i ajuta să Se îndrepte pentru a putea rămîne buni activiști. A acționa în spiritul umanismului revoluționar — caracteristic partidului nostru— înseamnă întotdeauna a lua atitudine. fermă și a ajuta oamenii să se îndrepte, dar, totodată, de a nu tolera în muncă pe aceia care nu sînt în stare să se îndrepte, nu -corespund sarcinilor încredințate. Numai așa ne vom face datoria de comuniști, de revoluționari '.Se impune să acționăm cu toată hotă- rîrea pentru lichidarea în cel mai scurt timp a stărilor negative din toate domeniile, să asigurăm perfecționarea activității de conducere și planificare, a muncii de partid, să crească rolul conducător al partidului în toate sectoarele vieții economice și sociale.Trebuie să fim pe deplin conștienți că înfăptuirea marilor obiective prevăzute în actualul cincinal și, în perspectivă, pînă în anul 2000, realizarea deplină a socialismului în patria noastră constituie o etapă importantă a revoluției socialiste' — și aceasta nu se poate realiza fără un partid puternic, fără un înalt spirit revoluționar, de combativitate și exigență, fără creșterea necontenită a rolului conducător al partidului, al fiecărei organizații de partid, al tuturor comuniștilor, în toate domeniile de activitate ! (Aplauze puternice).Dezvoltarea democrației muncitorești- revoluționare nu presupune diminuarea rolului partidului, ci impune, cu atît mai mult, creșterea rolului său ca forța cea mai înaintată, conștientă, ca centru vital al națiunii, care are menirea unirii forțelor întregului popor într-o direcție unică.Pornim, sau mai bine zis continuăm, să urcăm un drum greu. Am vorbit despre aceasta încă la Congresul al X-lea 

țări slab dezvoltate — demonstrează cu putere forța invincibilă a socialismului, capacitatea clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a popoarelor, care au răsturnat vechile orînduiri sociale, de a făuri în mod conștient noua orînduire, de a edifica o societate nouă, mai bună și mai dreaptă, în care poporul însuși este pe deplin stăpîn pe destinele sale.Toate încercările reacțiunii imperialiste, în decursul a zeci de ani, de a opri sau cel puțin de a întîrzia dezvoltarea țărilor socialiste, au eșuat. Astăzi țările socialiste ocupă un loc important în întreaga viață economică și politică mondială. Din totalul producției mondiale, ele dețin circa 35 la sută. Se poate afirma că nu sînt probleme mai importante în lumea contemporană la soluționarea cărora țările socialiste să nu participe activ și să nu aibă un cuvînt greu de spus.în același timp, în această perioadă,, îndeosebi după cel de-al doilea război 

al partidului. Trebuie să străbatem căi necunoscute. Nu am mers și nu mergem pe o șosea asfaltată. Am avut de învins multe greutăți. Mai avem un drum lung de străbătut spre înaltele piscuri lurninoase ale comunismului. Se manifestă încă lipsuri, vor mai apărea greutăți. Trebuie să acționăm însă in spirit revoluționar să le învingem, să le înlăturăm ! Șă nu ne temem niciodată de ce este greu ! Comuniștii nu s-au temut niciodată, ei și-au dat chiar viața pentru cauza socialismului, a libertății poporului ! Pentru a înfăptui pe deplin socialismul, pentru a realiza comunismul vor trebui noi și noi eforturi. Dar tot ceea ce am înfăptuit ne dă garanția realizării depline a acestor obiective ! 
(Aplauze puternice, urale; se scan
dează : „Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria!", „Ceaușescu, eroism 
— România, comunism !“, „Vom munci 
și vom lupta, țara o vom înălța !“).Avem o bază tehnico-materială puternică., Avem .tot ce șște necesar pejitru a înfăptui mărețele obiective strategice pe care ni le-am propus. Mai presus de toate, avem o clasă muncitoare minunată, care își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de clasă conducătoare a societății. Avem o țărănime nouă, puternică, care, în strînsă alianță cu clasa muncitoare, merge ferm înainte, pe calea agriculturii noi, socialiste. Avem o puternică intelectualitate, strîns legatăde clasa muncitoare, de țărănime, de întregul popor, cu un înalt nivel de cucare are un rol tot întreaga dezvoltare în deplină unitate,noștințe științifice, mai important în economico-socială.muncitorii, țăranii, intelectualii, împreună cu celelalte categorii sociale, in cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, trebuie să asigure, sub con- .ducerea partidului, mersul ferm înainte al României spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație, de bunăstare și 
fericire. (Aplauze puternice, îndelunga
te).De la înalta tribună a Conferinței Naționale, în forumul democratic al partidului și poporului nostru, să ne luăm angajamentul că vom face totul pentru a înfăptui neabătut mărețele obiective de dezvoltare economico-socială a patriei, că vom acționa întotdeauna în spirit revoluționar, că vom servi, prin întreaga noastră activitate, partidul, poporul, cauza socialismului, a independenței și suveranității României ! (Aplau
ze și urale puternice, prelungite; se scan
dează „Ceaușescu, eroism — România, 
comunism !“, „Vom munci și vom lupta, 
(ara o vom înălța !“).

mondial, a fost lichidat, de fapt, sistemul colonial mondial, au apărut zeci și zeci de noi state independente. Astăzi în lume există vechiul sistem capitalist mondial, cu politica sa imperialistă de dominație și asuprire. în același timp, se dezvoltă forme neocolonialiste, crește puternic rolul capitalului financiar-ban- car. S-a format și se dezvoltă noul sistem socialist, în care a fost lichidată pentru totdeauna exploatarea și inegalitatea. De asemenea, s-a format gruparea țărilor denumite generic „lumea a treia", în care există încă și forme pre- capitaliste, dar în același timp se dezvoltă și forme capitaliste, necapitaliste și forme socialiste în economie.în viața internațională se manifestă cu putere noua criză generală — economică, socială și politică — care este cea mai profundă și de cea mai lungă durată, depășind cu mult, prin amploarea sa, criza generală a capitalismului din 1929—1933. De fapt, se poate spune că 

imperialismul se află într-un nou stadiu, în care capitalul financiar-bancar a devenit forma principală de dominație și asuprire a altor popoare. în înseși țările capitaliste dezvoltate crește prăpastia dintre un grup tot mai mic de bogați și marea majoritate a populației, crește numărul săracilor. Numărul șomerilor, al Celor care nu au nici o perspectivă de muncă, de viață, a ajuns în țările capitaliste dezvoltate la peste 31 milioane de persoane, echivalînd cu peste 8 la sută din totalul populației active. Acest grav flagel social afectează în mod deosebit tineretul, rata șomajului în rîndul tinerilor sub 25 de ani ridicîndu-se la peste 16 la sută.Pe plan mondial, lumea este împărțită în bogați și săraci ; la un pol, un grup restrîns de țări capitaliste bogate, ca urmare a politicii de dominație imperialistă,-‘colonialistă ți a pșlițicii economico*,  financiare de jaf și exploatare; la alt pol — majoritatea statelor lumii, mai mult de două treimi din omenire, care trăiește în sărăcie și mizerie.în dezvoltarea lumii contemporane continuă să se manifeste cu putere contradicțiile dintre socialism și capitalism, contradicțiile de clasă în țările capitaliste dezvoltate. Dar, totodată, a apărut cea mai puternică și cea mai importantă contradicție a lumii contemporane — contradicția dintre țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare, dintre bogați și săraci. Este de înțeles că aceste stări de lucruri nu vor putea să dureze multă vreme așa cum sînt acum !Se poate afirma că actuala criză ge
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1. Inițiativele si acțiunile României consacrate
9 9 9

dezarmării nucleare și convenționale
Stimați tovarăși,Făcînd bilanțul activității internaționale a partidului, a României socialiste, în perioada de peste 22 de ani care a trecut de la Congresul al IX-lea, putem afirma cu îndreptățită mîndrie și satisfacție că țara noastră, poporul român au dus o politică externă consecventă de dezarmare, de colaborare cu toate popoarele lumii, fără deosebire de orînduire socială, o politică de pace în întreaga lume. (Aplauze și urale puternice, 

prelungite ; se scandează „Ceaușescu — 
pace„Ceaușescu, România — pacea 
și prietenia !“).în toată această perioadă de mari fră- mîntări și transformări sociale și în raportul mondial de forțe nu au existat momente și probleme mai importante la care România să nu fi participat activ într-o formă sau alta, să nu-și fi adus contribuția la soluționarea lor.Am acționat întotdeauna pentru o bună colaborare între toate țările socialiste, pentru depășirea divergențelor dintre unele din aceste țări și întărirea solidarității și colaborării lor. Am acționat pentru dezvoltarea relațiilor dintre statele din Europa și din întreaga lume. Am luat unele inițiative și am întreprins acțiuni directe în această privință, considerînd că realizarea de relații bune între toate statele, fără deosebire de orînduire socială, constituie o necesitate a epocii contemporane, a destinderii și colaborării internaționale.Ne-am pronunțat și am desfășurat o activitate intensă pentru soluționarea unor conflicte dintre state, din diferite zone ale lumii, pornind de la necesitatea rezolvării oricăror probleme litigioase dintre state numai și numai prin tratativeAm sprijinit activ lupta de eliberare a multor popoare din Africa și de pe alte continente. Am acționat pentru întărirea și dezvoltarea independenței naționale a tuturor statelor lumii.Am promovat ferm, în relațiile inter

nerală a lumii capitaliste, criza economică mondială nu va putea fi soluționată fără lichidarea subdezvoltării, fără realizarea unor noi țelații, de egalitate și echitate, fără realizarea unei lumi mai bune și mai drepte pe întreaga planetă !Toate aceste stări de lucruri, contradicții sînt o urmare directă și a cursei înarmărilor, a uriașelor cheltuieli militare care duc la o agravare continuă a vieții economice mondiale, la înrăutățirea situației țărilor în curs de dezvoltare. în lume s-au creat puternice stocuri de arme nucleare care pot să distrugă de mai multe ori întreaga omenire, însăși viața pe planeta noastră. Aceasta impune, ca o necesitate vitală, o nouă gîndire, o nouă abordare a problemelor păcii și războiului. în această situație complexă, în fața omenirii se .pun noi probleme, sînt necesare răspunsuri clare care să corespundă intereselor de dezvoltare, de pace, de libertate și independență ale popoarelor.■ Pe drept cuvînt omenirea, popoarele își pun întrebarea cum se va încheia mileniul al doilea și ce trebuie să facem pentru a lichida actualele contradicții, pericolul distrugerii omenirii, a însăși vieții pe planeta noastră ? Cum trebuie să arate lumea la începutul mileniului al treilea, în secolul XXI ? De răspunsurile ce vor fi date, de soluțiile la care se va ajunge în rezolvarea problemelor grave și complexe ale lumii contemporane depinde însuși viitorul omenirii, viitorul fiecărei națiuni !Iată de ce Partidul Comunist Român 

* .-.

naționale, principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, respectarea dreptului fiecăruia la dezvoltarea liberă și independentă. (Aplauze puternice).O caracteristică generală a activității internaționale a României socialiste a constituit-o participarea activă, formularea diferitelor propuneri în direcția dezarmării generale, a dezarmării nucleare, a eliminării totale a armelor nucleare. Este bine cunoscută poziția României împotriva dezvoltării rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune, pentru eliminarea totală a acestora, a tuturor armelor nucleare.Am acționat întotdeauna pentru lichidarea subdezvoltării, pentru o nouă ordine economică internațională.Am contribuit activ, Ia Conferința de la Helsinki pentru securitate și cooperare în Europa, la alte și alte acțiuni în direcția realizării unor noi relații în Europa, în Balcani, în diferite zone ale lumii.Acum putem să declarăm cu deplină satisfacție că evenimentele, viața — adevăratul și supremul judecător — au demonstrat pe deplin justețea politicii externe a României. (Aplauze puternice).Este adevărat că nu întotdeauna activitatea internațională a României a fost bine înțeleasă, cîteodată nici chiar de prieteni. Am auzit de multe ori reproșuri la adresa unei acțiuni sau alteia a României, pe plan internațional. Am pornit însă întotdeauna de la ceea ce am considerat că răspunde intereselor poporului român, dar, în același timp, și intereselor de pace, de colaborare ale tuturor popoarelor, ale întregii omeniri.Privind retrospectiv la întreaga activitate de politică internațională, putem declara, și de la înalta tribună a Con

consideră că este necesar să se pornească de la faptul că un război mondial, în care se vor folosi inevitabil armele nucleare, este de neconceput, că trebuie să se renunțe , cu desăvîrșire la armele nucleare, la război, la calea militară în soluționarea oricăror proble
me dintre state. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — pace!“, „Dezarmare — 
pace !“).Dar aceasta presupune o nouă abordare, o nouă gîndire în dezvoltarea generală a relațiilor dintre state, a dezvoltării societății omenești în general. în noua gîndire trebuie să se pornească de la coexistența pașnică între statele cu orînduiri sociale diferite, de la demonstrarea superiorității unei orînduiri sau alteia nu pe calea forței, ci pe caleacompetiției pașnice. Noua gîndire presupune să se pornească de la respectarea neabătută, »a.. ind< neabătută, iqdțpeșdșnț,^, suveranită- .. ții și integrității tuturor țărilor, să se re-nunțe cu desăvîrșire la amestecul în treburile interne ale altor state. Trebuie să se acționeze în așa fel încît să se dea o perspectivă nouă, de afirmare liberă afiecărei națiuni. Noua gîndire trebuie să pună în centrul preocupărilor necesitatea dezvoltării economice și sociale a tuturor popoarelor, ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual, asigurarea echilibrului ecologic, dezvol- •tarea puternică a științei, culturii, a umanismului nou, a democrației, în carepopoarele să poată afirma cu putere voința lor de a trăi libere, independente, în pace, să-și făurească viața așa cum o doresc fiecare. (Aplauze puternice). , 

ferinței Naționale, că nu avem nimic de negat din tot ceea ce am înfăptuit, că dacă s-ar întîmpla, prin abstract, să re- luăm activitatea de la Congresul al IX-lea al partidului, am duce aceeași politică atît pe plan intern — poate, dacă am fi avut experiența de azi, cu rezultate mai bune, dar am merge pe același drum — ca și pe plan extern, în politica in- ‘ ternațională, am acționa îi) același fel, fiind convinși că aceasta corespunde in- tereselor dezarmării, păcii și colaborării, asigurării unei lumi fără arme și răz- boaie pe planeta noastră. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu — pace „Dezarmare — 
pace !“).

Stimafi tovarăși,Pornind de la principiile fundamentale ale politicii noastre externe și în strînsă concordanță cu politica generală și inițiativele Partidului Comunist Român, ale României socialiste, vom acționa cu toată hotărîrea pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele lumii, fără deose- bire de orînduire socială. Vom milita și în continuare pentru extinderea relațiilor cu toate țările socialiste, pentru întărirea unității și solidarității lor — ca o necesitate obiectivă, pentru ca ele să se poată afirma cu putere în viața internațională, în soluționarea gravelor probleme mondiale.Vom dezvolta puternic relațiile cu ță- rile în curs de dezvoltare. Doresc să a- 4r,t firm, în cadrul Conferinței Naționale a partidului, că, indiferent de nivelul de ,i?“ dezvoltare economică, România, prin însăși orânduirea sa, va rămîne întot- deauna alături și va conlucra strîns cu țările în curs de dezvoltare, considerînd aceasta ca o parte importantă a politicii sale internaționale, în vederea dezvoltării economico-sociale a statelor „lumii a treia", a întăririi independenței și suve-
(Cqntinuare în pag. a Vl-a)
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(Urmare din pag. a V-a)ranității lor naționale, pentru a asigura dezvoltarea independentă a fiecărei națiuni. (Aplauze puternice).JDe asemenea, vom continua să extindem relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor coexistenței pașnice.Vom acționa neabătut pentru afirmarea tot mai puternică în relațiile dintre state a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, dreptului fiecărei națiuni de a-și alege calea dezvoltării pe care o dorește, fără nici un fel de amestec din afară.După cum vedeți, am repetat de cîte- va ori aceste principii. Cîndva, condu-
2. Necesitatea intensificării luptei popoarelor 
pentru eliminarea totală a armelor nucleare 

din Europa și din întreaga lume
Stimați tovarăși,în aceste zile a avut loc un eveniment de însemnătate istorică mondială — semnarea Tratatului dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii privind eliminarea unei serii întregi de arme nucleare, a rachetelor cu rază medie și» mai scurtă de acțiune. Semnarea priitului acord de eliminare a unor rachete nucleare constituie un rezultat al gîndirii realiste, al înțelegerii faptului că armele nucleare nu pot fi folosite, că într-un război nuclear nu vor exista învingători, ci numai învinși, că se va pune în pericol existența omenirii, a însăși vieții pe planeta noastră.în același timp, realizarea acestui acord dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii este rezultatul nemijlocit al intensificării luptei forțelor realiste de pretutindeni, a popoarelor din întreaga lume, care s-au pronunțat și se pronunță ferm pentru dezarmare, pentru renunțarea la armele nucleare.Această victorie a politicii realiste, a acțiunii popoarelor de pretutindeni trebuie să dea un nou impuls luptei marelui front antinuclear, marelui front al păcii. Nu trebuie în nici un fel să ne autoliniștim, ci, dimpotrivă, să intehsifi- căm eforturile, lupta pentru realizarea de noi acorduri în vederea eliminării treptate a tuturor armelor nucleare, pentru încetarea totală a experiențelor nucleare, pentru renunțarea cu desăvîrșire la militarizarea Cosmosului.în acest sens,, aș dori să subliniez răspunderea deosebită ce revine statelor din Europa, unde sînt concentrate în con- .tinuare multe tipuri de arme nucleare. Avînd în vedere pericolul pe care a- ceste arme îl reprezintă pentru Europa, considerăm de neînțeles declarațiile unor oameni politici, ale unor state care a- ă că vqj- eontinua să producă și perfecționeze -armele nucleare.-Viața a arătat că energia nucleară scăpată de sub control — după cum a demonstrat avaria de la Cernobîl — nu are
3. Pentru o Europă unită, a păcii și colaborăriiDupă părerea noastră, In actualul raport de forțe pe plan mondial — în care Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii au un rol covîrșitor — Europa unită poate să aducă o contribuție de mare însemnătate la soluționarea tuturor problemelor din viața internațională, și, în primul rînd, la dezarmarea nucleară și convențională. Avem marea răspundere în fața popoarelor noastre, a întregii lumi, de a întări unitatea și colaborarea țărilor europene, de a face totul pentru a asigura viitorul generațiilor de azi și de mîine, al copiilor țărilor noastre, viitorul de pace al întregii omeniri ! (Aplauze puternice).Țara noastră participă activ la Conferința de la Viena consacrată dezarmării și cooperării în Europa și este hotărîtă să contribuie la realizarea unor înțelegeri și acorduri corespunzătoare, care să ducă la dezarmare, la îmbunătățirea relațiilor și a colaborării economice, tehnico-științifice și în alte domenii, dintre țările continentului, la o Europă unită, a păcii, a dezvoltării democratice și independente, a progresului economic și social al tuturor popoarelor. încheierea cu rezultate pozitive a actualei reuniuni de la Viena se va înscrie ca o contribuție de mare importanță la dezvoltarea
4. Eliminarea politicii de forță și
cu folosirea forței, soluționarea pe cale pașnică 

a tuturor problemelor litigioase
Stimați tovarăși,România a acționat și acționează cu toată fermitatea pentru eliminarea politicii de forță și de amenințare cu forța, pentru încetarea tuturor conflictelor militare din diferite zone ale lumii și soluționarea acestora, a oricăror probleme litigioase dintre state numai și numai pe cale pașnică, prin tratative. Oricît de îndelungate și grele ar fi tratativele, negocierile reprezintă singura cale rațională de soluționare a problemelor litigioase dintre state, singura alternativă la folosirea forței și a acțiunilor militare !România militează cu fermitate pentru soluționarea pe calea tratativelor a problemelor din Orientul Mijlociu, care să ducă la realizarea unei păci juste și durabile în această regiune, la asigurarea dreptului poporului palestinian la autodeterminare, inclusiv la constituirea unui stat propriu independent, la asigurarea independenței și suveranității tuturor statelor din zonă. în acest sens, țara noastră s-a pronunțat ferm pentru organizarea unei conferințe internaționale în problema Orientului Mijlociu, sub egida Organizației Națiunilor Unite, cu parti- 

cătorul unui stat mi-a pus întrebarea : de ce este necesar să repet des aceste principii, de ce nu se poate face aceasta numai cu prilejul unei ocazii de zile mari ? I-am răspuns că independența nu ; este o problemă de zile mari. Independența este o problemă de viață, de existență a fiecărei națiuni și deci realizarea acestor principii trebuie să stea permanent în centrul activității noastre, a tuturor statelor ! (Urale și aplauze puter
nice : se scandează „Ceaușescu, România 
— stima noastră și mîndria!“, „Vom 
munci și vom lupta, țara o vom înăl
ța !“).în actuala situație internațională, complexă și gravă, România a pus și pune în centrul activității sale pe plan internațional lupta pentru dezarmare, pen- 

nici un fel de graniță. Ea ne afectează pe toți, indiferent de orînduire socială, de clasă, de convingeri politice, filozofice. Tocmai de aceea este necesar ca statele europene să acționeze cu mai multă hotărîre pentru eliminarea tuturor acestor arme. Armele nucleare dintr-o țară sau alta nu reprezintă o problemă internă, ci, prin efectele lor distrugătoare, ele interesează toate națiunile europene, întregul continent, întreaga lume. Nu există și nu poate exista, în actualele împrejurări, problemă mai importantă decît eliminarea totală a armelor nucleare din Europa și din întreaga lume ! 
(Aplauze și urale puternice ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — pace 
„Dezarmare — pace !“).în același timp, este necesar să se treacă la eliminarea armelor chimice și la reducerea radicală a armamentelor convenționale, a efectivelor' și cheltuielilor militare, pentru realizarea unui echilibru al înarmărilor la un nivel cît mai scăzut, pentru adoptarea unor măsuri clare de control care să asigure respectarea în întregime a convențiilor și acordurilor încheiate. în acest sens, este necesar să se ajungă în cel mai scurt timp la începerea tratativelor dintre țările N.A.T.O. și țările Tratatului de Ia Varșovia asupra armelor convenționale și forțelor armate din Europa. Considerăm că aceste tratative — la care să participe și celelalte state europene — trebuie să ducă la o reducere substanțială a armamentelor cu cel puțin 20 la sută.Țara noastră, acționînd. în spiritul hotărîrilor și obiectivelor Congresului al XlII-lea al partidului, a prezentat, în ultimii ani, un program de dezarmare care prevede reducerea armamentelor convenționale cu cel puțin 50 la sută pînă ’în anul 2000.Consecventă acestei politici, România a trecut, pe baza hotărîrii exprimate de întregul popor — în cadrul referendumului națjonakcara a. avut. Joc in noiembrie 1988 — la reducerea cu 5 la șîită a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. Poporul român și-a demonstrat astfel voința și hotărîrea sa 
procesului de înfăptuire a securității europene, la afirmarea noului curs spre destindere, înțelegere și colaborare în Europa și în întreaga lume.România acționează ferm pentru dezvoltarea largă a colaborării în Balcani, pentru transformarea acestei regiuni în- tr-o zonă a bunei vecinătăți, a păcii și cooperării, fără arme nucleare și chimice, fără trupe și baze militare străine. Apreciem că există condiții pentru intensificarea colaborării și conlucrării economice, tehnico-științifice și culturale între toate țările din Balcani. în acest sens, aș dori să subliniez importanța propunerilor României și Greciei privind organizarea la București a unei întîlniri la nivel înalt între șefii de state și de guverne din țările balcanice. Noi considerăm că desfășurarea în bune condiții a apropiatei întîlniri a miniștrilor de externe din țările balcanice va avea o influență pozitivă în dezvoltarea relațiilor, în pregătirea și organizarea Conferinței la nivel înalt a statelor din Balcani, ceea ce ar contribui la întărirea încrederii și cooperării în această zonă.Sprijinim, de asemenea, eforturile pentru realizarea unor astfel de zone în nordul și centrul Europei, în Mediterana, precum și în alte zone ale lumii.

ciparea tuturor țărilor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei și a membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate.Totodată, considerăm că trebuie să se facă totul pentru încetarea, în cel mai scurt timp, a războiului dintre Irak și Iran, a oricăror acțiuni militare și trecerea la soluționarea pe cale politică, prin tratative, a tuturor conflictelor dintre aceste state, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate.Ne îngrijorează, în mod deosebit, situația creată în Golf, care poate duce în orice moment la agravarea și extinderea războiului. Considerăm că se Impun retragerea tuturor navelor militare străine din Golf, asigurarea navigației libere în această regiune, ca, de altfel, pe toate oceanele și mările lumii.România sprijină, totodată, orice acțiuni și inițiative care să favorizeze soluționarea pașnică, pe cale politică, a problemelor existente în diferite regiuni ale lumii — America Centrală, Asia, Africa — pornind de la interesele păcii și securității tuturor statelor, ale fiecărei națiuni.Condamnăm în modul cel mal ferm politica rasistă, de apartheid, măsurile de 

tru pace, pentru o lume fără arme șl fără războaie.Noi considerăm că problema fundamentală a epocii contemporane o constituie oprirea cursei înarmărilpr și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, eliminarea cu desăvîrșire a tuturor armelor nucleare, lichidarea primejdiei de război și asigurarea dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor la existență, la libertate și independență, la viață, la pace.Avem ferma convingere că această politică corespunde pe deplin intereselor poporului nostru, intereselor tuturor popoarelor lumii, corespunde cauzei colaborării și păcii internaționale. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate ; se scan
dează „Ceaușescu, România — pacea și 
prietenia !“).

de a acționa neabătut pentru dezarmare și pace.De la înalta tribună a Conferinței Naționale, în numele poporului român, exprim sincere felicitări Uniunii Sovietice și Statelor Unite ale Americii cu prilejul semnării acordului privind lichidarea rachetelor cu rază medie și scurtă de acțiune. (Aplauze puternice). Adresăm Uniunii Sovietice și Statelor Unite ale Americii, secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, și președintelui Statelor Unite, Ronald Reagan, apelul de a continua tratativele și eforturile în vederea realizării tratatului privind reducerea cu 50 la sută a armelor strategice, oprirea experiențelor nucleare, renunțarea la programele de militarizare a Cosmosului, trecerea hotărîtă pe calea lichidării totale, în perspectivă, a armelor nucleare. Aceasta corespunde pe deplin atît intereselor celor două mari popoare, cît și intereselor tuturor națiunilor lumii, cauzei apărării păcii și vieții pe planeta noastră. (Aplauze puternice, 
prelungite).De asemenea, de la înalta tribună a Conferinței Naționale, în numele poporului român, ne adresăm statelor și popoarelor europene, șefilor de state și guverne cu chemarea de a ne angaja cu toată hotărîrea și de a face totul pentru eliminarea oricăror arme nucleare din Europa, de a acționa pentru dezarmarea convențională, pentru dezvoltarea colaborării, pentru o Europă a prieteniei și păcii, o Europă unită, a tuturor statelor, fără deosebire de orînduire socială. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung „Ceaușescu, 
România — pacea și prietenia !“). Asemenea măsuri nu vor pune în pericol în nici un fel securitatea vreunui stat. Dimpotrivă, ele vor netezi calea trecerii la ne^ocie^Ă, vor da expresie voinței popoarelor de a acționa ț>entri£ dezar- mare și pace. Aceasta va fi în deplină concordanță cu cerințele opiniei publice europene și mondiale.

Trebuie să spunem deschis, tovarăși, că politica de dezarmare și de pace în lume nu se desfășoară ușor, că există forțe încă puternice care se opun acestei politici, că există oameni, chiar de răspundere, care privesc cu neîncredere, chiar cu anumită teamă, curSul spre dezarmare, cu o teamă față de faptul că popoarele vor deveni așa de active încît nu va mai fi posibil de a nu se trece ferm pe calea dezarmării. Iată de ce este necesar ca problema luptei pentru dezarmare să fie pusă cu toată acuitatea în întreaga noastră activitate, ca presa, toate mijloacele noastre de informare să-și aducă contribuția și să dezvolte colaborarea cu presa șl mijloacele de informare în masă din alte state pentru a determina și pe acei cărora le e teamă de pace să meargă spre pace. Nu de pace, ci de război trebuie să ne fie teamă ! Nu de reducerea cheltuielilor militare, ci de sporirea acestor cheltuieli, care înseamnă foame, mizerie, șomaj ! Trebuie să facem totul pentru o lume în care să se elimine armele nucleare ! Așa se vor asigura bunăstarea, fericirea fiecărei națiuni ! (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează înde
lung „Dezarmare — pace !", „Ceaușescu, 
România — pacea și prietenia!“).

de amenințare
1

dintre staterepresiune ale autorităților din Africa de Sud împotriva populației majoritare din această țară. Cerem să se pună capăt acțiunilor agresive ale acestei țări împotriva statelor africane din această zonă. Sprijinim cu toată hotărîrea lupta poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., pentru independența Namibiei.în general, țara noastră se pronunță și sprijină activ lupta popoarelor pentru lichidarea oricăror forme de colonialism, pentru consolidarea libertății și independenței tuturor națiunilor lumii.Pornind de la realitățile lumii contemporane, de la complexitatea situației internaționale, România consideră că omenirea se află într-un moment hotărîtor al existenței sale. Avem convingerea că, acționînd unite, forțele progresiste, realiste din Europa șl din întreaga lume, toate popoarele lumii pot și vor determina o schimbare a raportului de forțe în favoarea păcii șl colaborării, pot asigura triumful rațiunii, apărarea vieții pe planeta noastră. 
(Aplauze și urale puternice, îndelunga
te ; se scandează „Ceaușescu, România 
— pacea și prietenia !").

5. Soluționarea problemelor subdezvoltării 
si instaurarea noii ordini economice mondiale, 
promovarea unor relații economico-financiare

si echitatebazate pe deplină egalitate
Stimați tovarăși,Avînd în vedere situația economică gravă, care afectează toate popoarele, dar mai cu seamă țările în curs de dezvoltare, ne pronunțăm cu fermitate pentru soluționarea problemelor subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice mondiale, bazate pe deplina egalitate și echitate în relațiile dintre state. Nu se poate continua actuala stare de lucruri, cînd două treimi din omenire trăiește în subdezvoltare, în mizerie !Considerăm necesară organizarea unei conferințe internaționale, în cadrul Organizației Națiunilor Unite, la care să participe, cu drepturi egale, toate țările în curs de dezvoltare și țările dez-’ voltate, pentru a se ajunge la soluții reciproc acceptabile în problemele economice —■ inclusiv în problema datoriilor externe deosebit de mari ale țărilor în curs de dezvoltare — care să deschidă calea lichidării subdezvoltării și realizării noii ordini economice mondiale.Ținînd seama de situația gravă a datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare, de dobînzile extrem de mari, considerăm că ar fi necesar ca, în cel mai scurt timp, să (se organizeze o con-

X. MIȘCAREA MUNCITOREASCA. REVOLUȚIONARĂ 
- 0 PUTERNICĂ FORȚĂ A LUMII CONTEMPORANE. POLITICA 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN DE DEZVOLTARE 

A RELAȚIILOR CU TOATE PARTIDELE COMUNISTE 
Șl MUNCITOREȘTI, CU FORȚELE PROGRESISTE 

Șl DEMOCRATICE DE PRETUTINDENI ÎN LUPTA PENTRU 
PROGRES Șl PACE ÎN LUME, PENTRU DEZVOLTAREA 

LIBERĂ Șl INDEPENDENTĂ A FIECĂREI NAȚIUNI, PENTRU 

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR COMPLEXE 
ALE EPOCII CONTEMPORANE

Stimați tovarăși,în soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, în găsirea celor mai bune răspunsuri la întrebările ce se pun cu privire la viitorul lumii un rol de cea mai mare însemnătate revine mișcării muncitorești revoluționare, forțelor progresiste, care trebuie să dezvolte, în noile condiții, socialismul științific, gîn- direa revoluționară, să dea o perspectivă nouă pentru întreaga omenire.O analiză științifică, pe baza concepției revoluționare materialist-dialectice, a socialismului științific, va duce, fără nici o îndoială, la concluzia că numai socialismul poate asigura viitorul de pace, de bunăstare al omenirii, că numai calea unității tuturor forțelor sociale, în-' cepînd cu-clasa muncitoare, a tuturor forțelor progresiste, în lupta pentru progres economic și social, pentru dreptate socială și egalitate Intre națiuni, va da o nouă perspectivă soluționării problemelor complexe ale lumii contemporane.în actualele împrejurări internaționale un rol important revine partidelor comuniste și muncitorești, partidelor socialiste, social-democrate, tuturor organizațiilor progresiste și mișcărilor de e- liberare națională, care trebuie să-și a- sume răspunderea de a arăta calea de soluționare a actualelor probleme complexe, calea spre un viitor liber, independent, calea păcii în întreaga lume. 
(Aplauze puternice).Partidul Comunist Român a acționat și se pronunță ferm pentru dezvoltarea largă a relațiilor cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru întărirea solidarității și colaborării lor. Apreciem că în ultimii ani în relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești, în felul de gîndire și acțiune al partidelor s-au produs schimbări radicale, reflec- tînd o nouă dezvoltare ideologică, în concordanță cu noile realități, că s-au realizat pași importanți spre relații noi, bazate pe principii de egalitate, de respect al independenței, al dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia proprie.Partidul Comunist Român consideră necesar ca aceste principii să se dezvolte și să se afirme cu tot mai multă putere și se pronunță ferm pentru dezvoltarea și întărirea continuă a solidarității și colaborării dintre toate partidele comuniste și muncitorești, pentru realizarea unei noi unități care să excludă orice amestec în treburile altor partide.în acest sens, considerăm ca foarte Importantă realizarea, sub diferite forme, de întîlniri, de dezbateri a problemelor complexe actuale, organizarea de consfătuiri regionale și internaționale pe probleme de interes comun, îndeosebi în domeniul dezarmării și păcii, al apărării intereselor vitale ale omenirii, ale popoarelor de libertate, pace și independență.Dezvoltăm larg relațiile cu partidele socialiste, social-democrate, cu alte forțe progresiste și partide democratice. Considerăm că în actualele împrejurări internaționale este necesară, mai mult 

ferință financiară internațională, pentru a se dezbate în mod deosebit această problemă și a se adopta, ca o măsură imediată și generală, reducerea substanțială a dobînzilor, care, pentru toate datoriile țărilor în curs de dezvoltare, e- xistente, să nu depășească 4 la sută. în mod corespunzător, această reducere să se facă și celor care au finanțat sau au depus bani Ia băncile internaționale. A- ceasta ar fi o măsură generală și cred că și cei care au depus banii la diferite bănci și iau dobînzi mari ar trebui să înțeleagă că trebuie să acționeze în acest sens. O asemenea măsură generală ar fi un început bun pentru soluționarea problemelor generale ale subdezvoltării. (Aplauze puternice).O rezolvare globală a problemelor e- conomico-financiare, realizarea noii ordini economice internaționale constituie o necesitate pentru depășirea crizei e- conomice actuale, pentru stabilitatea și dezvoltarea armonioasă a economiei mondiale, pentru progresul economic și social al fiecărui popor, pentru politica de destindere, colaborare și pace în lume.Problemele complexe din viața Internațională impun participarea activă la rezolvarea lor în condiții de deplină e- 

ca oricînd, o întărire'» colaborării între toți cei care doresc progresul economic, social șl pacea între toate aceste forțe, între comuniști, socialiști, social-demo- crați și alte forțe progresiste.Ne pronunțăm, totodată, pentru dezvoltarea unui puternic front antinuclear, care să cuprindă toate forțele politice realiste, indiferent de convingeri politice, filozofice sau religioase.Așa cum am declarat la întîlnirea de la Moscova, sprijinim propunerea Partidului Socialist Flamand din Belgia privind organizarea unei consfătuiri între partidele comuniste, partidele socialiste, social-democrate și alte forțe politice din Europa în vederea dezbaterii problemelor dezarmării pe continent, dezvoltării democratice și întăririi cooperării și securității europene.Vom dezvolta în continuare colabo
rarea cu mișcările de eliberare națională, cu partidele din țările în curs de dezvoltare care luptă pentru independență și progres social.Vom extinde continuu relațiile cu partidele și forțele politice democratice, democrat-creștine și liberale, cu toate forțele progresiste. Considerăm că aceasta constituie o necesitate pentru întărirea prieteniei și colaborării între popoare, slujește politicii de destindere și conlucrare pașnică, de dezvoltare liberă și independentă a tuturor națiunilor lumii. (Aplauze puternice).Deși problemele mondiale sînt foarte grave și complexe, ne exprimăm convingerea că forțele politice, muncitorești, progresiste șl democratice, lupta unită a popoarelor din Europa și din întreaga lume pot determina o schimbare a cursului evenimentelor, pot da o perspectivă clară în soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea contemporană, pot asigura victoria politicii de dezarmare, de înlăturare a armelor nucleare, de colaborare și prietenie, pot asiguna trecerea omenirii în cel de-al treilea mileniu în condiții de pace, dezvoltare liberă și independență, pe calea progresului, a fiecărei națiuni. (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate t se 
scandează „Ceaușescu — pace !“, 
„Ceaușescu, România — pacea și priete
nia !“).

Stimați tovarăși,în fața Conferinței Naționale stau probleme de importanță excepțională pentru dezvoltarea economico-socială a patriei noastre și pentru participarea tot mai activă a României la soluționarea problemelor complexe internaționale ale lumii contemporane.Lucrările conferinței noastre trebuie să dea răspunsuri clare și să elaboreze măsurile necesare în vederea lichidării stărilor de lucruri negative, îmbunătățirii activității în toate domeniile, asigurării măsurilor în vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XlII-lea al partidului și a celui de-al 8-lea plan cincinal, asigurînd astfel înfăptuirea obiectivelor strategice de tre- 'cere a patriei noastre într-un stadiu superior de dezvoltare — de ridicare a

9galitate a tuturor țărilor și, îndeosebi, a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, care constituie marea majoritate a lumii și sînt direct interesate într-o politică de pace, de independență și largă colaborare internațională.Este necesară, de asemenea, creșterea și mai puternică a rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale în soluționarea democratică a problemelor mondiale, cu participarea largă a tuturor statelor, fără deosebiră de orînduire socială.De la înalta tribună a Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român reafirm hotărîrea României socialiste de a întări și în viitor conlucrarea cu toate statele și popoarele, pentru soluționarea constructivă a marilor probleme ale lumii contemporane, și în primul rînd pentru realizarea dezarmării și păcii, de a acționa neabătut pentru o largă înțelegere și colaborare egală între națiuni, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, care să asigure viitorul liber al tuturor națiunilor ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu, România — pacea și priete
nia !“).

României pe culmi tot mal înalte de 
progres și civilizație.Să facem astfel îndt hotărîrile ce vor fl adoptate de Conferința Națională a partidului să ducă la ridicarea și mai puternică a rolului conducător al partidului, la creșterea spiritului revoluționar de exigență, de combativitate, de ordine și disciplină în toate domeniile de activitate ! (Aplauze și urale 
puternice; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).Să facem astfel încît hotărîrile Conferinței Naționale să dea o perspectivă largă muncii creatoare a întregului nostru popor, sub conducerea partidului nostru comunist, In vederea înfăptuirii neabătute a politicii interne și externe, a ridicării patriei noastre pe noi culmi, să ducă la creșterea forței materiale și spirituale, la ridicarea bunăstării generale a întregii națiuni, la întărirea șl mai puternică a Independenței și suveranității României ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !", „Ceaușescu și 
poporul !*).Să facem astfel încît hotărîrile adoptate, întreaga activitate a partidului nostru să servească cauza generală a poporului, a socialismului și comunismului, a păcii și colaborării internaționale ! (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul„Ceaușescu să 
trăiască. România să-nflorească !“).Trăiască Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a întregii noastre națiuni române! (Aplauze șl 
urale puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).Trăiască minunatul nostru popor, constructor conștient al socialismului și comunismului ! (Urale și aplauze puternice, 
prelungite; se scandează îndelung 
„Ceaușescu șl poporul!“).Trăiască și să se dezvolte continuu patria noastră socialistă, liberă și independentă — România I (Urale și aplauze 
puternice, Îndelungate; se scandează 
„Ceaușescn șl poporul!“, „Ceaușescu, 
România — stima noastră și mîndria !“).Să se dezvolte necontenit colaborarea, solidaritatea cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, în lupta pentru progres, pentru libertate și pace ! (Urale și aplauze pu
ternice, se scandează: „Ceaușescu, eroism, 
România — comunism !“).Să se dezvolte colaborarea internațională și prietenia între popoare !Trăiască pacea întregii omeniri ! (A- 
plauze și urale puternice, prelungite; 
se scandează îndelung „Ceaușescu —> 
P.C.R.!“, „Ceaușescu șl poporul!“, 
„Ceaușescu, România — pacea și priete
nia !“, „Ceaușescu să trăiască. România 
să-nflorească „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mindria !“.

Intr-o atmosferă de mare Însuflețire și 
puternică unitate in jurul partidului, toți 
cei prezenți in marea sală a Conferinței 
Naționale se ridică in picioare, aclamă și 
ovaționează minute in șir pentru Parti
dul Comunist Român — forța politică 
conducătoare a întregii națiuni — pentru 
secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Prima zi a lucrărilor
Lun!. 14 decembrie 1987, au început, 

la București, lucrările Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist Ro
mân. eveniment de cea mai mare 
însemnătate in viața partidului, a 
țării și a întregului nostru popor.

Precedat de o vastă activitate or
ganizatorică și politico-educativă 
pregătitoare, de conferințele extraor
dinare ale organizațiilor județene de 
partid și a municipiului București, 
marele forum al comuniștilor români 
este chemat să facă bilanțul realiză
rilor obținute in anii ce au trecut 
de la Congresul al XIII-lea al P.C.R., 
să stabilească obiectivele și liniile 
directoare ale activității viitoare a 
partidului și poporului nostru în 
noua etapă de făurire a socialismu
lui in țara noastră, pentru îndepli
nirea cu succes a planurilor șl pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială a patriei, de ridicare conti
nuă a nivelului de trai și a gradu
lui de civilizație al întregii națiuni, 
pentru transpunerea neabătută în 
viață a Programului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu-, 
blicii Socialiste România, a fost în- 
timpinat, la sosirea în. Sala Palatu
lui Republicii, unde se desfășoară 
lucrările Conferinței Naționale a 
partidului, cu deosebită căldură și 
multă însuflețire de delegați și in
vitați, cu puternice aplauze, cu urale 
și ovații. S-a aclamat îndelung pen
tru eroicul nostru partid comunist 
ți încercatul său conducător, parti
cipant» scandind cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R. !“.

La conferință participă delegați 
aleși de conferințele extraordinare 
ale organizațiilor județene de partid 
și a municipiului București, repre- 
zentind toate categoriile de oameni 
ai muncii — muncitori, țărani, inte
lectuali. activiști de partid, ai orga
nizațiilor de masă și obștești, cadre 
ale forțelor noastre armate — comu
niști care in întreaga lor activitate 
au dovedit abnegație și spirit revo
luționar, pasiune și înaltă răspun
dere în înfăptuirea politicii parti
dului.

La deschiderea lucrărilor confe
rinței au fost prezenți șefii misiu
nilor diplomatice acreditați în țara 
noastră, precum și corespondenți ai 
presei străine, trimiși speciali ai 

unor agenții de presă, ziare și re
viste. posturi de radio și televiziune 
de peste hotare.

în aplauzele și uralele celor pre- 
zenți. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
declarat deschise, din imputernicirea 
Comitetului Central, lucrările foru
mului democratic al partidului — 
Conferința Națională.

Secretarul general al partidului a 
adresat un călduros salut tuturor 
participanților. delegaților și invita- 
ților la conferință și a urat deplin 
succes lucrărilor sale.

A fost adresat, de asemenea, un 
salut prietenesc reprezentanților di
plomatici ai statelor cu care Româ
nia întreține relații, prezenți la con
ferință.

în continuare, delegații au ales. în 
unanimitate. PREZIDIUL CONFE
RINȚEI, din care fac parte : tova
rășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Emil Bobu, Lina Ciobanu. 
Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekaș, Manea Mănescu. Paul 
Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Radules
cu, Ștefan Andrei. Ștefan Birlea, 
Nicu Ceaușescu, Gheorghe David, 
Mihai Gere, Maria Ghițulică, ^Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea, Neculai Ibă- 
nescu, Mihai Marina, Ilie Matfci, 
Vasile Milea, Ioachim Moga, Ana 
Mureșan. Cornel Pacoste, Tudor 
Postelnicu, Ion Radu, Ion Sto- 
ian, Iosif Szasz, Ioan Totu, Ion 
Ursu," Radu Bălan, Vasile Bărbulescu. 
Silviu Curticeanu, Constantin Mitea, 
Gheorghe Tănase, Pavel Aron, Ion 
Badea, Ion Bogdan Băluță, Vasile 
Bărbulet, Cameluța Beldie, Maria 
Bradea, Aurelia Bratu, Vasile 
Bulucea. Mihai Burcă. Maria Caba, 
Vasile Carp, Ana Ciurea, Dumitru 
Constantin, Ion Constantinescu, Ma
ria Cotuț, Lențuca Crețu, Poliana 
Cristescu, Emilian Degeratu, Tamara 
Maria Dobrin, Magdalena Domokoș, 
Gheorghe Dona. Vasile Dulgheru, 
Elena Dumitrașcu, Petre Fluture, Va
lentin Fodor, loan Foriș, Alexandrina 
Găinușe, Maria Georgescu. Ileana 
Giurgiu, Ion Giuvelcă, Gheorghe 
Haralambie, Maria Hîncu, Ion M, 
Nicolae, Maria,.Lazăr, Andrei Neagu, 
Maria Necula, M-arin Nedea, Pătru 
Păun, Iulian Ploștinaru, Constantin 
Popa, Dorel Mihai Popa, Ion Po
pescu, Ion Popescu-Puțuri, Paula 
Priotcasa, Elena Pugna, Constantin 

Radu, Aurel Sandu, Veronica Sandu, 
Maria Saviuc, Maria Stan, Irina 
Szabo, Marin Ștefanache, Șcrban 
Teodorescu. Ion Teoreanu. Ion Toma, 
Iacob Toplician, Alexandru Turcin, 
Pantelimon Ungureanu, Nicolae Vai- 
descu. Ilie Verdeț, Aurica Vizitiu. 
Viorel Vizureanu, Vasile Vîlcu, Radu 
Voinea, Constantin Zanfir, Vasile 
Zglobiu.

Lucrările primei ședințe plenare au 
fost conduse de tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Au fost alese, apoi, COMISIA DE 
REDACTARE A PROIECTELOR DE 
HOTARÎRI ȘI REZOLUȚII, COMI
SIA DE VALIDARE COMISIA PEN
TRU EXAMINAREA APELURILOR 
precum și SECRETARIATUL CON
FERINȚEI NAȚIONALE.

Delegații au adoptat. în unanimi
tate. ORDINEA DE ZI a Conferinței 
Naționale a partidului :

1. Stadiul dezvoltării forțelor 
de producție, al societății socia
liste in general, al relațiilor de 
producție și sociale, al democra
ției muncitorCști-revoluționare, 
al perfecționării conducerii, pe 
baza principiilor autoconducerii 
și autogestiunii, ai perfecționă
rii și continuării procesului re
voluționar in noua etapă de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si de 
Înaintare a României spre co
munism.

2. Cu privire Ia înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XIII- 
lea și a Programului partidului 
de dezvoltare economico-socială 
a României, a programelor de 
perfecționare a organizării și 
modernizare a proceselor de 
producție, aplicarea normati
velor economico-financiare și 
creșterea eficientei economice 
in toate sectoarele de activitate.

3. Cu privire la dezvoltarea 
economică și socială echilibra
tă și proporțională a tuturor 
zonelor tării. înfăptuirea pro
gramului de sistematizare a te
ritoriului, înflorirea neconteni
tă a localităților patriei, ridica
rea nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor.

Au fost aprobate, de asemenea, 
constituirea celor opt secțiuni ale 
conferinței și componența nominală 

a prezidiilor acestora : SECȚIUNEA 
PENTRU DEZVOLTAREA FORȚE
LOR DE PRODUCȚIE. A BAZEI 
DE MATERII PRIME ȘI A PRO
DUCȚIEI DE ENERGIE. ÎNFĂP
TUIREA PROGRAMULUI DE DEZ
VOLTARE ECONOMICA ȘI SOCIA
LĂ A ȚARII ; SECȚIUNEA PEN
TRU CERCETARE ȘTIINȚIFICA, 
DEZVOLTARE TEHNOLOGICA IN
TRODUCEREA PROGRESULUI 
TEHNIC. PERFECTIONAREA OR
GANIZĂRII ȘI MODERNIZAREA 
PROCESELOR DE PRODUCȚIE A 
ÎNVAȚĂMÎNTULUI, PREGĂTIREA 
FORȚEI DE MUNCA ȘI A CADRE
LOR ; SECȚIUNEA PENTRU AGRI
CULTURA. SILVICULTURA. IN
DUSTRIE ALIMENTARA ȘI GOS
PODĂRIREA APELOR ; SECȚIU
NEA PENTRU INVESTIȚII CON
STRUCȚII. TRANSPORTURI ȘI TE
LECOMUNICAȚII ; SECȚIUNEA 
PENTRU DEZVOLTAREA ECONO
MICO-SOCIALĂ ECHILIBRATA ȘI 
PROPORȚIONALA A TUTUROR 
ZONELOR ȚARII, SISTEMATIZA
REA TERITORIULUI, CREȘTEREA 
NIVELULUI DE TRAI. RIDICAREA 
CONTINUA A CALITĂȚII VIEȚII, 
DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI BU
NURILOR DE CONSUM. A COMER
ȚULUI ȘI SERVICIILOR PENTRU 
POPULAȚIE ; SECȚIUNEA PENTRU 
ACTIVITATEA INTERNAȚIONALA 
A PARTIDULUI ȘI STATULUI ȘI 
COMERȚ EXTERIOR ; SECȚIUNEA 
PENTRU PROBLEMELE ORÎNDUI- 
RII SOCIALE ȘI DE STAT. CON
DUCERII ȘTIINȚIFICE A SOCIE
TĂȚII ȘI DEZVOLTĂRII DEMO
CRAȚIEI SOCIALISTE. PERFEC
ȚIONĂRII MECANISMULUI ECO- 
NOMICO-FINANCIAR ȘI RIDICĂ
RII CONTINUE A EFICIENTEI AC
TIVITĂȚII ECONOMICE ; SECȚIU
NEA PENTRU PROBLEMELE AC
TIVITĂȚII DE PARTID, ORGANI
ZATORICE. POLITICO-IDEOLOGI- 
CE ȘI EDUCATIVE. ALE ORGANI
ZAȚIILOR DE MASA ȘI OBȘTEȘTI.

S-a aprobat, totodată, regulamen
tul de desfășurare a lucrărilor con
ferinței, care vor avea loc in ședințe 
plenare și în cadrul secțiunilor.

în numele tuturor participanților la 
marele forum al comuniștilor români, 
tovarășul Emil Bobu a adresat celui 
mai Iubit și stimat fiu al națiunii, 
ctitorul României moderne, Erou în
tre eroii patriei, militant de frunte 
al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, neobosit luptător 

pentru apărarea păcii, pentru prie
tenie și largă colaborare intre toate 
popoarele lumii, secretarul general 
al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
invitația de a lua cuvîntul.

PRIMIT CU PUTERNICE $1 
ÎNDELUNGI APLAUZE, CU 
OVAȚII, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR 
GENERAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, A PREZENTAT, 
DE LA TRIBUNA CONFERINȚEI 
NAȚIONALE, RAPORTUL CU PRI
VIRE LA STADIUL DEZVOL
TĂRII FORȚELOR DE PRODUC
ȚIE, AL SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
ÎN GENERAL, AL RELAȚIILOR 
DE PRODUCȚIE ȘI SOCIALE. AL 
DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI- 
REVOLUȚIONARE. AL PERFEC
ȚIONĂRII CONDUCERII, PE BAZA 
PRINCIPIILOR AUTOCONDUCE
RII ȘI AUTOGESTIUNII, AL PER
FECȚIONĂRII ȘI CONTINUĂRII 
PROCESULUI REVOLUȚIONAR ÎN 
NOUA ETAPA DE FĂURIRE A SO
CIETĂȚII SOCIALISTE MULTILA
TERAL DEZVOLTATE ȘI DE 
ÎNAINTARE A ROMÂNIEI SPRE 
COMUNISM.

Amplul Raport al secretarului ge
neral al partidului a fost urmărit 
cu deosebit interes, cu profundă sa
tisfacție și deplină aprobare, fiind 
subliniat în repetate rînduri, cu vii 
aplauze și urale. S-a scandat cu în
flăcărare „Ceaușescu — P.C.R. !* *',  
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mîndria, Ceaușescu — 
România !“, „Ceaușescu — pace

• Teatrul Național (14 71 71. sala 
mare) : Harap Alb — 17 ; (sala Ate
lier) : Cartea lui lovită — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneu) Român) : „Comori 
camerale". Trio „ROMANTICA". 
George Dima — vioară. Stefan Gheor
ghiu — violă. Constantin Gheorghiu- 
Holban — violoncel. Colaborează Eu
gen Glăvan — oboi — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Ion Vodă 
cel Viteaz — 18.
• Teatrul de operetă (13 63 48. Bd. N. 
Bălcescu 2) : Voievodul țiganilor 
— 18.
• Teatrul Mie (14 70 81) : „Cotidiene"

A urmat un moment emoționant. 
La tribună au urcat pionieri și șoimi 
ai patriei care au oferit, cu dragos
te. tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

Luind cuvîntul, tovarășul Emil 
Bobu a spus :

„Ținînd seama de importanța ex
cepțională a Raportului prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, care, prin 
analiza științifică a stadiului de în
făptuire a amplului proces de edifi
care a socialismului și comunismului 
în patria noastră, a activității inter
naționale și direcționarea perfecțio
nării în continuare a organizării și 
conducerii întregii vieți economico- 
sociale. se constituie într-un docu
ment programatic, propun ca acest 

magistral Raport să fie adoptat 
de Conferința Națională ca program 
de acțiune, de muncă și luptă al 
partidului, al întregului popor ro
mân".

Propunerea a fost primită cu deo
sebită însuflețire, participant» dind 
astfel expresie hotăririi unanime a 
comuniștilor, a tuturor Oamenilor 
muncii, a 'întregului nostru popor, de 
a acționa, cu abnegație, in spirit re
voluționar, pentru înfăptuirea neabă
tută a importantelor teze și orien
tări, a mobilizatoarelor sarcini cu
prinse în Raportul secretarului ge
neral al partidului, pentru indeplim- 
rea. in condiții de inaltă calitate și 
eficiență, a planului pe 1987 și pe 
anul viitor, a prevederilor cincina
lului, pentru realizarea exemplară a 
obiectivelor de dezvoltare economi
co-socială a țării în etapa actuală 
și in perspectivă, pentru transpune
rea in viață a hotăririlor Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R.

în cursul după-amiezii au început 
dezbaterile in plen asupra probleme
lor înscrise pe ordinea de zi.

Prima parte a lucrărilor a fost 
condusă de tovarășa Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului.

Au luat cuvîntul tovarășii Con
stantin Olteanu, prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.. Dumitru Amzu, director ge
neral al Centralei industriale electro
tehnice Craiova, județul Dolj, Marin 
Ștefanache, ministrul minelor. An
drei Dulcă, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea de auto
turisme Pitești, județul Argeș. Mihai 
Marina, prim-secretar al Comitetu
lui județean Constanța al P.C.R., 
Maria Stan, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea de con
fecții Focșani, județul Vrancea.

Tovarășul Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a prezentat Ra
portul Comisiei de validare, care a 
fost aprobat, in unanimitate, de 
Conferința Națională a partidului.

în continuarea dezbaterilor au luat 
cuvintul tovarășii Leon Cudrec, di
rectorul întreprinderii de utilaj teh
nologic Bistrița, județul Bistrița-Nă- 
săud. Tudor Dânacu, președintele 
cooperativei agricole de producție 
Cezieni, județul Olt. Marin Enache, 
ministrul industriei metalurgice. Au
rica Vizitiu, director general al Cen

tralei industriale pentru fibre sinte
tice Săvinești. județul Neamț, Octa
vian Căpitanu, directorul întreprin
derii ..TractoruT'-Brașov.

După pauză, lucrările au fost con
duse de tovarășul Iosif Szasz, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean Ca- 
raș-Severin al P.C.R.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, Ilie 
Matei, prim-secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R.. Magdalena 
Domokoș, țesătoare la întreprin
derea de stofă mobilă și țesături 
tehnice Gheorgheni, județul Harghi
ta. Șerban Teodorescu, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini. 
Gheorghe Nițu, directorul întreprin
derii agricole de stat Mihăilești, ju
dețul Giurgiu.

Participant» la dezbateri au 
dat cea mai înaltă apreciere 
Raportului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tribuna 
conferinței și, in spiritul acestui 
document programatic, au examinat, 
cu exigență și răspundere comunistă, 
modul cum organele și organizațiile 
do partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii au acționat și acționează 
pentru îndeplinirea integrală a pre
vederilor de plan pe 1987 și pregă
tirea temeinică a producției anului 
viitor, pentru creșterea intensivă, în 
ritm susținut, a industriei, agricultu
rii, a tuturor ramurilor economiei 
naționale, pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, pen
tru înfăptuirea exemplară a obiec
tivelor actualului cincinal, a pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială a țării.

în același timp, a fost exprimată 
adeziunea deplină la politica exter
nă, dinamică, constructivă, a partidu
lui și statului nostru, față de iniția
tivele și acțiunile secretarului gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
consacrate păcii și dezarmării, 
asigurării tuturor condițiilor pentru 
ca poporul român, toate popoarele 
lumii să-și poată înfăptui aspirațiile 
de progres și bunăstare intr-un cli
mat de liniște, înțelegere și colabo
rare internațională.

Lucrările Conferinței Naționale a 
partidului continuă.

HUNEDOARA : Minereu 
de fier peste prevederi

Minerii din munții Poiana Ruscăi, 
care lucrează la minele Teliuc și 
Ghelari, au cinstit Conferința Na
țională a partidului cu frumoase 
succese in producție, raportind în
deplinirea angajamentului asumat 
pe acest an în întrecerea socialis
tă. Acordind toată atenția creșterii 
productivității muncii, al cărei 
spor în acest an'este de 6,8 la sută 
față de cel prevăzut, colectivul de 
muncă al întreprinderii miniere 
Hunedoara a extras peste preve
deri 7 900 tone fier în minereu- 
marfă, 38 800 tone dolomită și 938 
tone talc preparat pentru siderur
gie, valoarea producției-marfă su
plimentare depășind 30 milioane 
lei. Sporurile de producție au fost 
obținute in condițiile înregistrării 
de economii la cheltuielile mate
riale și depășirii volumului plani
ficat de beneficii. (Sabin Cerbu).

RIMNICU VILCEA : Ritm 
intens de înnoire 

a fabricației
în perioada care a trecut de la 

Congresul al XIII-lea al partidu
lui. producția realizată de co
lectivul întreprinderii de echipa
mente hidraulice Rimnicu Vilcea a 
cunoscut un puternic proces de 
înnoire, acest indicator alungind 
în prezent la 45.9 la sută. Tn ulti
mii trei ani au fost asimilate și 
introduse în producția de serie noi 
tipuri de acumulatori pneuhidrau- 
lici. filtre de presiune, distribuitoa
re și supape proporționale — pro
duse care in 1984 se aduceau din 
import. De asemenea. în principal 
ca urmare a înnoirii și ridicării 
nivelului tehnic și calitativ al fa
bricației, exportul întreprinderii a 
sporit în aceeași perioadă de 30 
de ori. în aceste zile, noi loturi de 
produse se pregătesc pentru livrare 
unor parteneri de peste hotare. 
(Ion Stanciu).

BISTRIȚA: Utilaje livrate 
în avans la export

Muncitorii, maiștrii și inginerii 
\ din cadrul întreprinderii de utilaj 

tehnologic Bistrița depun în prezent 
stăruitoare eforturi pentru ca in 
citeva zile să finalizeze și să 
expedieze toate produsele con
tractate cu partenerii de peste 
hotare prevăzute pentru acest 
an. Este vorba despre piese de 
schimb destinate unor fabrici de 
ciment, utilaje metalurgice, o 
instalație de ardere pentru coc- 
serie. armături și dispozitive de 
închidere cu sertar culisant. Faze
le de execuție în care se găsesc 
dau garanția îndeplinirii exempla
re a sarcinilor asumate și. alături 
de celelalte fapte demne de mun
că ale constructorilor de mașini 
bistrițeni, se constituie intr-un bu
chet de succese cu care acest pu
ternic colectiv muncitoresc dorește 
să cinstească Conferința Națională 
a partidului. (Gheorghe Crișan).

ALBA : Materiale 
reintroduse în circuitul 

economic
în unitățile economice din județul 

Alba a fost intensificată preocu
parea pentru recuperarea și rein
troducerea în circuit a unor canti
tăți sporite de materiale refolosi- 
bile. Pe ansamblul județului, sar
cinile prevăzute pentru perioada 
care a trecut din acest an au fost 
depășite. După cum ne-a informat 
tovarășul inginer Mircea Țogoe, di
rectorul întreprinderii județene de 
recuperare a materialelor refolosi- 
bile, au fost introduse suplimentar 
în producție, printre altele, 300 
tone otel. 2 398 tone fontă, 11 tone 
cupru. Ill tone cenuși de plumb, 
125 tone cenuși de cupru. Se ac
ționează. împreună cu unitățjle 
economice si consiliile populare, 
pentru intensificarea valorificării 
materialelor refolosibile solicitate 
de economia națională. (Ștefan 
Dinică).

BACĂU: O nouă 
capacitate de producție
La Rafinăria de petrol Dărmă- 

nești, județul Bacău, unitate mo
dernă a industriei noastre prelu
crătoare. a început să producă in
stalația de cracare termică 1.

— Noua capacitate — ne spune 
inginerul Vasile Lungu, directorul 
rafinăriei — constituie o materia
lizare a studiilor și cercetărilor

REZULTATE DE PRESTIGIU IN ECONOMIC
făcute în cadrul acțiunii de per
fecționare a organizării și moder
nizare a producției și a muncii in 
vederea obținerii în țară a mate
riei prime folosite la fabricarea 
electrozilor de inaltă tensiune pen
tru industria siderurgică. Realizată 
după o concepție originală, cu uti
laje fabricate in întregime la în
treprinderea de utilaj chimic Bor- 
zești, întreprinderea de panouri 
electropneumatice Bacău. între
prinderea de pompe „Aversa" din 
Capitală și la alte unități din țară, 
noua instalație se caracterizează 
prin inalți parametri tehnico-func- 
ționali. De asemenea, prin intra
rea in circuitul economic a acestei 
instalații, la Dărmănești sporește 
simțitor gradul de valorificare a 
țițeiului. De notat că datorită lu
crărilor de bună calitate, executa
te de constructori și montori, 
instalația funcționează chiar din 
primele zile la parametrii tehnici 
și de productivitate prevăzuți in 
proiect pentru această perioadă. 
(Gheorghe Baltă).

VRANCEA : Produse 
de înaltă calitate 

la export
Colectivele de muncă din unită

țile industriale ale județului Vran
cea cu sarcini la export, raportea
ză noi succese în onorarea con
tractelor cu partenerii externi. U- 
nele unități, ca de exemplu între
prinderea de scule și elemente hi
draulice, Fabrica de utilaje și pie
se de schimb pentru industria 
chimică, întreprinderea de vase 
emailate din Focșani. întreprin
derea de tricotaje Panciu, au li
vrat, peste prevederile contractua
le, însemnate cantități de utilaje 
pentru industria chimică, produse 
de mecanică fină și altele. Aceste 
rezultate se datoresc aplicării cu 
consecvență a măsurilor de perfec
ționare și modernizare a produc
ției, diversificării gamei sortimen
tale și introducerii in fabricație a 
unor produse cu parametri calita
tivi superiori. (Dan Drăgulescu).

VASLUI : Economii 
de energie și combustibil

Concomitent cu activitatea de 
Îndeplinire și depășire cotidiană a 
sarcinilor de plan, colectivele în
treprinderilor industriale ale jude
țului Vaslui se preocupă stăruitor, 
cu aceeași răspundere, de înca
drarea strictă în normele de con
sum energetic, mai buna gospodă
rire și economisire a energiei elec
trice și combustibilului. Astfel, 
prin modernizarea proceselor de 
producție și aplicarea unui riguros 
program de măsuri tehnice și or
ganizatorice, urmărite zi de zi, la 
fiecare loc de muncă, în județ au 
fost economisite pină acum peste 
31 000 MWh energie electrică și 1 720 
tone combustibil convențional. Cele 
mai bune rezultate s-au obținut la 
Combinatul de fire sintetice și în
treprinderea de materiale izolatoa
re Vaslui. întreprinderea „Abrom" 
și cea de rulmenți din Birlad, Fa
brica de utilaj complex din Huși. 
(Petru Necula).

BRĂILA : Producție 
suplimentară

Numeroase colective de oameni 
ai muncii din unitățile economice 
ale județului Brăila raportează noi 
și semnificative realizări dedicate 
Conferinței Naționale a partidului. 
Un număr de 14 unități — printre 
care întreprinderea „Electrocen- 
trale" și întreprinderea de mate
riale refractare și-au îndeplinit in 
devans prevederile de plan pe în
tregul an la producția industrială. 
Se estimează că pină la finele 
anului ele vor realiza o producție 
suplimentară in valoare de 345 mi
lioane lei. (Candiano Priceputu).

TELEORMAN :
Apartamente moderne, 

confortabile
în municipiul Alexandria și In 

orașele Roșiori de Vede și Videle 
au fost date in folosință noi apar

tamente modeme și confortabile. 
De Ia inceputul anului și pină in 
prezent, in aceste localități, in mu
nicipiul Turnu Măgurele, precum 
și in comunele Poeni. Piatra. Or
bească, Călmățuiu. Vedea și Sir- 
beni au fost puse la dispoziția oa
menilor muncii peste 940 de apar
tamente noi. în prezent, muncitorii 
și specialiștii de pe toate șantierele 
întreprinderii antrepriză de con- 
strucții-montaj Teleorman și-au 
intensificat eforturile pentru a fi
naliza pină la sfirșitul anului lu
crările la alte 350 apartamente, 
aflate in stadii avansate de execu
ție. (Stan Ștefan).

ARGEȘ: Crește potențialul 
productiv al pămintului
O preocupare deosebită se mani

festă în județul Argeș pentru mai 
buna gospodărire a pămintului. în 
acest scop, au fost elaborate o se
rie de programe prioritare pentru 
creșterea suprafeței agricole, efec
tuarea de lucrări de îmbunătățiri 
funciare, desecări si combaterea e- 
roziunij solului, de extindere a 
sistemelor de irigații, organizarea 
teritoriului și asolamentelor. Sub 
îndrumarea comitetului județean 
de partid, organele agricole spe
cializate au transformat progra
mele în realități concrete. Astfel, 
suprafața agricolă a crescut în 
acest an cu circa 2 800 hectare, au 
fost aplicate 31 proiecte pentru or
ganizarea teritoriului și asolamen
telor si s-au efectuat studii pedo- 
logice și agrochimice pe 90 000 hec
tare. De asemenea, s-au executat 
nivelări pe 15 000 hectare si lucrări 
de scarificare Si afinare pe 17 700 
hectare, acțiuni menite și ele să 
contribuie la creșterea potențialu
lui productiv al pămintului. (Gheor
ghe Cirstea).

BAIA MARE : Producție 
suplimentară

Harnicul colectiv al întreprinde
rii de faianță și sticlărie „FAIMAR" 
din Baia Mare raportează, in 
cinstea Conferinței Naționale a 

partidului, realizarea planului 
anual la producția-marfă. După 
cum ne informează inginerul 
Mircea Chirilă. directorul între
prinderii, s-au creat astfel condiții 
ca pină la sfirșitul anului să se 
realizeze suplimentar peste un mi
lion produse de faianță și peste 
10 000 produse de sticlărie. Anga
jamentul colectivului băimărean 
este ca în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului să realizeze și 
planul anual la export. (Gheorghe 
Pâria).

BIRLAD : Produse noi 
de înalt nivel tehnic

înnoirea și modernizarea pro
ducției. introducerea unor tehnolo
gii de mare eficiență și realizarea 
unor produse de nivel tehnic com
petitiv pe plan mondial constituie 
preocupări esențiale ale activității 
puternicului colectiv al întreprin
derii de rulmenți din Birlad. care 
are relații comerciale cu firme din 
peste 70 de țări ale lumii. Numai 
in acest an. după cum aflăm de la 
directorul unității, inginerul Dio
mid Năstase, aici au fost introdu
se 5 noi tehnologii, asimilate 137 
de noi tipuri de rulmenți pentru 
industrii de virf și au fost reali
zate 7 noi mașini-unelte pentru 
prelucrarea metalelor prin aschie- 
re. Pină in prezent, colectivul cu
noscutei întreprinderi birlădene a 
livrat suplimentar partenerilor de 
peste hotare rulmenți in valoare 
de 12 milioane lei. (Petru Necula).

DOLJ : Zile-record 
in producție

în cinstea Conferinței Naționale 
a partidului; in toate unitățile eco
nomice cu sarcini la producția in
dustrială s-au organizat zile-record 
în producție și schimburi de onoa
re. Drept urmare, un număr de 30 
unități economice din județul Dolj 
au raportat realizarea, cu 15 zile 
mai devreme, a sarcinilor revenite 
pe întregul an la indicatorul pro- 
ducție-marfă. S-au creat astfel pre
mise ca pînă la sfirșitul anului să 
se realizeze suplimentar o produc
ție evaluată la circa 300 milioane 
lei. Printre unitățile cu cele mal 
bune rezultate se numără Trustul 
de antrepriză generală construcții 

industriale Dolj, întreprinderea de 
transporturi auto, Institutul de cer
cetare științifică și inginerie teh
nologică pentru motoare, transfor
matoare și aparataj electric Craio
va, întreprinderea de amidon și 
glucoză Calafat. (Nicolae Băbălău).

IAȘI : Piese de schimb 
recondiționate

Colectivul de Ia întreprinderea 
„Țesătura" din Iași se preocupă 
stăruitor de recondiționarea și 
refolosirea pieselor de schimb și a 
subansamblelor mașinilor din do
tare, care se află în curs de mo
dernizare și perfecționare. Astfel 
s-au recuperat și recondiționat nu
meroase repere care, reintroduse 
in circuitul producției, se comportă 
asemenea celor noi. Valoric, aceas
tă activitate se ridică, de la înce
putul anului pină In prezent, la 
peste 14 milioane lei. De remarcat 
că in momentul de față întreprin
derea ..Țesătura" Iași își asigură 
pe calea recondiționărilor mai 
bine de o treime din necesarul 
pieselor de schimb pentru revizii 
și repararea fondului tehpic din 
dotare. (M. Corcaci).

ANINA : Cărbune 
energetic peste plan

Colectivele muncitorești din ca
drul Combinatului minier „Banat- 
Anina" raportează noi șt remarca
bile realizări în producție, rod al 
eforturilor exemolare depuse pen
tru a pune la dispoziția economiei 
naționale tot mai mult cărbune. 
Cantitatea de cărbune energetic li
vrată suplimentar de la inceputul 
anului și pînă in prezent a ajuna 
la peste 200 000 torte. Cele mai în
semnate realizări le-au înregistrat 
brigăzile conduse de Ion Curcudel, 
Ion Roșu, Nicolae Ștefănescu. „A- 
tenția deosebită pe care am acor- 
dat-o creșterii eficienței economice 
— ne spunea inginerul Ion Văcaru, 
directorul combinatului — se con
cretizează in obținerea unor econo
mii de 69 lei Ia cheltuielile totale 
la 1 000 Iei producție-marfă și de 67 
lei la cele materiale. Pe această 
bază, beneficiile realizate sint su
perioare cu 28 milioane lei celor 
planificate". (Ion D. Cucu).

GIMNASTICĂ : Un frumos succes al juniorilor români
La Campionatele balcanice de gim

nastică pentru juniori de la Izmir, 
sportivii români au obținut un re
marcabil succes, clasîndu-se pe pri
mul loc atit în concursurile pe echi
pe, cit șl la individual compus.

în competiția feminină, selecționa
ta României a totalizat 195.225 puncte, 
fiind urmată de Bulgaria — 190.325 
puncte. Grecia — 182.625 puncte, Iu
goslavia — 179,050 puncte.

în întrecerea masculină, formația

tv
20.00 Telejurnal. Conferința Națională 

a partidului
20.20 Insuflețitor program de ascensiu

ne a României
20.30 Teatru TV (color). „Un romantic 

României a terminat învingătoare cu 
276,75 puncte, urmată de formațiile 
Bulgariei — 269,75 puncte și Iugo
slaviei — 252,85 puncte.

La individual compus feminin, vic
toria a revenit Gabrielei Potorac — 
39,500 puncte, urmată de coechipie
rele sale Mirela Sidon — 39,375 punc
te și Maria Neculiță — 38,750 puncte, 
iar la masculin, pe locul întii s-a si
tuat Florin Purje, cu 56,05 puncte.

oarecare"... de ion D. Serban. Pre
mieră TV. Cu : Silviu Stăncules- 
cu. Vlstriân Roman. Cezara Dafi- 
nescu. Lucia Muresan. Ion Mari
nescu, George Motoi. Ana Ciontea, 
Dinu Manolache. Carmen Enea, 
Nicolae Urs. Regia artistică Nae 
Cosmescu

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

cinema
• „Filmul românesc — cronică vie a 
epopeii făuririi societății socialiste" 
Clipa: PATRIA (1186 23) — 0; 12; 
15: 18.
• „Tinerețea patriei, tinerețea noas
tră" (ciclu de filme pentru tineret) : 
Salutări de la Agigea : SCALA 
(11 03 72) - 9: 11: 13; 15; 17; 19.
• Partidul. Patria, Poporul (Grupaj 
de filme dedicate Conferinței Națio
nale. Cei mai frumoși 20 de ani — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" : LU
MINA (14 74 16) — 9; 11: 13: 1.3: 17; 19.
• Cale liberă : FEROVIAR (50 51 41))
— 9; 11; 13; 15; 17, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17: 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11 : 13; 15: 17: 19.
• Drumul oaselor : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17: 19.
• Figuranții : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15: 18.

• Cetatea ascunsă : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19. MUNCA
(21 50 97) — 15: 17; 19.
• Vulcanul stins : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30: 15; 17: 14. VICTORIA
(16 28 79) — 9: li; 13: 15; 17; 19. FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11: 13; 15;
17: io.
• Secretul lui Nemesis : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,30; 14: 16.30: 19.
ARTA (213186) — 9; 11,30: 14: 16.30; 
19.
• Mirajele Iubirii : BUCUREȘTI 
(13 61 54) — 0:11: 13: 15: 17: 19.
• Program de desene animate — tl:
13. Băiețelul șl ștrengarul — 9: 15, Alo, 
aterizează străbunica !• — 17; 19 :
DOINA (16 35 38).
• Orașul de la margine : TIMPURI 
NOI (13 61 10) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
• O logodnică pentru prinț : DACIA 
(50 35 94) - 9: 11 ; 13: 13: 17: 19.
• Anul soarelui liniștit: UNION 
(13 49 04) — 9: 11; 13: 15; 17: 19.
• Inspector fără armă : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17: 19, POPULAR
(35 15 17) — îs: 17: 19.

• Paso Doble pentru trei : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15: 17; 19.

teatre 

cu Nicu Alifantls și Alex. Andries 
— 18.30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 18.30.
• Teatrul de Comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 18.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18: (sala Studio) : Iva-Diva — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : Cu 
ușile închise — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei. 11 95 44) : Anchetă asupra u- 
nui tinăr care nu a făcut nimic — 18.
• Teatrul Giulesti (sa’a Majestic. 
14 72 34) : Arta conversației — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna
se" (sala Savoy. 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — 18.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) ; Cintă ciocirlie — 13.
• Teatrul ..Țăndărică" (13 23 77. sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 10 : (sala 
Cosmonauților. 11 12 04) : Petrică și 
Lupul — 15.
• Circul București (10 *1  95) : Caval
cada circului — 18.30.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 15 decembrie, ora 20 — 18 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi in general închisă. Vor cădea 
precipitații locale sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare, in prima parte a 
intervalului,■ in regiunile sudice si es
tice. în rest, ninsori izolate. Vintul va 
sufla slab pină la moderat, cu unele \ 
intensificări in prima zi. in regiunile 
sud-estice si estice. Temperituriie mi
nime vor fi cuprinse între minus 12 șl 
minus 2 grade, mal ridicate tn prima 
noapte, mai ales In sudul șl sud-estul 
tării, dar pe alocuri mal coborite pină 
la minus 15 — minus 16 grade în de
presiuni, In ultimele nopți, iar maxi
mele, In general, Intre minus 5 și plus 
5 grade. în prima parte a intervalului, 
condițiile sint favorabile producerii po
leiului. Dimineața, ceață locală, mai 
ales In ultima parte a intervalului.
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PROBLEMA CENTRALĂ A OMENIRII
In diferite țări ale lumii se desfășoară susținut acțiuni In favoarea 

păcii, pentru stoparea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară. Lideri poli
tici, personalități ale vieții științifice și culturale, conducători ai orga
nizațiilor de masă și obștești cheamă la canalizarea resurselor 
materiale și umane ale planetei în direcția progresului și a dezvoltării, . 
la eliminarea cheltuielilor uriașe făcute in scopul acumulării de arme ț 
distrugătoare.

Danemarca sprijină inițiativele de dezarmare } 
lansate de statele vecine ț

COPENHAGA — Parlamentul 
Danemarcei a adoptat o rezoluție 
în care este exprimat sprijinul 
pentru inițiativele de dezarmare 
lansate de statele vecine. Norvegia, 
Suedia și Finlanda. Documentul 
cere guvernului danez să acționeze 
în direcția creării unei zone denu- 
olearizate în nordul continentului

R.F.G Cereri de 
nucleare

BONN — Partidul Social-Demo
crat (principala forță de opoziție 
din R.F.G.) a cerut guvernului de 
la Bonn să acționeze în mod con
structiv în direcția eliminării to
tale a rachetelor nucleare cu rază 
scurtă de acțiune. Intr-un docu
ment dat publicității la Bonn este 
subliniat faptul că R.F.G. trebuie 
să contribuie la realizarea acestui 
pas, independent de ceea ce se în
treprinde în alte domenii ale dezar
mării.

ț BONN — Ministrul de externe 
al R.F. Germania, Hans-Dietrich 

i Genscher, a declarat, într-un inter- 
I viu acordat postului de radio Ba-

„Trecătoare a păcii" peste munții Alpi
ROMA — Din nord-estul Alpilor 

italieni pînă în cei elvețieni și 
austrieci va fi croită o „potecă a 
păcii", avînd lungimea de 300 km. 
Cărarea va trece prin toate locu
rile din acest lanț muntos care în 
timpul primului război mondial au

„Prioritate soluțiilor politice!“
HELSINKI — Intr-o declarație 

făcută la Helsinki, președintele 
Finlandei, Mauno Koivisto, s-a 
pronunțat in favoarea realizării de 
progrese in domeniul dezarmării 
maritime. Șeful statului finlandez 
a relevat că țara este îngrijorată 
de cursa Înarmărilor In domeniul 
maritim, care „provoacă probleme 
politice chiar și în timp de pace".

MANILA

Deschiderea Conferinței la nivel înalt 
a ASEAN

In dezbatere - problemele cooperării economice dintre statele 
membre și situația din regiune

MANILA 14 (Agerpres). — Luni 
s-au deschis la Manila lucrările celei 
de-a III-a Conferințe la nivel înalt 
a Asociației Națiunilor din Asia de 
Sud-F.st (ASEAN). Pe agenda de lu
cru se află modalități de intensifi
care a cooperării economice între 
statele membre, precum și probleme 
politice de actualitate din regiune.
' In ședința de deschidere, președin
tele Filipinelor. Corazon Aquino, a 
declarat că țării sale, ca și celorlalți 
membri ai ASEAN le revine o res
ponsabilitate sporită în ceea ce pri
vește menținerea păcii și stabilității 
în regiune. Președintele filipinez a 
relevat că țelurile ASEAN sînt eco
nomice. mijloacele de acțiune sînt 
comerțul șl investițiile, dar rodul

Rezultatele alegerilor anticipate 
din Belgia

• Succese ale partidelor socialiste flamand și valon
• Demisia guvernului de coaliție dintre social-creștini

și liberali
BRUXELLES 14 (Agerpres). — Po

trivit rezultatelor provizorii ale ale
gerilor generale anticipate desfășu
rate duminică în Belgia, partidele so
cialiste flamand și valon au realizat 
succese importante, deținînd împreu
nă 74 din cele 212 mandate ale Ca
merei Reprezentanților. Partidul So- 
cial-Creștin Flamand a obținut 43 
de mandate. Partidul Libertății și 
Progresului — 25, Partidul Social- 
Creștin Valon — 19, Partidul Re
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european. Rezoluția propune, de 
asemenea, inițierea de negocieri 
pe această temă între țările mem
bre ale N.A.T.O., cele ale Trata
tului de la Varșovia și statele nord- 
europene și cheamă la încetarea 
cursei înarmărilor în Marea Nor
dului.

eliminare a armelor 
și chimice

varia, că, împreună cu omologul său 
italian, Giulio Andreotti, va acționa 
intens in luna ianuarie, la Conferin
ța pentru dezarmare de la Geneva, 
în favoarea eliminării de pe glob a 
armelor chimice, informează agen
ția A.P.A. In context, ministrul 
vest-german a apreciat că interzi
cerea pe plan mondial a armelor 
chimice este necesară, deoarece 
există pericolul ca ele să devină 
„un înlocuitor pentru armele nu
cleare" și a opinat că, datorită 
progreselor substanțiale obținute 
pînă acum, în cursul anului viitor 
ar putea să fie eliminate și ulti
mele obstacole care mai stau în 
calea încheierii unul tratat inter
national in această problemă.

ale confruntărilor ar-fost scene 
mate.

In felul acesta, relevă agenția 
A.N.S.A., conștrucțiile de război 
realizate In timpul acelor ani vor 
deveni simboluri ale dorinței de 
conviețuire pașnică a tuturor locui
torilor de o parte și de cealaltă a 
munților.

Președintele Koivisto a arătat că 
mijloacele diplomatice continuă să 
rămînă factorul dominant al poli
ticii de securitate finlandeze și a 
evidențiat că tara sa va continua 
să acorde prioritate soluțiilor poli
tice in această privință. El a apre
ciat că sporirea mijloacelor mili
tare are doar un efect limitat in 
ceea ce privește apărarea securită
ții unei țări.
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căutat este o pace dreaptă șl du
rabilă.

In cuvîntul altor vorbitori a fost evi
dențiată necesitatea consolidării și 
extinderii cooperării în cadrul 
ASEAN, mai ales avînd în vedere 
condițiile dificile pentru eforturile 
de dezvoltare și creștere economică 
cu care sînt confruntate țările în 
curs de dezvoltare. S-a arătat că re
ducerea prețurilor la materiile pri
me și măsurile protecționiste insti
tuite în ultimii ani de unele țări 
industrializate au creat mari obsta
cole în calea acestor eforturi. A fost 
subliniată importanța creării unei 
zone a păcii, libertății și neutralită
ții — lipsită de arme nucleare — în 
Asia de sud-est.

formator Liberal — 21. Restul man
datelor au revenit unor partide mai 
puțin importante. Partidele socialis
te — flamand și valon — au reali
zat sporuri de locuri șl în Senat.

La Bruxelles s-a anunțat oficial, 
luni, demisia guvernului de coaliție 
dintre social-creștini și liberali. Re
gele Baudouin a cerut premierului 
demisionar, Wilfried Martens, să con
ducă în continuare afacerile curente 
ale țării pînă la formarea unui nou 
cabinet.

Să fie eliminate/ orice discriminări 
și obstacole*  din calea cooperării 

economice europene

statutul companiei ' naționalizate 
..Renault", care preconizează ac
cesul capitalului particular și, im
plicit, va conduce la denaționaliza- 
rea întreprinderilor acestei socie
tăți industriale, una dintre cele 
mai mari ale statului. Aprobării 
proiectului se opun partidele comu
nist, socialist și Confederația 
Generală a Muncii.

PRIMIRE. Președintele Hosni 
Mubarak l-a primit pe ministrul 
ungar al afacerilor externe, care 
face o vizită oficială în Republica 
Arabă Egipt. Au fost abordate 
aspecte ale relațiilor bilaterale și 
probleme ale vieții internaționale.

Intervenția reprezentantului român
la sesiunea Comitetului pentru dezvoltarea comerțului 

din cadrul C.E.E./O.N.U.
GENEVA 14 (Agerpres). — La Ge

neva s-au desfășurat lucrările celei 
de-a 36-a sesiuni a Comitetului pen
tru dezvoltarea comerțului din ca
drul Comisiei Economice O.N.U. pen
tru Europa — C.E.E./O.N.U. Au fost 
examinate stadiul și perspectivele 
comerțului și cooperării economice și 
tehnice dintre țările membre ale 
C.E.E./O.N.U. șl s-a adoptat progra
mul de activitate al comitetului pînă 
în anul 1992.

Intervenind în cadrul dezbaterilor, 
reprezentantul român a subliniat ne
cesitatea intensificării și diversifică
rii activităților desfășurate de acest 
organ al C.E.E./O.N.U. • in vederea 
dezvoltării relațiilor economice dintre 
țările membre, a traducerii în viață 
a prevederilor Actului final al Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa. Delegatul român a 
subliniat necesitatea eliminării ori
căror discriminări, obstacole și res
tricții din calea schimburilor comer
ciale și cooperării economice pe plan 
european, astfel încit să se asigure 
dezvoltarea neîngrădită a raporturi
lor comerciale dintre toate țările con
tinentului.

S-a arătat că în examinarea pro
blemelor specifice ale evoluțiilor re
cente și de perspectivă din comerțul 
și cooperarea industrială intra-

Pentru organizarea unei Conferințe 
internaționale de pace în Orientul Mijlociu 
Declarații și luări de poziție ale unor personalități politice
AMMAN 14 (Agerpres). — Secre

tarul general adjunct al O.N.U. pen
tru probleme politice, Marak Goul- 
ding. și-a exprimat convingerea că 
în viitor va fi organizată o confe
rință internațională pentru pace în « 
Orientul Mijlociu, dat fiind sprijinul 
internațional de care această idee se 
bucură. Intr-o declarație făcută la 
Amman el a spus că principalul 
obstacol în prezent în calea convocă
rii conferinței îl reprezintă poziția 
Israelului de respingere a el. Marak 
Goulding a evidențiat identitatea 
punctelor de vedere ale Iordaniei șl 
ale secretarului general al O.N.U. 
privind natura și sarcinile acestei 
conferințe internaționale, transmite 
agenția M.E.N.A.

In timpul vizitei întreprinse la 
Amman, secretarul general adjunct 
al O.N.U. a conferit cu prințul 
moștenitor al Iordaniei, Hassan Ibn 
Talal., if... . . ■ . O-

BEIRUT 14 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a reafirmat că 
problema palestiniană este esența 
conflictului din Orientul Mijlociu. 
Intr-un interviu acordat ziarului 
libanez . „As-Safir", citat de agenția 
P.E.T.R.A., suveranul iordanian a 
spus că țara sa este gata să reia 
convorbirile cu O.E.P., între cele

Situație încordată în teritoriile 
arabe ocupate

Valul de revolte ale populației pa
lestiniene din teritoriile de pe ma
lul de vest al Iordanului și Gaza, 
ocupate de Israel, a continuat. în 
numeroase localități fiind înregis
trate ciocniri violente între forțele 
represive israel iene și participanții 
la demonstrațiile împotriva ocupa
ției. Potrivit primelor informații, 
șase palestinieni au fost răniți dumi
nică în aceste ciocniri. S-au semna
lat incidente în Ierusalimul de est, 
la Nablus. Hebron. Rammallah, pre
cum și în mai multe tabere de re- 
fugiați palestinieni. Autoritățile da 
ocupație au închis școlile secundare 
din Rafah, Khan Yunis. Gaza. Inter-

SPANIA

Amplă demonstrație
MADRID 14 (Agerpres). — La Za

ragoza, în Spania, â avut loc o am
plă demonstrație împotriva teroris
mului, la care au participat peste 
200 000 de persoane — circa jumă
tate din populația orașului — infor
mează agenția E.F.E. Demonstranții 
și-au exprimat protestul față de 
atentatul terorist comis vineri de 
membri ai organizației E.T.A. îm-

Noi victime ale represiunilor rasiste la Soweto
HARARE 14 (Agerpres). — Clima

tul de violență creat de perpetuarea 
regimului de discriminare rasială în 
Africa de Sud face noi victime în 
rîndul populației de culoare, majo
ritară. Potrivit surselor sud-africane 
— citate în capitala Republicii Zim
babwe — în orașul Soweto, unde lo- 

europeană nu se poate face abstracție 
de deteriorarea continuă a climatului 
economic internațional, accentuată 
prin intensificarea tendințelor pro- 
tecționiste și amplificarea crizei sis
temului monetar-financiar interna
țional. In condițiile sporirii interde
pendențelor economice obiective din 
lumea contemporană, aceste feno
mene afectează dezvoltarea econo
mică a tuturor statelor și restring 
posibilitățile de colaborare dintre 
acestea. în mod deosebit, sînt afec
tate țările în curs de dezvoltare, care 
continuă să fie confruntate cu pro
bleme financiare, monetare și comer
ciale extrem de dificile.

O atenție deosebită ar trebui să 
fie acordată. în cadrul Comitetului 
pentru dezvoltarea comerțului, iden
tificării și convenirii de facilități de 
politică comercială care să conducă la 
îmbunătățirea comercializării pe pie
țele țărilor capitaliste dezvoltate a 
produselor rezultate din acțiunile de 
cooperare industrială. Totodată, a 
fost subliniată necesitatea adoptării 
de măsuri de politică comercială de 
către țările industrializate, care să 
permită țărilor în curs de dezvoltare 
să beneficieze de un tratament mai 
favorabil, sprijinindu-se astfel efor
turile pe care aceste țări le fac pen
tru promovarea și diversificarea ex
porturilor.

două părți neexistind nici o deo
sebire de vederi. Iordania — a men
ționat el — este gata să-și coordo
neze eforturile și pozițiile cu O.E.P. 
în ce privește convocarea unei con
ferințe internaționale de pace con
sacrate Orientului Mijlociu. Regele 
Hussein al Iordaniei a declarat că 
țara sa va continua eforturile îm
preună cu celelalte state arabe pen
tru a se pune capăt crizei interne din 
Liban. El a spus că este timpul ca 
fracțiunile libaneze să-și reconsidere 
pozițiile și să contribuie la găsirea 
unei soluții acceptabile tuturor 
■părților.

ABU DHABI 14 (Agerpres). — Re
gele Hussein al Iordaniei a între
prins o scurtă vizită în Emiratele 
Arabe Unite. In cadrul convorbirilor 
dintre președintele Emiratelor Arabe 
Unite, șeicul. Zayed Bin Sultan Al- 
Nahayyart, șl suveranul iordanian 
au fost abordate cele mai recente 
evoluții ale situației pe plan arab 
și căile de punere în practică a re
zoluțiilor recentei conferințe ex
traordinare arabe la nivel înalt.

In continuarea turneului întreprins 
într-o serie de state arabe, regele 
Hussein al Iordaniei a sosit în ca
pitala Omanului. Mușcat.

dicții de circulație au fost reimpuse 
duminică in tabăra de la Salata.

(Agerpres)
CAIRO 14 (Agerpres). — Minis

trul de externe al Egiptului, Esmat 
Abdel Meguid. i-a trimis un mesaj 
omologului său israelian, Shimon 
Peres, în care condamnă energic va
lul de represalii israeliene împotriva 
palestinienilor din teritoriile arabe 
ocupate — informează agențiile 
KUNA șl Q.N.A. Asemenea acțiuni 
— menționează mesajul — subminează 
eforturile internaționale vizind re
glementarea pe cale pașnică a pro
blemei Orientului Mijlociu.

împotriva terorismului
potriva unei cazărmi a gărzii civile 
din oraș. Atentatul — se relevă — a 
costat viața a 11 persoane, între care 
cinci copii. La manifestație au parti
cipat autoritățile regionale și locale, 
precum și oameni politici din pro
vincia Țara Bascilor, care și-au ex
primat, astfel, solidaritatea cu popu
lația din Zaragoza, ce a suferit, re
cent, urmările a două atentate ale 
E.T.A.

cuiesc peste 2 milioane de negri, 
mișcarea antiapartheid a fost con
fruntată din nou cu măsuri de re
presalii. Mai multe persoane de cu
loare au fost ucise. Incidente simi
lare s-au produs și în alte localități 
sud-africane. unde, de asemenea, au 
fost înregistrate victime.

PHENIAN

„0 MĂRTURIE 
A DORINȚEI DE PACE 
A R.P.D. COREENE11

PHENIAN 14 (Agerpres). — Co
mandamentul Suprem al Armatei 
Populare Coreene a dat publicității 
un comunicat in care raportează 
executarea cu succes a ordinului 
privind demobilizarea, în ultimele 
patru luni, a 100 000 militari, care 
se vor integra în activitatea de con
strucție a economiei socialiste — 
informează agenția A.C.T.C. Această 
măsură — se arată în comunicat — 
reprezintă o mărturie a dorinței de 
pace a R.P.D. Coreene, a hotărîrii 
de a contribui la reducerea încor
dării în Peninsula Coreea, Ia reuni- 
ficarea pașnică a patriei.

MOZAMBIC

Plenara C.C. 
al Partidului FRELIMO
MAPUTO 14 (Agerpres). — La 

Maputo a avut loc Plenara C.C. al 
Partidului Frontul de Eliberare din 
Mozambic (FRELIMO). Cu acest 
prilej, au fost adoptate directivele 
Planului de stat și bugetului de stat 
pe 1988. Documentele vor fi dezbă
tute. în cursul acestei săptămîni de 
Adunarea Populară.

Președintele Partidului FRELIMO 
și al Republicii Populare Mpzambic, 
Joaquim Chissano. a declarat, la 
plenară că partidul trebuie să-și 
sporească rolul de forță dinamiza
toare si să unifice eforturile poporu
lui în vederea soluționării proble
melor cu care se confruntă țara.

MAPUTO 14 (Agerpres). — Un 
grup de elemente contrarevoluționa
re a atacat un sat din provincia So- 
fala, din Mozambic. masacrînd 14 lo
cuitori — anunță ziarul „Diario de 
Moțambique", citat de agenția de 
presă A.I.M. Acțiunea grupului cri
minal. inițiată în scopul de a-și în
suși produse alimentare, s-a soldat, 
de asemenea, cu 44 de răniți în rîh- 
dul populației pașnice.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA EI LUMINĂ ’

Dreptul la muncă, un drept refuzat
Mii de lucrători din industria siderurgică și carboniferă 

vest-europeană - amenințați cu concedierea
Localități șl regiuni Întinse din Eu

ropa occidentală, în care de-a lungul 
anilor populația era ocupată prepon
derent în industria siderurgică sau 
cea minieră, sînt cuprinse în prezent 
de neliniște șl profundă Îngrijorare. 
Deciziile de restructurare a siderur
giei vest-europene, adoptate de auto
ritățile Pieței comune, ca șl dificul
tățile de desfacere intîmpinate de 
exploatările de cărbune, mai ales in 
R.F.G. și Belgia, amenință mii de 
oameni cu concedierea. Date publi
cate de presa vest-europeană schi
țează următorul tablou al situației i 
Producția de oțel brut a R.F.G. a 
fost în 1986 inferioară cu 1.3 mili
oane tone capacităților existente ; în 
Italia, raportul între ceea ce s-a rea
lizat și capacități a fost de 22,9 mi
lioane tone față de 34,9 milioane 
tone ; în Franța 17,9, față de 28.5 
milioane tone ; în Marea Britanie 
14.8, față de 22,9 milioane tone ; ce
lelalte țări ale C.E.E. au probleme 
similare în acest sector. Procesul a 
început de mai multă vreme. Indus
tria siderurgică din cele 24 state 
membre ale O.E.C.D. a suprimat, în 
ultimii 12 ani, 846 000 locuri de mun
că. Comisia Comunității Economice 
Europene (C.E.E.) a adoptat de cu- 
rînd planul cu privire la reorgani
zarea industriei de oțel tn țările 
membre, recomandînd reducerea 
drastică a producției de oțel și lichi
darea, în următorii trei ani. a altor 
peste 80 000 locuri de muncă.

„Criza manifestă a oțelului", cum 
o numesc publicațiile de specialitate 
occidentale, a devenit prin propor
țiile ei temă predilectă de dezbateri 
în ședințele parlamentare. în reuniuni 
și congrese de partid sau sindicale, 
în comentariile presei.

Situația este lapidar consemnată 
sub titluri ca „Lothringen — o re
giune amenințată de ruină" („DIE 
ZEIT"), „Sabia lui Damocles deasu
pra uzinelor siderurgice vest-europe
ne" („ZEITUNG VUM LETZEBUER- 
GER VOLLEK"), „Val de proteste in 
industria de cărbune șt de oțel" 
(„WELT DER ARBEIT").

Realitatea este dramatică, în pri
mul rind pentru cei ce lși pierd 
slujbele și pentru familiile lor. In 
fapt, întreaga viață economică și so
cială a localităților este perturbată, 
întrucît reducerea producției sau 
desființarea unor întreprinderi meta
lurgice sau miniere afectează, în 
egală măsură, pe micii comerciant!, 
pe meseriași și alte categorii de ce-

Poporul namibian este hotărît să continue 
lupta pentru obținerea independenței

Declarațiile președintelui
LUSAKA 14 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat presei, Sam Nujo- 
ma, președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), a arătat că. în cursul a- 
cestui an, patrioții din S.W.A.P.O. și-au 
intensificat lupta pentru indepen
dența Namibiei, iar Africa de Sud a 
făcut tot posibilul pentru a bloca 
accesul ei la independență.

El a relevat că trupele de ocupație 
sud-africane din Namibia au „inten
sificat masacrele și torturile" în în
cercarea de a obține prin forță 
sprijinul poporului namibian față de 
ocuparea Namibiei. Regimul sud- 
african a accelerat procesul de crea
re a noi bantustane în Namibia și 
intenționează să organizeze așa-zi- 
sele „alegeri pe baze etnice" pentru 
a diviza țara, spre a putea consolida 
drepturile minorității albe și spre a 
obține controlul asupra întregii eco
nomii namibiene — a arătat Nujoma.

In sprijinul reglementării pe cale politică 
a situației din America Centrală

Șefii de stat din regiune vor avea o nouă reuniune la începutul 
anului viitor

STOCKHOLM 14 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută la Stockholm, 
președintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias, a relevat dorința pu
ternică de pace a celor cinci țări 
centro-americane, ai căror președinți 
au semnat, la 7 august, in Guatema
la, un acord pșivind soluționarea 
prin mijloace politice a problemelor 
regionale. Președintele Oscar Arias a 
arătat că șefii de stat din țările 
Americii Centrale vor avea o nouă 
reuniune la 15 ianuarie, în Costa 
Rica, in vederea evaluării stadiului 
de înfăptuire a acordurilor de pace 
și stabilirii de noi măsuri concrete 
pentru transpunerea în practică a 
înțelegerii convenite.

MANAGUA 14 (Agerpres). — In 

tățenl, care concură la ansamblul ac
tivităților dintr-o localitate sau alta.

„Am 43 de ani și sint de meserie 
furnalist. Cit timp, incă nu știu. în
treprinderea urmează să-și reducă 
producția. Ar trebui să urmez un 
curs de recalificare și după 2—3 ani 
să dobindesc o nouă meserie. Dar la 
Oficiul de muncă din Hattingen o 
să-mi spună cu siguranță : e drept, 
noi ne-am ocupat de recalificare, insă 
locuri de muncă disponibile nu avem. 
Splendide perspective, nu 2“ — cu 
aceste cuvinte se adresează un mun
citor din localitatea vest-germană 
Hattingen unui radio-reporter, spre a 
descrie situația sa și a mii de colegi 
ai săi, generată de perspectiva în
chiderii multor întreprinderi side
rurgice din regiunea Ruhr.

îngrijorați de viitorul lor si al fa
miliilor lor sînt și siderurgiștii fran
cezi din localitatea iLongwy, furnaliș- 
tii din Pondevedra (Spania), cei din 
Bagnoli (Italia) ș.a. Fiecare al cinci
lea muncitor din cei aproximativ 
450 000 ocupați în sectorul siderurgic 
al țărilor membre ale C.E.E. este 
amenințat cu pierderea slujbei.

Dacă reglementările Pieței comune, 
așa-numitul „sistem al cotelor", răs
pund intereselor de afaceri ale celor 
vreo 20 de mari concerne ale bran
șei, ele nu asigură muncitorilor nici 
o protecție în fața arbitrariului pa
tronilor. Ce-i drept, nu lipsesc apelu
rile autorităților adresate patronilor 
din regiunile siderurgice de „a se 
crea noi locuri de muncă acolo unde 
cele vechi sînt desființate". Dar aces
te apeluri nu creează nici o obligație. 
Iar celor afectați de restructurări 
nici o perspectivă.

Concomitent, reduceri masive sînt 
proiectate și în exploatările de căr
bune. După datele prezentate de 
deputății social-dempcrați în Bundes
tag, producția de cărbune a R.F.G, 
urmează să fie micșorată pînă în 1990 
cu aproape 30 milioane tone huilă, 
ceea ce va avea ca efect desființarea 
a 60 000 slujbe și a 15 000 locuri de 
calificare pentru tineri. Acest proces 
dramatic va antrena pierderea altor 
78 000 locuri de muncă în sectoarele 
auxiliare. „Orașul Oberhausen — 
constată Fierdhelm Van den Mond, 
primarul acestei localități din regiu
nea Ruhr — este amenințat să de
vină un azil pentru cei rămași fără 
slujbe". „Nu vrem să avem cartiere 
ale sărăciei și orașe-fantomă, cum a 
creat capitalismul in Vestul sălbatic 
din S.U.A." — declara, la rîndul său,

S.W.A.P.O., Sam Nujoma
Poporul namibian, sub conducerea 

S.W.A.P.O., a provocat pierderi grele 
trupelor sud-africane din Namibia — 
a spus el, S.W.A.P.O. a reușit să se in
filtreze in diferite orașe, inclusiv la 
Windhoek, distrugînd baze și insta
lații militare ale inamicului.

Referindu-se la posibilitățile de 
soluționare a problemei Namibiei, 
Nujoma a relevat că S.W.A.P.O. ac
ceptă rezoluția 435 a O.N.U., adop
tată în 1978, referitoare la accesul la 
independență al Namibiei, dar că re
gimul rasist sud-african refuză să-șl 
retragă trupele din acest teritoriu. 
S.W.A.P.O. este dispusă, de asemenea, 
să accepte și recenta rezoluție 601 
a Consiliului de Securitate al O.N.U., 
care prevede o încetare a focului în
tre forțele sale și regimul de la 
Pretoria. „Sîntem nevoiți să ne opu
nem opresiunii, dar sîntem gata pen
tru o soluționare negociată și. în 
același timp, sîntem gata și de luptă" 
— a arătat Sam Nujoma,

discursul rostit la Încheierea celei 
de-a V-a Adunări naționale a sindi
catelor. președintele Republicii Ni
caragua. Daniel Ortega Saavedra, a 
declarat că situația economică difi
cilă a țării constituie o consecință 
a efectelor conjugate ale agresiuni
lor forțelor contrarevoluționare și 
crizei economice internaționale. Sub
liniind că atîț timp cit războiul con
tinuă nu vor ‘putea fi rezolvate pro
blemele economice, vorbitorul a 
menționat că în momentul de față 
sarcina prioritară o constituie apă
rarea puterii revoluționare. Daniel 
Ortega a afirmat. în context, că pu
terea nu este negociabilă, deoarece a 
fost cucerită de popor cu arma in 
mină si a impus schimbări profunde 
și ireversibile în Nicaragua.

liderul sindical Franz Steinkuhler. 
Tocmai de aceea, rindurile coloanelor 
de demonstranți pentru menținerea 
locurilor de muncă includ, alături de 
muncitorii amenințați cu șomajul sau 
victime de acum ale acestuia, membri 
ai familiilor — gospodine, copii, 
vîrstnicl — precum și diferiți me
seriași, care iși văd și ei periclitată 
soarta. O situație similară se con
stată și în Franța. „Cascada închide
rilor de mine și a desființării locuri
lor de muncă — scrie revista „LE 
NOUVEL OBSERVATEUR" — se va 
accelera. Este anunțată desființarea, 
pină in anul 1990, a 30 000 posturi, 
adică cu 14 000 mai multe declt se 
prevăzuse".

In timpul demonstrațiilor, organi
zate de sindicate pentru asigurarea 
viitorului regiunilor afectate de criza 
oțelului și a cărbunelui, bat adesea 
clopotele, chemînd populația să se 
împotrivească proiectelor care, facili- 
tînd transferul de capitaluri dintr-un 
sector într-altul mai profitabil. 
Ignoră soarta unor populații întregi. 
Una din asemenea demonstrații, or
ganizată în orașul Lunen, din estul 
regiunii Ruhr, unde sînt amenințate 
10 000 locuri de muncă în industria 
minieră, a reunit 36 000 de persoane. 
Peste tot unde ele au loc, participan- 
ții, fie ei francezi, belgieni, italieni 
ori vest-germani, cer ca soluțiile 
elaborate să ofere siderurgiștilor sau 
minerilor o perspectivă. Sacrificiile 
impuse acestor categorii sint consi- 

• derate profund nedrepte, întrucît toc
mai muncitorii din industria meta
lurgică și exploatările de cărbune au 
contribuit. în perioada postbelică, la 
eforturile de reconstrucție economică, 
suportînd multe și mari privațiuni. 
Acum, societatea se arată indiferentă 
și nerecunoscătoare — spun minerii 
și oțelarii deveniți șomeri, care vor 
să-și cîștige cinstit existența, nu să 
devină solicitatori de ajutoare socia
le. „In timp ce unora li se asigură 
dreptul ța profit și nu se conduc de- 
cit după legea profitului — spunea 
un lider sindical din Stuttgart’— noi 
nu vrem decit dreptul la muncă".

Un drept refuzat la milioane șl 
milioane de oameni din statele capi
taliste. Adică tocmai acele state care 
fac atita paradă, inclusiv la reuniu
nile internaționale, de genul celei de 
la Viena, asupra drepturilor omului 
în alte țări. Nesocotindu-le însă fla
grant la ele acasă.

Petre STANCESCU

^AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

CONGRES. La Ciudad de Mexico 
au. luat sfirșit lucrările celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului 
Popular Socialist din Mexic. De
legații au dezbătut activitatea 
partidului în ultimii trei ani și au 
stabilit direcțiile de acțiune pen
tru viitor. De asemenea, congresul 
a aprobat platforma electorală 
pentru alegerile prezidențiale din 
1988. tn funcția de secretar gene
ral al C.C. al P.P.S. din Mexic a 
fost reales Jorge Cruickshank 
Garda.

DEZBATERI. Tn Adunarea Na
țională a Franței au început dez
baterile pe marginea proiectului 
guvernamental de lege privind

CONFERINȚĂ. La Harare s-a 
deschis Conferința agențiilor de 
presă africane. în cadrul reuniunii 
sint examinate probleme legate de 
reorganizarea sistemului de difu
zare a informației, pentru a nu 
lăsa presa, radioul și televiziunea 
țărilor din Africa întf-o stare de 
dependență față de marile agenții 
de presă și pentru a se realiza 
progrese pe calea promovării noii 
ordini internaționale in domeniul 
informației.

VIZITA. Ministrul afacerilor 
externe al Irakului, Tariq Aziz, a 
făcut o scurtă vizită la Roma, 
unde a avut convorbiri cu omo
logul său italian. Giulio Andreotti. 
Au fost examinate în principal 
probleme legate de Rezoluția 598 a 
Consiliului de Securitate referi
toare la o încetare a focului intre 
Iran și Irak — informează agenția 
ANSA.

COOPERARE INTERAFRICA- 
NĂ. în capitala Republicii Benin 

— Cotonou — s-au desfășurat 'lu
crările celei de-a 24-a sesiuni a 
Consiliului Ministerial al Comuni
tății Economice a Africii de Vest 
(W.A.E.C.). Au fost examinate 
căile de întărire a colaborării între 
țările din zonă și adoptate o serie 
de măsuri menite să impulsioneze 
dezvoltarea economică și socială a 
statelor membre ale organizației — 
Burkina Faso, Câte d’Ivoire, Mali, 
Mauritania. Niger, Senegal și Be
nin.

REDESCHIDERE. Templul Ereh- 
teion, de pe acropola Atenei, a fosi 
redeschis publicului, după opt ani 
de lucrări de reconstrucție. La ce
remonia desfășurată cu acest pri
lej a participat și ministrul elen al 
culturii, Melina Mercouri. Templul 
Erehteion, construcție in stil ionic, 
consacrat cultului zeiței Atena și 
zeului Poseidon, a fost realizat in
tre anii 421, și 406 i.e.n., pe rui
nele unui edificiu dedicat miticu
lui strămoș al ionienilor, Erehteu 
(de unde și numele).

AMÎNARE. Cea de-a doua run
dă de negocieri indirecte dintre 
autoritățile guvernamentale sandi- 
niste și forțele mercenare „contras" 
din Nicaragua, programată să în
ceapă luni la Santo Domingo, a 
fost aminată — s-a anunțat la Ma
nagua. Hotărîrea a fost luată pen
tru a se permite experților tehnici 
să facă progrese în legătură cu 
problemele aflate pe agenda nego
cierilor.

COLOCVIU. La Lome se desfă
șoară lucrările unui colocviu inter
național referitor la rolul și locul 
femeii în dezvoltarea economică și 
socială a Africii. Participă repre
zentante ale organizațiilor sindica
le și de femei din 18 țări ale con
tinentului, care procedează la un 
schimb de păreri privind proble
mele specifice ale femeilor mun
citoare din țările în curs de dez
voltare din Africa.

ALEGERI. In cadrul alegerilor 
municipale desfășurate duminică 

In Andorra, reprezentanții forma
țiunilor componente ale consiliilor 
în funcțiune au obținut majoritatea 
voturilor exprimate, urmînd să-și 
reînnoiască mandatele pentru vii
torii patru ani. în cadrul acestei 
consultări electorale au fost alese 
șapte consilii municipale și prima
rii respectivi. Locurile în consilii 
au fost disputate de 13 formațiuni 
politice, informează agenția E.F.E.

DOLARUL AMERICAN a înre
gistrat luni — la reluarea tran
zacțiilor monetare — noi niveluri 
minime record față de alte valute 
occidentale. La Frankfurt pe Main, 
bunăoară, „biletul verde" a fost 
cotat cu 1,6236 mărci. In aceste 
condiții, Banca federală vest-ger
mană a intervenit pe piață pentru 
a limita nivelul acestei deprecieri 
a monedei americane. Printre fac
torii destabilizatori ai tranzacțiilor 
monetare experții au citat conti
nua neîncredere în economia 
S.U.A. Confederația vest-germană 

a băncilor a subliniat necesitatea 
unor măsuri de stabilizare a pie
ței monetare internaționale, rele- 
vîndu-se chiar posibilitatea con
vocării unei reuniuni la nivel înalt 
a principalelor șapte state indus
trializate pentru a soluționa această 
problemă.

SESIUNE. Luni în Arabia Sau- 
dită au început lucrările celei de-a 
IV-a sesiuni a Comitetului co
mun saudito-marocan. Delegațiile 
celor două țări sint conduse de 
miniștrii de externe. Saoud Al 
Faysal și Abdel Latif El Filali. 
Sînt examinate activitățile de 
colaborare în domeniul economic, 
social și cultural și căile de întă
rire a cooperării pe diverse pla
nuri.

„COSMOS—1901". La 14 decem
brie, în Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul artificial ..Cos
mos—1901", avînd la bord aparatu
ră științifică destinată continuării 
cercetării spațiului cosmic.
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