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într-o atmosferă de puternică angajare patriotică,
de strinsă unitate a întregului popor în jurul partidului,

a/ șecrețarultn șțw general, ier[ a± început

LUCRĂRILE COMUNE ALE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL 
AL PARIU COMUNIST RUMÂN, CUNSILIILOR $1BIROURILOR 
EXECUTIVE ALE ORGANISMELOR DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI 
REVULUTIONARE SI URGANIZATIILUR DE MASA SI OBȘTEȘTI

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
cu privire la

STADIUL ACTUAL AL SOCICTĂTII SOCIALIȘTI ROMÂNEȘTI SI PCRSPCCTIVCLC DEZVOLTĂRII
SALE VIITOARE, PERFECȚIONA REA CONDUCERII ECONOMICO-SOCIALE, DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI

MUNCITOREȘTI-REVOLUȚIONARE; ROLUL STATULUI SI AL ORCANISMELOR DEMOCRATICE CREȘTEREA 
ROLULUI PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN SI ACTIVITATEA IDE0L06ICĂ, POLITICO-EDUCATIVĂ, 

RIDICAREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE ȘTIINȚIFICĂ, DE CULTURĂ, A CONȘTIINȚEI REVOLUȚIONARE 
RAPORTUL DE FORȚE SI CARACTERISTICILE FUNDAMENTALE ALE SITUAȚIEI INTERNATIONALE

Stimați tovarăși,
Ședința comună a Plenarei Comitetu

lui Central, a organismelor democra
ției muncitorești-revoluționare și orga
nizațiilor de masă dezbate problemele 
stadiului actual al societății socialiste 
românești și perspectivele dezvoltării

I. DEZBATEREA TEZELOR DIN APRILIE, EXPRESIE 
A PUTERNICEI UNITĂȚI DINTRE PARTID Șl POPOR, 

A PROFUNDULUI DEMOCRATISM AL ORÎNDUIRII NOASTRE
T&np de 7 luni a avut loc dezbaterea 

în bârtid, în întreaga societate, pe baza 
Tezejpr Comitetului Politic Executiv din 
aprilie, a problemelor fundamentale ale 
întregii activități de partid și de stat, 
ale construcției socialiste în țara noas
tră. La dezbateri au participat toate or
ganele și organizațiile de partid, toți 
membrii partidului, organele și organi
zațiile de masă și obștești, organismele 
democrației muncitorești-revoluționare, 
muncitori, țărani, intelectuali, toate ca
tegoriile sociale, întregul nostru popor. 
Dezbaterile înseși s-au desfășurat într-un 
spirit de înaltă responsabilitate, de ana
liză critică și autocritică a activității din 

sale viitoare, pornind de la necesitatea 
unei analize științifice, materialist-diă- 
lectice, a marilor transformări revolu
ționare de pînă acum și stabilește noile 
obiective strategice ale activității politi- 
co-organizatorice. în vederea înfăptuirii 
neabătute a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului și ale Conferinței 

toate domeniile, constituind o expresie 
a caracterului profund al democrației de 
partid, al democrației muncitorești-revo- 
luționare. (Aplauze puternice, prelun
gite). Ele au evidențiat cu putere că în
treaga politică internă și externă repre
zintă voința poporului, care constituie 
forța supremă a democrației muncito
rești-revoluționare din patria noastră și 
își făurește în mod liber și conștient 
propriul său destin de bunăstare și feri
cire — destinul socialist și comunist. 
(Aplauze și urale puternice; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu, 
eroism — România, comunism !“), 

Naționale, a Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de creare, a condițiilor ne
cesare trecerii, in perspectivă, la fău
rirea comunismului în patria noas
tră. (Aplauze puternice ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Merită subliniat faptul că în centrul 
dezbaterilor și al întregii activități din 
această perioadă s-au aflat înfăptuirea 
actualului plan cincinal, a obiectivelor 
strategice de trecere a țării noastre la 
un nou stadiu de dezvoltare, realizarea 
programelor de organizare și moderni
zare pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii în toate sectoarele, 
îndeplinirea obiectivelor noii revoluții 
agrare, a programelor de normare eco- 
nomico-financiară, de așezare fermă a 
întregii activități pe principiile autocon- 
ducerii, autogestiunii și autofinanțării, 
de aplicare neabătută a principiilor so
cialiste de conducere in toate sectoarele.

Pe baza discuțiilor de pînă acum, 
plenara Comitetului Central și celelalte 
organisme democratice ale societății, 
noastre socialiste vor trebui să stabi
lească noile obiective strategice, cum să 
se acționeze in viitor'pentru realizarea 
în cele mai bune condiții a planurilor și 
programelor de dezvoltare economico-sd- 
cială, să dea o apreciere științifică, în 
lumina materialismului dialectic și isto
ric, a situației actuale a României și să 
stabilească măsurile politico-organiza- 
torice privind activitatea viitoare a 
partidului, a organismelor . democratice, 
a întregului popor. în vederea înaintării 
ferme a patriei noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Concluziile și orientările ce se vor 
stabili ca urmare a acestei largi dezba
teri democratice vor trebui să devină 
teze pentru viitorul Congres al partidu
lui, care vor sta la bâza întregii activități 
de pregătire și desfășurare, în cursul 
anului viitor, a Congresului al XIV-lea 
al partidului, a noului, plan cincinal 
1991—1995 și a programului de dezvol
tare. pînă în anul 2000. a României 
socialiste. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Se poate afirma, fără teama de a greși, 
că acestea au fost cele mai democra
tice, mai largi și complexe dezbateri în 
partid și în societate din toată perioada 
construcției socialiste, că ele au pus in 

evidență forța și capacitatea creatoare 
a partidului și poporului 'nostru de a 
asigura realizarea neabătută a progra
melor de dezvoltare economico-socială și 
de înaintare fermă a României spre 
înfăptuirea visului de aur al poporului 
nostru, al întregii omeniri — spre 
comunism. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu, 
eroism — România, comunism !“).

Totodată, dezbaterile au evidențiat cu 
toată puterea că este necesar să facem o 
analiză științifică, fie chiar foarte succintă, 
a întregii dezvoltări a poporului nostru, 
de la constituirea primului stat centrali
zat al dacilor, cu 2 060 de ani în urmă, a 
principalelor momente istorice care au 
dus Ia formarea poporului român, a na
țiunii române.

în adelași timp, trebuie să se pună cu 
putere în evidență principalele momente 
ale luptei poporului npstru împotriva 
dominației străine și pentru indepen
dență, pentru progres economic și social.

în acest cadru,.,va trebui să subliniem 
în mod deosebit rolul maselor populare, 
al poporului, adevăratul făuritor al isto
riei patriei noastre. t

Totodată, se impune să evidențiem cu 
toată fermitatea rolul clasei muncitoa
re, al mișcării muncitorești-revoluțio- 
nare din România începînd cu a doua 
jumătate a secolului al XlX-lea. for
marea partidului clasei muncitoare în 
1893 și apoi a Partidului Comunist Ro
mân, în 1921.

Va trebui să subliniem cu putere ac
tivitatea partidului, a mișcării munci- 
tofești-revoluționare în conducerea 
luptei maselor populare, a mișcării de
mocratice' antifasciste și antiimperialiste 
în perioada dintre cele două războaie 
și în înfăptuirea revoluției de eliberare 
socială și națională.

Numai pe această bază vom putea în
țelege mai bine care era situația Româ
niei în 1944 și ce a însemnat trecerea 
României pe calea socialismului, pentru 
dezvoltarea economico-socială, pentru 
bunăstarea și fericirea întregului nostru 
popor. Curroscînd care era situa
ția țării noastre în trecut vom putea în
țelege mai bine că numai socialismul a 
asigurat lichidarea dominației străine 
imperialiste, a stării de înapoiere și a 
realizat, într-o perioadă istorică scurtă, 
o puternică dezvoltare a forțelor de pro
ducție, a tuturor sectoarelor economico- 
sociale, ridicarea generală a nivelului de 
civilizație a întregii națiuni, progresul 
științei. învățămîntului. culturii, crește
rea continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor, transfor
marea României — în patru decenii — 
intr-un puternic stat industriaLagrar în 
plină dezvoltare, întărirea forței ma
teriale și spirituale, a independenței și 
suveranității României. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).

(Continuare in pag. a 11-a)
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II. ISTORIA MILENARĂ A POPORULUI ROMÂN; LUPTA 
NECURMATĂ PENTRU AFIRMAREA FIINȚEI PROPRII, 

PENTRU LIBERTATE SOCIALĂ Șl NAȚIONALĂ, 
PENTRU INDEPENDENȚĂ Șl UNITATE

1. Formarea poporului român, continuitatea 
existentei sale în vatra străbună

Stimați tovarăși,
Istoria milenară a poporului român, 

ca de altfel a tuturor popoarelor, este 
istoria dezvoltării forțelor de producție, 
a producerii și perfecționării uneltelor 
de muncă, a luptei de clasă dintre asu
priți și asupritori, a organizării și unirii 
oamenilor în grupe și formațiuni sta
tale, a formării popoarelor și- națiuni
lor, a progresului continuu — economic, 
social — și a înaintării pe baza cuceriri
lor științei și cunoașterii din fiecare 
etapă de dezvoltare.

Istoria îndepărtată, scrierile și cerce
tările arheologice demonstrează, cu pu
terea faptelor de netăgăduit, că înainta
șii noștri au trăit și s-au dezvoltat pe 
teritoriul de azi al patriei noastre, cu 
mii de ani înainte.

După cum este bine cunoscut, în 
secolul al II-lea înaintea erei noastre 
tracii și dacii reprezentau o populație 
puternică, cu o civilizație avansată, iar 
cu 2 060 de ani în urmă s-a format, sub 
conducerea lui Burebista, primul stat 
centralizat al dacilor, „cei mai viteji și 
mai drepți dintre traci", cum ii caracte
riza Herodot. Sub conducerea lui Bure
bista și a legendarului Decebal, statul 
centralizat al dacilor a jucat un rol de 
mare însemnătate în istoria civilizației 
antice. După lupte îndelungate cu Impe
riul roman și după victoria acestuia, în 
timpul lui Traian, a urmat o îndelun
gată conviețuire a dacilor și romani
lor, a început formarea unui nou popor 
— a poporului român, care a moștenit 
și dezvoltat cele mai alese calități 
ale celor două popoare, și îndeo
sebi dragostea de muncă, de adevăr, de 
libertate, dreptate și independență, pre
cum și spiritul de colaborare și prietenie 
cu alte neamuri, voința de a fi stă- 
pîn deplin pe destinul său, hotă- 
rîrea de a nu permite nimănui să se 
amestece în treburile sale. (Aplauze 
puternice, prelungite).

împrejurările istorice au fost grele. 
Migrația diferitelor triburi și populații, 
năvălirile străine au ținut în loc sute de 
ani dezvoltarea poporului român.

Dovezile științifice incontestabile, scri
se și arheologice, atestă cu putere că 
de-a lungul secolelor locuitorii de pe te
ritoriul patriei noastre și-au organizat 
o viață economică și politică proprie și 
au luptat vitejește pentru a-și păstra 
ființa, graiul și glia strămoșească, con- 
lucrînd, totodată, și conviețuind în mod 
pașnic cu alte popoare, îndeosebi cu ve
cinii lor.

în spiritul adevărului științific, istoric,

2. Apariția mișcării muncitorești — etapă superioară 
în lupta revoluționară a poporului român pentru 

eliberare socială si națională
9 1

Stimați tovarăși,
La jumătatea secolului al XIX-lea, în 

toate cele trei Principate Române — 
Țara Românească, Moldova și Transilva
nia — a început dezvoltarea formei ca
pitaliste și, o dată cu aceasta, a apărut pe 
scena istoriei clasa muncitoare ; a apă
rut, de asemenea, burghezia, căreia îi re
venea rolul istoric să asigure dezvoltarea 
forțelor de producție în țara noastră.

Revoluția burghezo-democratică din 
1848 a evidențiat cu putere existența — în 
Principatele Țara Românească, Moldova 
și Ardeal — a unor puternice forțe sociale, 
democratice burgheze și populare, care 
acționau pentru lichidarea orînduirii 
feudale și făurirea unei orînduiri sociale 
superioare.

înfrîngerea revoluției burghezo-demo- 
cratice din 1848, ca urmare a intervenției 

trebuie să spunem că civilizația traco- 
dacă existentă pe teritoriul de astăzi al 
patriei noastre â exercitat o puternică 
influență in această zonă, fiind, la rîn- 
dul ei, influențată de marile civilizații 
care s-au succedat în această parte a 
lumii.

Este, de asemenea, un adevăr bine cu
noscut că civilizația superioară, daco
română, apoi a poporului român, și-a 
pus amprenta pe existența populațiilor 
migratoare care s-au stabilit pe aceste 
plaiuri, pe dezvoltarea acelor naționalități 
care, în timp, au conviețuit cu românii 
pe aceste meleaguri.

La sfîrșitul mileniului trecut și înce
putul mileniului al II-lea, micile forma
țiuni statale românești aveau organizată 
o viață de sine stătătoare. Deși în con
diții grele — care au durat cîteva sute 
de ani —, aceste formațiuni s-au unit și 
au format formațiuni statale mai puter
nice. care au avut o mare importanță 
istorică.

Se poate afirma că secolele al XlII-lea 
și al XIV-lea constituie perioada hotărî- 
toare în dezvoltarea și afirmarea poporu
lui român. Unirea formațiunilor statale 
mici, a voievodatelor și formarea Prin
cipatului Țării Românești, a Principatu
lui Moldovei, precum și Ardealului au 
reprezentat momentul istoric al renaș
terii ' poporului român, al dezvoltării și 
unirii sale într-un popor unitar, iar mai 
tîrziu în națiunea română. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Păstrarea și dezvoltarea culturiî daco- 
latine au avut un rol important în cul
tura și limba română, bazate pe simbio
za civilizației daco-romane, pe civilizația 
multilaterală latină, care a determinat 
însuși felul de a fi, obiceiurile, felul de 
a gîndi și trăi al poporului nostru.

în această perioadă îndelungată din 
punct de vedere social și politic, pe teri
toriul de astăzi al patriei noastre s-au 
succedat, sub diferite forme, toate orin- 
duirile sociale — comuna primitivă, 
sclavagismul, feudalismul — și, apoi, so
cietatea capitalistă, iar acum ne aflăm 
în etapa superioară a societății socia
liste. (Vii aplauze).

în același timp, trebuie menționată 
existența, în această perioadă, a țăra
nilor liberi, meșteșugarilor și altor cate
gorii sociale, care au avut un rol 
important în dezvoltarea economică și 
socială a poporului român.

Analiza materialist-dialectică a între
gii dezvoltări a patriei demonstrează, cu 
puterea faptelor de netăgăduit, că rolul 

imperiilor străine, a împiedicat înfăp
tuirea obiectivelor de dezvoltare demo
cratică a patriei noastre și a avut o in
fluență pbternică asupra întregii dezvol
tări viitoare.

Totuși, după cum este bine cunoscut, 
în a doua parte a secolului trecut s-a 
realizat o dezvoltare importantă a forțe
lor de producție pe baze capitaliste, con- 
tinuind, în același timp, să rămînă încă 
puternică proprietatea feudală, cu toate 
influențele sale.

Un rol important în întreaga dezvol
tare a poporului nostru l-au avut înfăp
tuirea Unirii Principatelor — Țara 
Românească și Moldova — în 1859, sub 
conducerea lui Cuza, și formarea statu
lui român, care a constituit nucleul sta
tului național unitar.

în această perioadă frămîntată, o 
mare însemnătate au avut războiul de 

hotărîtor în dezvoltarea și formarea 
poporului nostru, a națiunii l-au avut 
masele populare. Poporul însuși este cel 
care și-a făurit prin muncă și luptă baza 
materială proprie, cultura, limba, viața 
liberă și a asigurat formarea națiunii 
române și apoi a statului național uni
tar român. (Aplauze și urale puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !").

în același timp, trebuie,subliniat ro
lul forțelor înaintate, din fiecare etapă, 
al personalităților luminoase care au 
pus mai presus de toate interesele ge
nerale ale poporului și au adus o con
tribuție de seamă în dezvoltarea și for
marea poporului român și a națiunii 
române — Basarab și Bogdan, Mircea 
cel Mare, Ștefan cel Mare, Iancu de Hu
nedoara, Mihai Viteazul, Brîncoveanu, 
Vlad Țepeș, Petru Rareș și alții — care 
și-au înscris, prin fapte și jertfe, numele 
în istoria de aur a României. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Realizarea unirii Țării Românești, a 
Moldovei și Transilvaniei, la sfîrșitul 
secolului al 16-lea, în timpul domniei, 
lui Mihai Viteazul, și formarea primului 
stat unitar al românilor, deși pentru 
scurtă vreme, a reprezentat o victorie 
epocală a poporului nostru, a demonstrat 
întregii omeniri forța poporului român, 
dorința sa de a se uni într-un stat uni
tar independent. (Vii și puternice 
aplauze).

în același timp, sînt înscrise pentru 
totdeauna în istoria de aur a patriei 
noastre luptele iobagilor, ale țăranilor 
și altor forțe progresiste — revoluția de 
la Bobîlna, revoluția lui Horea, Cloșca și 
Crișan, revoluția din 1821, condusă de 
Tudor Vladimirescu, și alte momente 
importante din luptele de eliberare so
cială și națională, pentru progres eco
nomic și social.

întreaga istorie demonstrează cu pu
tere că întîrzierea formării Principate
lor Române și a statului național român, 
a națiunii înseși, s-a datorat domina
ției și stăpînirii străine, iar mai tîrziu 
exploatării și asupririi de către cele trei 
mari imperii — Imperiul otoman, Impe
riul țarist șl Imperiul austro-ungar. 
Viața, realitatea — adevăratul judecă
tor — demonstrează că toate acestea nu 
au putut împiedica formarea poporului 
român, a națiunii române, a statului 
național unitar, n-au putut împiedica 
dezvoltarea României, a poporului nos
tru pe calea progresului și civilizației. 
(Aplauze și urale puternice; se scan
dează Îndelung „Ceaușescu și poporul!").

independență din 1877, proclamarea 
independenței de stat, care a asigurat 
condiții mai bune pentru dezvoltarea 
forțelor de producție, a întregii activități 
economico-sociale.

Trebuie subliniat, de asemenea, că 
o dată cu apariția clasei muncitoare s-au 
constituit și primele formațiuni organi
zate ale acesteia — formațiuni socialis
te —, au apărut presa și alte lucrări cu 
caracter socialist, care au jucat un rol de 
seamă în viața economico-socială, în în
treaga dezvoltare a României.

Merită a fi menționată, în mod deose
bit, crearea primului partid al clasei 
muncitoare, în 1893 — Partidul Social- 
Democrat al Muncitorilor din România.

în toată această perioadă s-au desfă
șurat mari lupte ale maselor populare, 
ale țărănimii. între acestea trebuie subli

niată în mod deosebit răscoala țăranilor 
din 1907, care a pus în evidență forța 
țărănimii, ca clasă socială de bază în 
România, faptul că țărănimea — care în 
întreaga dezvoltare a patriei a avut un 
rol de importanță deosebită — era lip
sită complet de drepturi economice și 
politice și continua să fie asuprită de 
moșieri, de clasele burghezo-moșierești.

Primul război mondial imperialist a 
dus la prăbușirea imperiilor vecine — a 
Imperiului țarist, a Imperiului austro- 
ungar — și a creat condițiile realizării vi
sului românilor de a se uni într-un sin
gur stat, așa cum s-au creat condiții 
pentru apariția altor state independente 
în Europa centrală.

Astfel, la 1 Decembri.e 1918, prin hotă- 
rîrea maselor populare, a poporului. 
Transilvania s-a unit cu România, con
stituind statul național unitar român. 
Realizarea acestui vis secular al poporu
lui nostru a deschis o nouă eră în dez
voltarea României, în ridicarea sa pe noi 
trepte de progres și civilizație. (Aplauze 
și urale puternice, prelungite j se 
scandează indelung „Ceaușescu și 
poporul î“).

S-au creat condiții mai bune pentru o 
largă dezvoltare a forțelor de producție, 
a industriei și a celorlalte sectoare, pen
tru realizarea unor reforme democratice, 
sociale.

Cu toate acestea, trebuie să spunem 
deschis că încă din a doua jumătate a 
secolului trecut economia românească a 
fost acaparată de capitalul străin, iar 
mai tîrziu de monopolurile imperialiste.

în aceasta perioadă. în 1921. a fost 
creat Partidul Comunist Român, care a 
ridicat lupta clasei muncitoare, a forțe
lor revoluționare și democratice la un 
nivel superior. Este bine cunoscută acti
vitatea desfășurată de Partidul Comu
nist Român în conducerea marilor bă
tălii de clasă, în lupta împotriva răz
boiului și fascismului, pentru realizarea 
unității clasei muncitoare și a unității 
forțelor democratice împotriva războiu
lui și a fascismului. Sînt bine cunoscu
te luptele minerilor din 1929, luptele 
din 1933 ale petroliștilor și ceferiștilor, 
crearea Frontului Popular, marea de

III. PROFUNDELE TRANSFORMĂRI REVOLUȚIONARE 
DIN ANII CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE; ETAPELE PROCESULUI 
DE EDIFICARE Șl DEZVOLTARE A NOII ORÎNDUIRI ÎN ROMÂNIA

1. Angajarea României pe calea dezvoltării 
democratice, a lichidării depline a dominației 

imperialiste
Stimați tovarăși,
Imediat după victoria revoluției de 

eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă. România a 
participat cu toate forțele sale militare 
și economice la războiul dus alături de 
Uniunea Sovietică și de aliați, pentru 
eliberarea deplină a teritoriului întregii 
Românii, a Ardealului de nord, aflat 
încă sub dominația horthysto-hitleristă, 
și apoi la războiul pentru eliberarea 
Ungariei, Cehoslovaciei, a unei părți din 
Austria, pînă la înfrîngerea totală a 
Germaniei hitleriste.

în același timp, în fața României, a 
partidului nostru și a forțelor democra
tice s-a pus problema activității pentru 
refacerea economiei naționale distruse 
de război și de, jaful hitlerist și al mo
nopolurilor străine.

în această etapă, țara noastră a con
tinuat să se dezvolte pe baze burghe- 
zo-democratice.

Instaurarea guvernului democratic 
muncitoresc-țărănesc din 6 martie 1945 
a constituit un moment de importanță 
istorică în trecerea României pe calea 
dezvoltării democratice, a lichidării de
pline a dominației imperialiste.

S-a trecut la realizarea unor impor
tante reforme economico-sociale, în in

2. Trecerea la organizarea pe baze socialiste a întregii 
vieți economico-sociale. la construirea socialismului

9
Stimați tovarăși,
în aceste condiții grele în care se afla 

România. Partidul Comunist Român și-a 
asumat înalta misiune istorică de a uni 
forțele întregului popor pentru depă
șirea stării de înapoiere, refacerea eco
nomiei și trecerea la făurirea noii orîn
duiri sociale, în care poporul, stăpîn pe 
deplin pe destinele sale, să-și făurească 
viitorul în mod liber, independent, așa 
cum ii dorește. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează indelung „Ceaușescu 
și poporul !“).

Anul 1948 a marcat trecerea la înfăp
tuirea revoluției socialiste, a construcției 
socialismului în România. Naționalizarea 
industriei, băncilor și a altor sectoare de 
producție a dus la lichidarea proprie
tății capitaliste din aceste ramuri și a 
pus bazele dezvoltării socialiste a eco
nomiei românești, ale formării proprie
tății comune a întregului popor.

S-a desfășurat o intensă activitate de 
organizare a întreprinderilor în noile 
condiții, de dezvoltare și modernizare a 
lor, s-au realizat noi întreprinderi și 
ramuri industriale.

în același timp, s-a trecut la lichida
rea completă a proprietății moșierești, 
la limitarea formelor capitaliste în agri
cultură, iar din 1949, la cooperativizarea 
agriculturii, care s-a încheiat, în linii 
generale, în anul 1962.

Totodată, a fost creat și dezvoltat un 
larg sistem de cooperative meșteșugă
rești, ale micilor meseriași. S-au dezvol
tat, de asemenea, puternic cooperativele 
de consum și valorificare.

Prima etapă de organizare pe baze 
socialiste a industriei, agriculturii și ce
lorlalte ramuri a cuprins o perioadă de 
circa 18 ani — 1943—1965. 

monstrație antirăzboinică și antifascistă 
de la 1 Mai 1939 — care au afirmat 
cu putere capacitatea clasei muncitoare, 
a partidului nostru comunist și a celor
lalte forțe democratice de a determina o 
nouă politică în viața României.

Merită subliniată poziția fermă a 
partidului comunist, a mișcării muncito
rești și a altor forțe patriotice împotriva 
dictaturii fasciste, a Dictatului de la 
Viena, a aruncării României îrt războiul 
dus de Germania hitleristă contra Uniu
nii Sovietice.

I-a revenit Partidului Comunist Român 
misiunea de cinste de a reprezenta forța 
națională cea mai activă în realizarea 
Frontului Unic Muncitoresc, de a uni 
forțele democratice împotriva războiului, 
pentru sabotarea mașinii de război fas
ciste și hitleriste, în organizarea și în
făptuirea actului istoric de la 23 August 
1944, a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă. 
(Aplauze și urale puternice ; se scan
dează indelung „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Se poate afirma cu deplin temei că 
actul istoric de la 23 August 1944 a pus 
capăt pentru totdeauna dominației impe
rialiste străine, a deschis calea înfăp
tuirii unor mari transformări revoluțio
nare și trecerii la făurirea socialismului 
în România.

Pentru a înțelege mai bine întregul 
proces revoluționar care a urmat, este 
necesar să cunoaștem care era situația 
României în 1945. Din punct de vedere 
social, țara noastră era un stat cu o orîn- 
duire burghezo-democratică. cu puternice 
rămășițe feudale. Din punct de vedere 
economic, era o țară slab dezvoltată. Iată 
cîteva date care ilustrează această si
tuație ;

Volumul producției industriale repre
zenta doar 10 miliarde lei, în prețurile 
comparabile din 1948. Producția agricolă 
era de circa 15 miliarde lei. Venitul na
țional total era de circa 20 miliarde lei. 
Producția industrială contribuia cu 
aproape o treime la venitul național, iar 
agricultura și celelalte sectoare cu peste 
două treimi.

Circa 80 la sută din populația țării 
noastre lucra în agricultură.

dustrie, agricultură și în alte sectoare 
de activitate.

Dar, după cum se știe bine, situația 
economică continua să fie deosebit de 
grea.

în aceste împrejurări, Partidul Comu
nist Român a proclamat, la Conferința 
Națională din 1945, necesitatea unei noi 
politici de dezvoltare a României, pu- 
nînd în centrul activității industriali
zarea, ca o cerință vitală pentru vi
itorul patriei noastre.

în toată această perioadă a avut loc 
o puternică creștere a influenței Parti
dului Comunist Român, a Partidului 
Social-Democrat, a Frontului Plugarilor, 
a altor formațiuni patriotice și demo
cratice.

S-a realizat organizarea sindicatelor, 
a Uniunii, Tineretului Comunist, a orga
nizațiilor de femei, a altor organizații 
de masă și obștești care au asigurat mo
bilizarea și unirea maselor largi popu
lare într-o direcție unică — aceea de 
salvare a României de la înapoiere și 
ruină, de dezvoltare economico-socială 
independentă.

în aceste condiții, s-au realizat procla
marea Republicii, la 30 decembrie 1947, 
și făurirea partidului unic al țlasei 
muncitoare, în luna februarie 1948. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Este necesar să reamintim că, în de

în această primă etapă a construcției 
socialiste au fost lichidate cu desăvîrșire 
orinduirea burghezo-moșierească, ex
ploatarea omului de către om, s-au creat 
condițiile dezvoltării unitare, pe baze 
socialiste — proprietatea întregului po
por și proprietatea cooperatistă — a tu
turor sectoarelor de activitate.

în același timp, s-a asigurat dezvol
tarea pe baze noi a învățămintului, li- 
chidîndu-se pe deplin analfabetismul. 
S-a trecut, de asemenea, la dezvoltarea 
activității științifice, culturale, pe noi 
baze.

Privind retrospectiv, putem afirma cu 
deplin temei că în perioada celor 20 de 
ani, din 1945 pînă în 1965, parcurgînd 
două etape distincte de dezvoltare — a 
dezvoltării pe baze democratice capita
liste și a construcției socialiste — au 
fost obținute realizări însemnate, s-au 
produs mari transformări revoluționare, 
care au schimbat în mod fundamental 
situația României. (Aplauze puternice, 
prelungite).

S-au obținut unele realizări în dez
voltarea economico-socială, in ridicarea 
nivelului de trai al poporului.

întreaga etapă de construcție socia
listă pînă în 1965 s-a caracterizat prin 
lupta intensă împotriva forțelor reacțio
nare, a sabotajului fostelor clase răstur
nate de la putere, a acțiunii cercurilor 
imperialiste împotriva țării noastre.

în același timp, a trebuit să fie lichi
dată starea de înapoiere, să se plătească 
circa 1 miliard dolari ca despăgubiri de 
război. ,

La începutul anului 1950 s-au făcut 
mari cheltuieli militare, iar existența 
„Sovromurilor" în ramurile economice 
de bază a împiedicat, de fapt, acumu
larea și dezvoltarea sectoarelor respec
tive și a întregii economii naționale.

Această situație era rezultatul faptului 
— de care am vorbit — că timp de două 
milenii poporul nostru s-a dezvoltat în 
condiții foarte grele.

Timp de peste patru veacuri, poporul 
nostru a plătit tribut imperiilor străine, 
care se ridică la aproape 4 miliarde lei 
aur, echivalînd cu circa 1 200 tone aur.

O dată cu trecerea la dezvoltarea capi
talistă și proclamarea independenței de 
stat — așa cum am menționat —, în eco
nomia românească au pătruns puternic 
capitalul străin și monopolurile imperia
listei

Peste 60 la sută din industria româ
nească se găsea în mîinile societăților 
străine, ale monopolurilor imperialiste. 
Petrolul, una din marile bogății ale țării 
noastre în vremea aceea, se afla în 
proporție de 80 la sută în mîinile socie
tăților străine. După date incomplete, în- 
tr-o perioadă de circa 80 de ani. din 1860 
pînă în 1940, societățile străine și mono
polurile imperialiste au jefuit poporul 
român de peste 100 miliarde dolari.

La aceasta trebuie adăugate jaful Ger
maniei naziste din timpul războiului și 
pierderile cauzate de participarea Ia 
război, alături de Germania hitleristă.

Viața, realitatea aspră demonstrează 
cu putere că societățile șî monopolurile 
imperialiste străine nu numai că nu au 
ajutat la dezvoltarea forțelor de pro
ducție, la dezvoltarea economico-socială, 
chiar capitalistă, a României, ci, dim
potrivă — așa cum au procedat, de alt
fel, în toate coloniile sau în țările de
pendente —, ele au jefuit țara de bogă
țiile sale și au sărăcit întregul popor, 
ceea ce a determinat ca România să se 
găsească, in 1944, în situația de țară slab 
dezvoltată.

Dominația și asuprirea străină de 
veacuri, sub diferite forme, care au îm
piedicat progresul economico-social al po
porului nostru, ne-au învățat că numai 
prin forțele proprii si în deplină libertate 
și independentă se pot asigura dezvol
tarea economico-socială, bunăstarea și 
fericirea poporului. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“).

cursul celor 100 de ani de la revoluția 
burghezo-democratică din 1848 pînă la 
trecerea la revoluția socialistă, în 1948, 
țara noastră a parcurs o lungă perioadă 
istorică, cu mari implicații în dezvol
tarea poporului "român și în formarea 
statului național român.

Dăm o înaltă prețuire momentelor 
istorice importante din lupta poporului, 
activității diferitelor personalități — 
printre care Bălcescu, Cuza, Kogălni- 
ceanu și atîția alții — care au pus m<~; 
presus de toate interesele țării din 
acele momente și viitorul poporului nos
tru. (Aplauze puternice, prelungite).

Cu toate acestea, doresc, încă o dată, 
să menționez că, în momentul trecerii la 
construcția socialistă, România continua 
să fie o țară slab dezvoltată, nivelul de 
trai al poporului nostru era foarte 
scăzut.

Tată de ce. In fața partidului, a forțe
lor democratice, progresiste, a poporului 
nostru se punea problema de a păși pe 
o cale nouă, care să asigure, într-o pe
rioadă cit mai scurtă, lichidarea stării de 
înapoiere și o puternică dezvoltare eco
nomico-socială a țării — condiție hotă- 
rîtoare pentru ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a întregii națiuni, 
pentru întărirea independenței și suve
ranității României. (Aplauze puternice, 
prelungite).

în același timp, au fost comise și o 
serie de greșeli, s-au manifestat o serie 
de lipsuri serioase, din păcate, s-au co
mis chiar și unele încălcări ale legali
tății socialiste, care au dăunat dezvol
tării socialiste a patriei noastre.

Trebuie subliniat faptul că tocmai în 
această perioadă s-au manifestat și pu
ternice concepții străine, de fapt anti- 
socialiste, de negare a forței și capaci
tății poporului român, a clasei munci
toare, de negare a însăși istoriei, a limbii 
și culturii române.

A existat o puternică îngrădire a ac
tivității creatoare, a apărut concepția 
greșită după care nu era necesară o 
dezvoltare proprie a științei și tehnicii.

Această stare de lucruri a influențat, 
fără nici o îndoială, in mod negativ, rea
lizarea construcției socialiste în prima 
etapă.

Iată de ce se poate spune că, deși în 
1965 s-a încheiat, în linii generale, or
ganizarea pe baze socialiste — a proprie
tății de stat și cooperatiste — a socie
tății noastre. România continua să fie 
o țară in curs de dezvoltare, în grupa 
de jos a acestei categorii de țări.

Iată cum se prezenta economia româ
nească în 1965 :
— fondurile fixe 460 miliarde lei
— venitul național 141 miliarde lei

— in industrie 71 miliarde lei
— in agricultură 37 miliarde lei
— în alte sectoare 32 miliarde lei

— forța de muncă
activă 9 680 000
— în industrie 1 860 000
— în agricultură 5 480 000

— fondul de retribuție 57 miliarde Ini
— retribuția medie 1 000 Iei
— retribuția minimă 600 lei

(Continuare In pag. a Ill-a)
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Aceste date demonstrează că fată de 

1944-s-au obținut unele' realizări impor
tante, dar, totodată, ele. atestă că ne gă
seam numai la începutul construcției 
socialiste, al dezvoltării puternice eco
nomico-sociale a României.

Acum, cînd evocăm drumul parcurs 
și analizăm activitatea din trecut, ți- 
nînd seama de tot ceea ce s-a realizat 
în toată această perioadă, trebuie să 
spunem cu deplină satisfacție că Parti
dul Comunist Român a demonstrat că 
reprezintă singura forță politică din is
toria îndelungată- a patriei noastre care

3. Congresul al IX-lea al partidului a inaugurat 
o nouă epocă revoluționară în activitatea partidului, 

în construcția socialistă din România
Stimați tovarăși,
Congresul al IX-lea al partidului a 

analizat în spirit critic și autocritic 
activitatea din prima etapă a construc
ției socialiste în- România și a trasat 
obiectivele dezvoltării economico-socia- 
le a patriei noastre în noua etapă.a con
strucției socialiste, începînd din 1965.

Cea de-a doua etapă, care se poate 
aprecia că a cuprins trei planuri cin
cinale — 1965—1980 — a asigurat crea
rea unei puternice industrii socialiste, 
pe baza celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, dezvoltarea celorlalte ra
muri de activitate, consolidarea secto
rului socialist din agricultură și crește
rea producției agricole.

în același timp, s-a acordat o atenție 
deosebită activității de cercetare științi
fică, perfecționării învățămîntului, acti
vității culturale și politico-educative.

în cea de-a doua etapă a construcției 
socialiste — 1965—1980, România a de
venit o țară industrial-agrară în plină 
dezvoltare. (Aplauze și urale puternice. 
Se scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“).

Pe drept cuvînt se poate afirma că cel 
de-al IX-lea Congres al partidului a 
deschis o nouă epocă revoluționară in 
activitatea partidului, în construcția so

IV. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE ROMÂNEȘTI. ETAPA FĂURIRII SOCIETĂȚII 

SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE
1. Realizările istorice obținute de poporul român 

în dezvoltarea economică si socială a tării
9 9

La începutul anilor ’80, o dată cu tre
cerea la cel de-al 7-lea și al 8-lea cin
cinal, România a intrat într-o nouă 
etapă a dezvoltării sale economico-so- 
.ciale — etapa făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate și creării con
dițiilor de trecere treptată spre comu
nism.

în deceniul 1981—1990 s-a trecut la 
dezvoltarea intensivă a industriei și a 
celorlalte sectoare de activitate, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii.

Obiectivul strategic stabilit de Con
gresul al XlII-lea al partidului privind 
trecerea României, pînă în 1990, la un 
nou stadiu de dezvoltare — cel de țară 
socialistă mediu dezvoltată — are la 
bază puternica dezvoltare a forțelor de 
producție, a industriei socialiste, a ști
inței, învățămîntului și culturii, dezvol
tarea agriculturii și înfăptuirea noii re
voluții agrare.

Sîntem la jumătatea celui de-al 8-lea 
cincinal. Ne pregătim pentru Congresul 
al XIV-lea al partidului, care urmează 
să adopte cel de-al 9-lea plan cincinal 
și orientările generale ale dezvoltării 
României pînă în anul 2000 și, in unele 
domenii, inclusiv în primul deceniu al 
celui de-al XXI-lea secol.

Au trecut 44 de arii de la victoria re
voluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și 40 de 
ani de la trecerea la construcția socia
listă în România. Iată de ce este necesar 
să facem un bilanț general al drumului 
parcurs, al realizărilor, al stadiului dez
voltării socialiste a României, pentru a 
trasa obiectivele viitoare.

în această perioadă producția indus
trială a crescut, in comparație cu 1945, 
de 128 ori. S-au creat noi ramuri mo
derne. Producția de oțel a crescut de 
circa 120 de ori, industria chimică de 
peste 1 300 de ori, construcția de ma
șini de peste 500 ori. S-au dezvoltat pu
ternic industria ușoară, alimentară, a 
bunurilor de consum. Toate sectoarele 
au dunoscut o însemnată dezvoltare.

Producția agricolă a crescut de peste 
9 ori.

în același timp, avuția națională acu
mulată a ajuns la 5 100 miliarde lei, iar 
fondurile fixe productive, la circa 2 500 
miliarde lei. Venitul național a crescut 
de peste 36 de ori, iar fondul de retri
buție generală de circa 75 de ori, față de 
1945.

Merită subliniat faptul că 80 la sută 
din aceste creșteri s-au realizat după 
Congresul al IX-lea al partidului.

Punînd în centrul activității de con
strucție socialistă dezvoltarea puternică 
a industriei pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei, s-a trecut, totodată, la 
amplasarea teritorială a forțelor de pro
ducție în toate județele și zonele țării.

în ulțimiî 20 de ani au fost create 
aproape 2 000 de întreprinderi, ampla
sate în centrele vechi și în cele peste 
180 de noi platforme industriale.

Repartizarea justă a forțelor de pro
ducție, a industriei, pe întreg teritoriul 
țării, constituie una din marile reali
zări ale construcției socialiste în țara 
noastră, care asigură condiții de muncă 
oamenilor muncii din toate județele, 
ridicarea nivelului lor de trai material 
și spiritual, a gradului general de civi
lizație, condiții pentru adevărata egali
tate în drepturi între toți cetățenii pa

s-a identificat cu interesele Întregii na
țiuni și a acționat, cu întreaga răspun
dere, pentru a asigura ridicarea conti
nuă a României la un nou nivel, tot mal 
înalt., de dezvoltare economică și socială, 
de bunăstare și fericire a poporului. 
(Aplauze și urale puternice. Se scan
dează indelung „Ceaușescu și poporul !“).

Subliniind marile realizări, criticînd 
unele greșeli, lipsuri și abuzuri, trebuie 
să arătăm însă cu toată răspunderea 
că toate acestea nu .au abătut țara 
noastră, activul nostru, cadrele de bază 
ale partidului de Ia calea construcției 
socialiste.

Iată de ce este- necesar să subliniem 

cialistă în România. S-a pus capăt con
servatorismului, șablonismului și con
cepției „modelului unic1* in construcția 
socialistă.

A fost lichidată atitudinea de ploco
nire față de tot ceea ce era străin și s-au 
redat partidului și poporului încrederea 
în forțele lor, în capacitatea lor de gîn- 
dire și acțiune, sentimentul de demnitate 
patriotică, revoluționară.

în întreaga activitate am pornit de la 
faptul că aplicarea legilor obiective ge
nerale, a principiilor socialismului se 
realizează în mod diferit de la o țară la 
alta, de la o etapă Ia alta de dezvoltare 
economico-socială.

încă în Raportul prezentat la Congre
sul al IX-lea se sublinia : „Marxismul 
este o știință vie. care se dezvoltă și se 
îmbogățește necontenit, sintetizînd expe
riența istorică și concluziile dezvoltării 
sociale. Elaborînd această învățătură, ale 
cărei adevăruri. fundamentale sînt stră
lucit confirmate de viată, clasicii mar
xismului nu puteau să dea răspunsuri 
definitive tuturor problemelor concrete 
apărute ca urmare a victoriei socialis
mului într-up șir de țări, să analizeze 
formele și metodele construcției socia
liste în toată varietatea lor, problemele 
relațiilor dintre statele socialiste. Studie
rea și rezolvarea acestor probleme este 

triei noastre, fără nici o deosebire. (Vil 
și puternice aplauze). ,

Restabilind- rolul agriculturii ca ra
mură de bază a dezvoltării economico- 
sociale a patriei noastre, a construcției 
socialiste, s-a acționat pentru creșterea 
puternică a producției agricole, reali- 
zîndu-se mari sisteme- de irigații, pe 
aproape 4 milioane hectare, importante 
lucrări de îmbunătățiri funciare, de 
ameliorare a solului, de creștere a po
tențialului productiv al pămîntului. Au 
fost rezolvate problemele mecanizării 
complete a agriculturii, ale chimizării, 
creîndu-se astfel condiții pentru obți
nerea unor recolte bune — care în ul
timii ani se ridică la circa 30 milioane 
tone de cereale — și pentru o creștere 
importantă a producției în toate cele
lalte sectoare ale agriculturii.

S-au dezvoltat puternic transporturile, 
construcțiile, celelalte sectoare de acti
vitate.

O puternică dezvoltare a cunoscut 
activitatea de cercetare științifică, care 
are un rol tot mai important în toate 
domeniile.

S-a generalizat învățămîntul de 10 
ani, iar aproape 80 la sută din tineri ur
mează învățămîntul de 12 ani.

în același timp, ș-a desfășurat o in
tensă activitate culturală de ridicare a 
nivelului general de cuhoștințe al oame
nilor muncii, al întregului popor.

în toată această perioadă, îndeosebi 
după Congresul al IX-lea, s-a realizat 
un vast program de investiții, care re
prezintă peste 4 100 miliarde Iei.

Pe această bază s-a asigurat dezvol
tarea puternică a forțelor de producție, 
a industriei, a agriculturii, realizarea 
uriașului program de construcții social- 
culturale. Numai în ultimii 23 de ani 
s-au construit 2,6 milioane de aparta
mente din fondurile statului, precum și 
sute de mii de locuințe din fondurile 
populației.

în această perioadă s-au.dat în folosin
ță Canalul Dunăre — Marea Neagră și 
Canalul Poarta Albă — Midia — Năvo
dari, s-au realizat Metroul în capitala pa
triei, modernizarea Dîmboviței, Transfă- 
gărășanul și alte lucrări importante care 
vor dăinui peste veacuri. Se construieș
te noul Centru politic administrativ-cul- 
tural, s-au început lucrările la amena
jarea rîului Argeș pentru navigație pînă 
în 1990.

Toate marile obiective industriale, 
agrare, social-culturale și altele au trans
format întreaga înfățișare a patriei noas
tre, a orașelor și satelor — a întregului 
nivel de civilizație al României.

Dezvoltarea puternică a activității 
economico-sociale a asigurat creșterea 
continuă a personalului muncitor și din 
alte sectoare de activitate. Din totalul 
populației active, de peste 11 milioane, 
circa 8 milioane,lucrează în industrie și 
alte sectoare de activitate, iar peste 
3 milioane lucrează în agricultură — în 
întreprinderile agricole de stat și coope
rativele agricole de producție.

Fondul de retribuție a crescut numai 
în perioada de după Congresul al IX-lea 
de aproape 6 ori — s-a mărit de la circa 
57 miliarde lei la circa 315 miliarde lei 
în acest an. Retribuția medie a crescut de 
peste 3 ori ; de asemenea, retribuția mi
nimă s-a majorat de peste 3,3 ori.

De sistemul de pensii beneficiază peste 
3 milioane de oameni, iar circa 5 milioa

că în activitatea mișcării muncitorești- 
revoluționare, a Partidului Comunist 
Român, a altor forțe antifasciste, demo
cratice, mulți comuniști și revoluționari 
patrioți s-au jertfit, și-au dat viața 
pentru eliberarea patriei, pentru lichi
darea asupririi, pentru făurirea noii 
orînduiri sociale.

Partidul, poporul nostru prețuiesc și 
vor prețui întotdeauna pe toți aceia 
care, în momentele importante ale isto
riei naționale, ale luptei poporului, și-au 
făcut datoria față de națiunea noastră, 
față de patrie, față de cauza socialismu
lui și comunismului 1 (Aplauze puterni
ce, prelungite).

o îndatorire a fiecărui partid comunist, 
care-și aduce astfel contribuția la îmbo
gățirea experienței comune a mișcării 
revoluționare. în repetate rînduri clasicii 
marxism-leninismului au subliniat că 
teoria marxist-leninistă nu este o dogmă, 
ci o călăuză în acțiune, că este necesară 
prelucrarea de sine stătătoare a teoriei, 
deoarece ea nu dă decît principii că
lăuzitoare, care se aplică în mod diferit 
de la o tară la alta11.

în spiritul acestor orientări teoretice 
și practice, programatice, în cei 23 de 
ani care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului au fost adoptate 
măsuri de perfecționare continuă a me
canismului economic, a conducerii tu
turor sectoarelor de activitate, a între
gului sistem democratic de conducere a 
societății noastre.

Privind retrospectiv la întreaga acti
vitate din acești ani, putem afirma cu 
îndreptățită mîndrie că a fost o epocă 
de mari transformări și remarcabile 
realizări în toate domeniile, care au con
firmat pe deplin justețea concepției 
partidului nostru privind aplicarea legi
lor generale, a principiilor socialiste la 
realitățile și condițiile din România. 
(Aplauze și urale puternice, prelungite ; 
se scandează indelung „Ceaușescu — 
România, stima noastră și mindria!“).

ne de copii beneficiază de indemnizația 
de copii.

Se poate spune că, practic, veniturile 
întregii populații a României — într-o 
formă sau alta — sînt. legate de idezvol- 
tarea industriei, agriculturii, a sectoare
lor sociale, că veniturile fiecărui cetățean 
sînt legate de dezvoltarea economiei so
cialiste a patriei noastre. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Fondul de consum și produsele necesa
re consumului au crescut, față de 1950, 
de peste 18 ori, asigurîndu-se tuturor 
oamenilor muncii, tuturor locuitorilor 
condiții demne de viață. De altfel, con
sumul de calorii pe locuitor reprezintă 
circa 3 200 calorii, ceea ce așază Româ
nia în rîndul țărilor cu un consum bun 
din toate punctele de vedere, al cerințe
lor dezvoltării fizice și intelectuale.

S-a dezvoltat puternic sistemul de 
sănătate — construcția de spitale, dis
pensare și alte așezăminte.

în întreaga sa politică, partidul nostru 
a pornit și pornește de la faptul că 
ridicarea nivelului de trai material și 
spiritual al poporului constituie obiec
tivul fundamental al dezvoltării econo
mico-sociale, al politicii partidului nos
tru comunist, esența însăși a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe care 
o edificăm cu succes în România. 
(Aplauze și urale puternice ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu și poporul!").

Oricine vizitează România, orice om 
de bună credință, indiferent de concep
țiile sale politice sau filozofice, poate să 
constate marile transformări petrecute 
în patria noastră, în viața poporului 
român, puternica dezvoltare economico- 
socială din anii socialismului și, în mod 
deosebit, din anii de după Congresul al 
IX-lea al partidului.

Privind cu mîndrie la tot ceea ce am 
realizat, trebuie să spunem deschis că nu 
totul a mers așa cum s-a prevăzut, cum 
am fi dorit, că în prima etapă a con
strucției socialiste s-au comis multe 
erori, abuzuri, ce au denaturat, Ia un 
moment dat, construcția socialistă, care 
însă au fost la timp înlăturate de către 
partid și s-au asigurat, totodată, condi
țiile ca asemenea stări de lucruri să nu 
se mai repete niciodată.

Și în etapele următoare s-au mani
festat unele lipsuri și greșeli. Nu am 
reușit întotdeauna să realizăm, în ter
menele prevăzute, toate obiectivele sta
bilite ; unele domenii, cum este energia, 
au rămas in urma dezvoltării generale. 
Dacă s-ar fi lucrat cu mai multă răs
pundere în toate domeniile, am fi putut 
să avem, fără îndoială, rezultate mult 
mai bune.

Am parcurs un drum lung, greu, am 
înaintat pe căi necunoscute, dar, 
călăuzindu-ne de legile generale, de 
principiile socialiste, am asigurat înlătu
rarea la timp a lipsurilor, greșelilor, 
perfecționarea tuturor sectoarelor de 
activitate și, astfel, s-au obținut marile 
realizări în toate domeniile.

Societatea socialistă a lichidat cu de- 
săvîrșire exploatarea și asuprirea omu
lui de către om.

Scopul întregii activități economico- 
sociale în societatea noastră socialistă îl 
reprezintă creșterea generală a avuției 
naționale, pe baza dezvoltării forțelor 
de producție, a tuturor sectoarelor, a 
științei, învățămîntului, culturii și ridi

carea pe această bază a bunăstării gene
rale a omului, lichidarea cu desăvîrșire 
a sărăciei, asigurarea unei societăți a 
oamenilor muncii în care să nu existe 
nici bogați, nici săraci, ci oameni ai 
muncii care au un nivel civilizat, demn 
de viață materială și spirituală și își

2. Justețea politicii de alocare a unei părți însemnat* 
a venitului național pentru fondul de acumulare, 
de întărire și dezvoltare continuă a proprietății 

socialiste
Stimați tovarăși,
Toate marile realizări din anii con

strucției socialiste, îndeosebi după Con
gresul al IX-lea, s-au putut înfăptui da
torită aplicării consecvente a legii obiec
tive a acumulării, a reproducției lărgite 
și dezvoltării. Pornind de la aceasta, în 
ultimii 23 de ani am alocat, an de an, 
circa o treime din venitul național pen
tru fondul -de dezvoltare și două treimi 
pentru fondul de consum. Numai în acest 
fel am putut asigura realizarea progra
melor de dezvoltare a forțelor de . pro
ducție, a industriei, agriculturii, științei, 
învățămîntului, culturii, vastul program 
de construcții de locuințe și social-cultu
rale, care constituie baza dezvoltării so
cietății și a ridicării continue a nivelului 
de trai material și spiritual al întregului 
popor.

în această perioadă, am atras atenția, 
în mai multe rînduri, că, dacă se va re
duce acumularea, fondul de dezvoltare, 
vom pune în pericol înseși existența și 
viitorul întregii noastre națiuni, că nu 
putem să consumăm mai mult decît per
mit mijloacele create, ca urmare a dez
voltării generale, că nu putem să consu
măm totul și că trebuie neapărat să asi
gurăm fondurile de acumulare pentru 
întreaga dezvoltare economico-socială a 
patriei noastre. Am subliniat, cu aceste 
prilejuri, faptul că reducerea fondului 
de acumulare și dezvoltare poate să asi
gure cîțiva ani un consum mai ridicat, 
dar, pe termen lung, aceasta va duce la 
scăderea generală a forțelor materiale și 
productive ale patriei și, deci, la scăde
rea puternică a nivelului de trai al po
porului.

Putem afirma, pe baza realităților, că 
viața a confirmat pe deplin justețea po
liticii partidului nostru, a aplicării legi
lor obiective privind acumularea și fon
dul de dezvoltare pentru reproducția 
lărgită, pentru crearea unei baze mate
riale și tehnice, în continuă creștere, care 
reprezintă — repet — singura cale pen

V. PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE CONDUCERE 
Șl PLANIFICARE A DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE

1. Aplicarea fermă a principiilor mecanismului
economico-financiar, a autoconducerii și autogestiunii

Stimați tovarăși,
Așa cum am menționat, încă la 

Congresul al IX-lea al partidului, în 
1965, am stabilit trecerea la perfecțio
narea sistemului de conducere, de pla
nificare, la crearea unui cadru cores
punzător realităților din țara noastră, 
în această privință am pornit de la 
principiul că formele de conducere, de 
planificare, financiare, nu sînt date 
o dată , pentru totdeauna, că ele trebuie 
să fie perfecționate continuu, în raport 
cu dezvoltarea forțelor de producție, 
a științei, a culturii, cu baza tehnico- 
materială, pornind de la necesitatea 
creșterii rolului oamenilor muncii, al 
cadrului democratic, în întreaga c(on- 
ducere a activității economico-sociale.

Am introdus și perfecționat. în această 
perioadă, sistemul de autoconducere, 
autofinanțare, autogestiune a fiecărei 
unități economice și sociale.

Am creat un larg sistem privind în
tărirea răspunderii directe a colective
lor de oameni ai muncii pentru activi
tatea fiecărei întreprinderi și, totodată, 
am dezvoltat un cadru nou, democratic 

făuresc viitorul, în mod liber, așa cum 
îl doresc. (Vii aplauze).

Privim cu îndreptățită mîndrie la ceea 
ce am realizat, dar și cu hotărîrea de a 
acționa cu toată fermitatea în vederea 
înlăturării lipsurilor, perfecționării în 
continuare a întregii activități, asigurînd 
astfel înfăptuirea neabătută a obiective

tru ridicarea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al poporului.

Dacă nu am fi realizat dezvoltarea de 
astăzi a tării, nu am putea asigura locuri 
și condiții de muncă pentru toți cetățenii 
patriei noastre, nu am putea asigura re
tribuția de astăzi și celelalte cheltuieli 
sociale, care reprezintă o pondere impor
tantă în ridicarea nivelului de viață al 
poporului.

Pornind de la aceasta, este necesar să 
asigurăm și în continuare o repartiție 
justă a venitului național pentru fondul 
de consum și fondul de acumulare și 
dezvoltare, în vederea asigurării condi
țiilor înfăptuirii’ neabătute a obiectivelor 
strategice de dezvoltare viitoare a patriei 
noastre. (Aplauze puternice, prelungite).

Este necesar să subliniez că numai 
prin alocarea fondurilor necesare pen
tru acumulare și dezvoltare am asigurat 
dezvoltarea puternică a industriei, a 
agriculturii, transporturilor și a celor
lalte ramuri și, pe această bază, o pu
ternică dezvoltare a proprietății socia
liste — proprietatea întregului popor, și 
proprietatea cooperatistă.

După Congresul al IX-lea al parti
dului au fost adoptate măsuri impor
tante privind întărirea Și dezvoltarea 
proprietății socialiste și, totodată, a răs
punderii oamenilor muncii, în calitate 
de proprietari și producători, pentru 
buna gospodărire și dezvoltare a pro
prietății întregului popor, a proprietății 
cooperatiste. în acest sens, oamenii 
muncii din fiecare întreprindere au pri
mit în folosință mijloacele fixe și cir
culante, ca o parte a proprietății gene
rale pe care să o administreze și să o 
dezvolte. S-a Introdus principiul parti
cipării la beneficii, ceea ce asigură fie
cărui om al muncii venituri suplimentare 
față de retribuție, ca rezultat al bunei 
activități și creșterii rentabilității în
treprinderilor.

în același timp, cu 10 ani în urmă, 
am introdus sistemul de participare so
cială a fiecărui om al muncii cu osumă 
de cel puțin 10 000 lei, pînă la 100 000 

de conducere, înlocuipd principiul con
ducerii unipersonale cu principiul con
ducerii colective. *

Am creat consiliile oamenilor muncii 
în toate domeniile de activitate, în pare 
cel puțin 30 la sută sînt muncitori. Am 
instituționalizat rolul adunărilor gene
rale ale proprietarilor și producătorilor, 
în întreaga activitate a întreprinderii. 
Am creat, în mod corespunzător, orga
nisme pe plan local și național, de 
participare organizată a maselor, a în
tregului popor, la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate.

Viața a demonstrat, de asemenea, jus
tețea acestor măsuri — și putem afirma, 
cu deplin temei, că și datorită acestui 
larg sistem de autoconducere democra
tică s-a putut asigura înfăptuirea 
neabătută a programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării. (Aplauze Pu
ternice, prelungite).

în același timp însă, am pornit de la 
necesitatea asigurării conducerii unitare, 
pe baza planului național unic de dez
voltare economico-socială, a întregii eco
nomii, a îmbinării în mod corespunzător 
a conducerii unitare cu creșterea răspun

lor strategice trasate prin Prograrr 
partidului de făurire a societății soc 
liste multilateral dezvoltate și de înai 
tare fermă spre comunism. (Aplauze p 
ternice, prelungite ; se scandează i 
delung „Ceaușescu, România — știr 
noastră și mindria !“).

lei, ca proprietate personală la fondi 
întreprinderii. în acest fel, personali 
unei întreprinderi poate deține pînă 1 
30 la sută din fondul total al între 
prinderii, primind anual pentru pârtie 
parea sa un beneficiu suplimentar într 
4 și 6 la sută în raport de rezultatei 
activității fiecărei întreprinderi. Ace 
leași principii s-au introdus și în siste 
mul cooperatist. Considerăm că aceast 
a dus la perfecționarea sistemului d 
proprietate comună, legînd într-o form 
corespunzătoare cointeresarea colective 
lor de oameni ai muncii atît de dez 
voltarea generală a proprietății comune 
eît și de participarea personală la'fon 
dul de dezvoltare a activității fiecăre 
întreprinderi.

în acest fel, sistemul nostru de pro
prietate -asupra fondurilor fixe, incluși’ 
pămîntul, cuprinde proprietatea între
gului popor, dată în folosință fiecăru 
colectiv de oameni ai muncii, care re
prezintă circa 65' la sută, proprietatea 
cooperatistă din toate domeniile, care 
reprezintă circa 27 la sută, și proprie
tatea personală, inclusiv participarea la 
fondul de dezvoltare, care reprezintă 
circa 8 la sută.

Consider că aceasta răspunde pe de
plin condițiilor și realităților din patria 
noastră și asigură cele mai bune condi
ții pentru dezvoltarea in continuare a 
forțelor de producție, a bazei tehnico- 
materiaile a întregii societăți.

De aceea, avem răspunderea să ac
ționăm cu toată hotărîrea pentru întă
rirea și dezvoltarea proprietății socia
liste a întregului popor și cooperatistă, 
ca bază a dezvoltării economico-sociale, 
a edificării cu succes a societății socia
liste multilateral dezvoltate și a înain
tării spre comunism, a ridicării bună
stării materiale și spirituale a întregului 
nostru popor. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează înde
lung „Ceaușescu și ppporul!**, „Ceaușescu, 
România — stima noastră și mindria !“).

derii, cu autoconducerea, autogestiunea 
și autofinanțarea tuturor sectoarelor de 
activitate.

Este adevărat, nu totul a mers așa cum 
se prevede în legile care reglementează 
întreaga activitate. S-au manifestat ten
dințe de înțelegere greșită a gcestor 
principii, în sensul că mulți au conside
rat că autoconducerea, autofinanțarea le 
dau dreptul de a cheltui și consuma fără 
să mai dea socoteală statului și po
porului.

Nu toți au înțeles că autoconducerea 
democratică, autogestiunea înseamnă 
creșterea ordinii și disciplinei, întărirea 
răspunderii în buna conducere a activi
tății și în gospodărirea mijloacelor în
credințate.

Analizînd activitatea de pînă acum, 
este necesar să tragem toate concluziile, 
atît din ceea ce este bun, cit și din lip
surile ce s-au manifestat și se mai ma
nifestă, și să acționăm cu toată răspun
derea în vederea înfăptuirii neabătute a 
obiectivelor de dezvoltare economico-so
cială, de ridicare a patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație.
(Continuare în pag. a IV-a)
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2. înfăptuirea consecventă a programelor 
dezvoltare intensivă, de organizare si modernizare 

ndustriei si celorlalte ramuri ale economiei naționale, I ’ ’
pe baza celor mai noi cuceriri ale stiintei si tehnicii r 5 9 9
iați tovarăși,
em la sfîrșitul celui de-al treilea 
planului cincinal 1986—1990.

jeneral, avem realizări bune în pri- 
ani, deși nu la nivelul prevederilor 
lui.
> necesar să acționăm cu toată 
rea pentru a realiza în cele mai 
condiții planul pe acest an și pla- 

• pe 1989—1990, astfel încît să asi- 
i înfăptuirea integrală a prevede- 
actualului cincinal, a hotărîrilor 

-esului al XIII-lea și ale Conferin- 
aționale.
■asta impune să acționăm cu toată 
îrea pentru realizarea dezvoltării 
sive a tuturor sectoarelor de activi- 
Din punct de vedere cantitativ, în 
j sectoare am ajuns la un nivel bun 
ezvoltare, care așază România în 
irile țărilor avansate în ce privește 
jcția pe locuitor și chiar la produc- 
lobală, ca atare.
um, în centrul întregii activități tre
să stea înfăptuirea programelor de 

altare intensivă, de organizare și 
jrnizare a industriei și a celorlalte 
iri, pe baza celor mai noi cuceriri 
tiinței și tehnicii.
ebuie să încheiem în acest an defi- 
area programelor pe toate sectoarele 
imurile de activitate, pe toate cen- 
•le și întreprinderile, pornind de la 
ul că numai pe această bază vom 
ura înfăptuirea în acest cincinal a 
ctivelor Congresului al XIII-lea al 
idului.

același timp, trebuie să acționăm 
toată hotărîrea pentru înfăptuirea 
’ramelor de dezvoltare a agriculturii, 
oaza obiectivelor noii revoluții agra- 
să asigurăm realizarea în 1990 a cel 
n 35 milioane tone cereale, creșterea 
îspunzătoare a producției în toate ce- 
Ite ramuri, inclusiv în zootehnie, în 
ducția zootehnică.
entru realizarea obiectivelor actualu- 
cincinal trebuie să fie luate toate 

șurile necesare în vederea dezvoltării 
emice a bazei tehnico-materiale, a 
țurării bunei aprovizionări a activi- 
i de producție. Aceasta presupune 
âptuirea neabătută a programelor din 
neniul minier, petrolier, al materia- 
>r de construcții, chimiei și metalur- 
i, precum și din celelalte ramuri, care 
de realizat produse necesare bunei 

sfășurări a producției.
n același timp, trebuie să acționăm 
mai multă hotărâre în direcția res- 

itării neabătute a normelor de eon
ii. materiale și energetice, pentru re- 
cerea continuă a acestor consumuri pe 
za perfecționării tehnologiilor, a bunei 
ganizări a întregii activități de pro- 
:cție.
O atenție deosebită trebuie să se acor- 
i programelor de recuperare și refolo- 
■e a materialelor, subansamblelor și 
eselor, care au o pondere importantă 
toate sectoarele, în unele depășind 58 
sută din necesarul de materii prime 
materiale.

VI. TRECEREA ROMÂNIEI SOCIALISTE LA STADIUL 
DE ȚARĂ MEDIU DEZVOLTATĂ; LINIILE DIRECTOARE 

ALE DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE A ȚĂRII 
ÎN DECENIUL URMĂTOR

1. Direcțiile principale ale dezvoltării economico- 
sociale în cel de-al 9-lea cincinal (1991-1995) și, 

în perspectivă, pînă în anul 2000
Stimați tovarăși,
Realizarea hotărîrilor Congresului al 

XIII-lea și ale Conferinței Naționale, a 
celui de-al 8-lea plan cincinal și a pro
gramelor pentru diferite sectoare și do
menii de dezvoltare economico-socială, 
trecerea la un stadiu superior, de țară 
mediu dezvoltată, reprezintă un factor de 
importanță deosebită pentru realizarea 
primei faze de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate în patria 
noastră și permite trecerea, în următorul 
deceniu — 1991—2000 —, Ia realizarea 
celei de-a doua faze a acestei etape. 
Astfel, în anii 2000, deci în 50-55 ani, 
România va deveni o țară socialistă 
multilateral dezvoltată, pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane în general, cu un 
nivel înalt de civilizație materială și spi
rituală.

O dată cu aceasta vom putea afirma cu 
îndreptățită mîndrie că am parcurs cu 
succes toate cele trei etape ale construc
ției socialismului — prima fază a comu
nismului. Numai pe această bază vom 
putea trece ulterior la făurirea treptată 
a comunismului, străbătînd mai multe 
etape pînă la realizarea deplină a prin
cipiilor de muncă și de viață comunistă 
în patria noastră. (Aplauze și urale puter
nice; se scandează îndelung „Ceaușeseu 
și poporul !“, „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Numai o dată cu aceasta poporul nos
tru va trece în epoca de aur a omenirii, 
în epoca adevăratei libertăți și demnități 
umane.

La Congresul al XIV-lea al partidului 
urmează să adoptăm planurile și pro
gramele corespunzătoare etapei supe
rioare a înfăptuirii Programului partidu
lui. în stabilirea obiectivelor pentru de
ceniul următor, și în primul rînd pentru 
cincinalul 1991—1995, va trebui să por
nim de la faptul că nivelul de dezvol
tare a principalelor sectoare industriale, 
a producției fizice pe locuitor corespunde 
cerințelor unei societăți dezvoltate. De 
aceea, și în următorul deceniu, în cel 
de-al 9-lea plan cincinal, va trebui să 
punem în centrul preocupărilor dezvol
tarea intensivă a întregii activități in
dustriale, înfăptuirea programelor de 
organizare științifică și modernizare a 
producției și a muncii, pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, reali

Totodată, realizarea acestor programe 
are o importanță deosebită și în redu
cerea generală a consumurilor energeti
ce și materiale.

Sînt necesare măsuri hotărîte pentru 
realizarea obiectivelor în domeniul ener
getic. Trebuie să facem astfel încît, in 
1990, să rezolvăm, în linii generale, ră- 
mînerea în urmă din domeniul energiei. 
Programele pe care le avem, eforturile 
de investiții pe care le facem în această 
direcție asigură pe deplin condițiile pen
tru înfăptuirea acestui obiectiv.

In mod deosebit este necesar să acțio
năm cu toată hotărîrea în direcția creș
terii productivității muncii, pe baza 
bunei organizări a întregii activități, a 
mecanizării, automatizării și robotizării 
proceselor de producție.

Se impune să se acorde o atenție deo
sebită realizării prevederilor privind ri
dicarea nivelului tehnic, îmbunătățirea 
calității tuturor produselor.

Trebuie să se înțeleagă bine că nu 
putem înfăptui obiectivele actualului 
plan cincinal fără o puternică ridicare a 
calității și a nivelului tehnic. Aceasta 
constituie una din cerințele fundamen
tale ale întregii noastre activități !

în același timp, trebuie să punem cu 
mai multă putere în centrul atenției tu
turor sectoarelor creșterea eficienței și 
rentabilității întregii activități economi- 
co-sociale, pe baza reducerii cheltuielilor 
de producție și materiale, a încadrării 
stricte în normativele economico-finan- 
ciare.

în acest sens este necesar să se aplice 
cu fermitate programul de normare eco- 
nomico-financiară, de stabilire a mij
loacelor circulante, precum și legea pri
vind formarea prețurilor de producție. 
Acestea constituie cerințe obligatorii 
pentru buna activitate și conducere pe 
baza principiilor autogestiunii și auto- 
conducerii.

în îndeplinirea tuturor acestor obiecti
ve, cercetarea științifică trebuie să se 
angajeze cu toate forțele sale în soluțio- 

' narea problemelor complexe de organi
zare și modernizare, de perfecționare a 
caracteristicilor materialelor existente, 
de realizare a noi și noi materiale și 
tehnologii, care să asigure valorificarea 
superioară a materiilor prime, a muncii 
poporului nostru.

înfăptuirea prevederilor actualului 
cincinal este posibilă numai pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale științei, a anga
jării ferme a întregii activități de cer
cetare în realizarea acestor obiective. 
(Vii și puternice aplauze).

îri mod corespunzător trebuie să îm
pletim ferm cercetarea cu învățămîntul, 
cu producția, să legăm mai strîns întrea
ga cercetare de cerințele practice ala 
producției, de soluționarea problemelor 
care apar zi de zi în activitatea com
plexă pentru realizarea de produse mal 
bune, cu un nivel calitativ și tehnic tot 
mai ridicat.

Totodată, trebuie să acționăm cu toată 
hotărîrea pentru înfăptuirea programe

zarea unei noi calități a muncii, a pro
ducției, în toate domeniile de activitate. 
Aceasta înseamnă că, pe baza aceluiași 
volum de materii prime și materiale, de 
consum energetic, trebuie să asigurăm, 
pe calea valorificării superioare a aces
tora, o creștere de circa 40—50 la sută a 
valorii producției-marfă, iar în unele 
sectoare chiar și mai mult.

Va trebui să asigurăm dezvoltarea pu
ternică a bazei proprii de materii prime 
și materiale și, mai cu seamă, să asigu
răm în întregime energia necesară 
desfășurării în bune condiții a produc
ției și a consumului general. In aceasta 
privință este necesar să trecem încă din 
acest cincinal, de anul viitor. Ia utiliza
rea mai largă a surselor de energie ne
convenționale, astfel încît, prin folosi
rea biogazului, a biomasei, a energiei 
solare și a vîntului, a apelor termale și 
a microhidrocentralelor, să se asigure în 
întregime necesitățile fermelor zooteh
nice și ale altor unități agricole, ale 
micii industrii, precum și realizarea în 
cîțiva ani a independenței energetice a 
tuturor localităților rurale, pentru a nu 
se mai apela la sistemul energetic na
țional.

Trebuie să realizăm o asemenea dez,- 
voltare a producției industriale încît ni
velul ei tehnic și calitativ să fie compe
titiv și comparabil cu cele mai bune 
produse similare pe plan mondial.

în același sens trebuie să se dezvolte 
și celelalte sectoare de activitate. Trans
porturile trebuie să asigure în întregime 
necesitățile economiei naționale, ale 
transportului general în toate sectoarele, 
inclusiv în sectorul naval.

Una din direcțiile prioritare ale acti
vității în deceniul următor, începînd cu 
cel de-al 9-lea plan cincinal de dezvol
tare economico-socială, trebuie să o 
constituie folosirea rațională a fondului 
funciar, apărarea și păstrarea mediului 
înconjurător, a pădurilor, a apelor — 
condiție primordială pentru dezvoltarea 
patriei noastre.

Pe această bază să asigurăm condi
țiile necesare înfăptuirii programului de 
dezvoltare a agriculturii, a noii revoluții 
agrare.

Suprafața agricolă și arabilă a țării 
noastre rămîne aceeași ca și cea din 
actualul cincinal. Nu există posibilitatea 
unei extinderi a acesteia, pentru că tre

lor de perfecționare a învățămîntului, 
de ridicare a nivelului tehnic și profesio
nal al cadrelor, al oamenilor muncii din 
toate domeniile.

Nu trebuie să uităm nici un moment 
că realizarea tuturor obiectivelor este 
posibilă numai cu oameni cu o înaltă 
pregătire profesională și tehnică, capa
bili să soluționeze cele mai complexe 
probleme și să asigure înaintarea fermă 
a patriei noastre spre cele mai înalte 
culmi de progres și civilizație.

Sînt necesare măsuri hotărîte în direc
ția realizării, în cele mai bune condiții, a 
activității de comerț exterior, de dezvol
tare a relațiilor economice internaționale.

Trebuie să facem totul pentru a rea
liza, în întregime, producția de export și 
exportul pe acest an și pe următorii doi 
ani ai cincinalului, astfel încît să înche
iem cel de-al 8-lea cincinal cu un nivel 
mai înalt al schimburilor economice in
ternaționale cu toate statele.

Va trebui să acționăm, cu toată hotă
rîrea, în vederea realizării programelor 
de lungă durată cu țările din C.A.E.R., 
a perfecționării activității acestui orga
nism, a specializării și cooperării în pro
ducție, astfel încît să se asigure, pe 
această bază, dezvoltarea mai puternică 
a fiecărei țări socialiste și întărirea, pe 
ansamblu, a forței socialismului.

Să extindem puternic relațiile cu 
toate țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, precum și cu țările capi
taliste dezvoltate, în spiritul egalității și 
avantajului reciproc.

în mod deosebit, aș dori să atrag 
atenția asupra necesității lărgirii activi
tății de cooperare și specializare în pro
ducție, de participare activă, încă în 
acest cincinal, la cooperarea în realiza
rea unor obiective industrial-agrare, îm
preună cu alte țări, pornind de la prin
cipiul avantajului reciproc.

în general, trebuie să intensificăm 
participarea la diviziunea internațională 
a muncii, la schimbul de valori mate
riale și spirituale.

Trebuie să avem în vedere că activita
tea de comerț exterior constituie o ne
cesitate pentru înfăptuirea programelor 
noastre, pentru dezvoltarea largă a re
lațiilor internaționale, pentru o politică 
de colaborare și pace cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orîndulre so
cială. (Aplauze puternice).

Realizarea obiectivelor actualului plan 
cincinal trebuie să asigure — și putem 
afirma că avem toate condițiile — înfăp
tuirea obiectivului de trecere a Româ
niei la un stadiu superior, de țară mediu 
dezvoltată !

Aceasta va reprezenta o remarcabilă 
realizare a poporului român, o confir
mare a justeței politicii partidului nostru 
de construcție socialistă, va ridica 
România lș un nivel mai înalt de civili
zație, de bunăstare materială și spiri
tuală a popdrului ! (Aplauze și urale 
puternice: șe scandează ■ Îndelung
„Ceaușeseu și poporul 1", „Ceaușeseu — 
P.C.R.!“).

buie să păstrăm neatinse pădurile, fon
dul forestier. Va trebui chiar ca pe 
seama unor terenuri neproductive să 
mai împădurim cîteva zeci de mii de 
hectare în unele județe, conform pro
gramului național.

Tocmai de aceea, este necesar să se 
asigure realizarea m cele mai bune con
diții a programului de irigare a circa 
6—7 milioane de hectare, a tuturor lu
crărilor de ameliorare și de creștere a 
potențialului productiv al pămîntului, pe 
încă circa 3—4 milioane de hectare.

Trebuie să pornim de la faptul că 
pămîntul este un bun al întregului 
popor, principalul mijloc de producție 
în agricultură, care să asigure hrana în
tregii națiuni. De aceea, este necesară 
o bună gospodărire a solului, astfel ca 
fiecare metru pătrat de pămînt din su
prafața arabilă și agricolă să fie cultivat 
în mod corespunzător.

Aceasta impune să întărim și să per
fecționăm activitatea întreprinderilor a- 
gricole de stat, cooperativelor agricole de 
producție, stațiunilor de mașini și trac
toare. care trebuie să lucreze într-o strin- 
să colaborare și unitate, în cadrul consi
liilor unice agroindustriale. în general, 
suprafața întreprinderilor agricole de 
stat nu va mai crește și nu mai poate 
să crească. Există în perspectivă posibi
litatea unei anumite creșteri, în unele 
zone, a proprietății cooperativelor agri
cole de producție.

Problema principală care se pune este 
însă buna organizare a activității ferme
lor de producție, dimensionarea conform 
normelor stabilite a acestor ferme, tre
cerea la o agricultură intensivă în toate 
domeniile. începînd cu cerealele, în le
gumicultura, pomicultură, viticultură, 
zootehnie.

înfăptuirea cerințelor noii revoluții 
agrare constituie obiectivul strategic al 
dezvoltării agriculturii. Pînă în anul 1995 
trebuie să realizăm cel puțin 45 de mi
lioane de tone cereale, să generalizăm rea

lizarea producțiilor mari — de 8 000 kg grîu 
și orz la hectar — și să trecem la pro
ducții de 10 000 kg și mai mari la hectar. 
De asemenea, trebuie să realizăm pe 
toate suprafețele irigate cel puțin 20—25 
tone porumb știuleți la hectar și să tre
cem la realizarea de producții de 30 și 
peste 30 de tone de porumb știuleți la 
hectar.

în mod corespunzător trebuie să creas
că producțiile în legumicultura, viticul
tură, pomicultură, la plante tehnice, să 
sporească puternic producția de masă- 
verde pe pășuni și finețe. în zootehnie, 
trebuie să se realizeze prevederile pro
gramului privind efectivele de bovine, 
de ovine și să se obțină o creștere 
substanțială a produselor animaliere.

Va trebui ca cincinalul al 9-lea să 
realizeze o bună aprovizionare a popu
lației cu toate produsele agroalimentare, 
la nivelul cerințelor științifice, un con
sum care să asigure atît sănătatea, cît și 
vigoarea fizică șl intelectuală a între
gului nostru popor.

Realizarea obiectivelor de dezvoltare 
intensivă a economiei naționale impune 
intensificarea muncii de cercetare și 
creșterea rolului științei în perfec

2. întărirea rolului organelor de stat, al celorlalte 
organisme de conducere colectivă în înfăptuirea
programelor de dezvoltare a țării. Perfecționarea 
controlului oamenilor muncii în întreaga activitate 

economico-socială
Pornind de la programul adoptat, de 

Ia principiile autoconducerii, autogestiu
nii și autofinanțării, este necesar să 
acționăm pentru perfecționarea relațiilor 
economico-financiare, astfel încît fiecare 
unitate să-și asigure deplina autofinan
țare, să se realizeze o circulație băneas
că echilibrată, corespunzător nivelului 
de dezvoltare a economiei naționale, 
programelor activității economico-sociale, 
Introducînd sisteme noi, moderne de 
decontări, care să reducă la strictul 
necesar circulația bănească.

Se impune creșterea răspunderii orga
nelor financiare, întărirea controlului 
financiar în toate domeniile de activi
tate, perfecționarea sistemelor de credit 
și adoptarea de noi măsuri în această 
direcție.

In ultimii ani, am redus substanțial 
dobînzile la creditele acordate pentru 
diferite sectoare de activitate. Realitatea 
a demonstrat că am procedat bine.

în același timp, va trebui să adoptăm 
măsuri ferme pentru a nu se apela la 
credite suplimentare sau pentru acope
rirea pierderilor datorită activității nesa
tisfăcătoare a diferitelor întreprinderi și 
unități economico-sociale. S-ar putea avea 
în vedere ca, pentru creditele solicitate 
suplimentar, să se prevadă ca plata 
dobînzilor să se realizeze nu pe seama 
costurilor de producție, ci din fondul de 
participare la beneficii.

Trebuie să determinăm colectivele de 
oameni ai muncii, colectivele de condu
cere să acționeze în așa fel încît să nu 
fie nevoie să diminueze fondul de parti
cipare la beneficii.

în acest sens, vor trebui stabilite șî 
luate măsuri care să stimuleze activita
tea de producție și să împiedice apela
rea, cu ușurință, Ia credite.

fermă a retribuției după muncă.. Promovarea
a principiilor eticii și echității socialiste

Stimați tovarăși,
Populația activă a țării noastre este In 

prezent de circa 11 milioane persoane.
Din totalul forței de muncă active, mai 

mult de 10 milioane de persoane lucrează 
în sectoarele socialiste.

Dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție, a industriei, agriculturii, știin
ței, culturii și altor activități a asigurat 
crearea de noi locuri de muncă și 
încadrarea anuală a tineretului în pro
ducție.

Și în viitor vom acorda o atenție per
manentă asigurării locurilor de muncă 
pentru toți cetățenii valizi și încadrarea 
întregului tineret în muncă.

Societatea noastră socialistă este o so
cietate a muncii libere și are obligația 
să asigure muncă pentru toți cetățenii, 
în orice condiții de perfecționare și mo
dernizare a producției, de creștere a pro
ductivității muncii, asigurarea locurilor 
de muncă pentru toți cetățenii constituie 
obligația fundamentală a societății 
noastre socialiste.

Doresc să subliniez că electronica, 
automatizarea trebuie folosite ca un 
mijloc pentru mai buna organizare a 
producției și a muncii, care să ușureze 
munca oamenilor, nu să-i elimine din 
activitatea productivă, nu să-i împingă 
la marginea societății, devenind șomeri.

Este, deci, necesar să fie astfel orga
nizată întreaga activitate încît intro
ducerea automatizării, electroni zarea să 
fie realizate nu în scopul creșterii profi
turilor, cum se întîmplă în țările capi

4. înfăptuirea neabătută a programelor de organizare 
și sistematizare a teritoriului, a localităților patriei

Stimați tovarăși,
Doresc, de asemenea, să mă refer la 

necesitatea înfăptuirii neabătute a pro
gramelor de organizare și sistematizare 
a teritoriului, a localităților patriei 
noastre. Am vorbit mai înainte de necesi
tatea conservării și folosirii judicioase, 
raționale a fondului funciar, a apărării 
mediului înconjurător. Mă voi referi, 
deci, în mod deosebit la activitatea pen
tru mai buna organizare a orașelor, co
munelor și satelor patriei noastre.

Circa 52 la sută din populația țării 
locuiește în orașe. Am dezvoltat puternic 
construcția de locuințe și așezăminte 
social-culturale. Ne propunem ca, pînă 
în 1995, să rezolvăm în linii generale 
problema locuințelor pentru toți locuitorii 
orașelor noastre, urmînd ca pînă în anul 
2000 fiecare locuitor să aibă asigurată Cel 
puțin o locuință de 14 mp, iar împreună 
cu dependințele — 18—20 mp, ceea ce 
asigură bune condiții de locuit pentru 
toți cetățenii patriei noastre.

în localitățile rurale țărănimea și alți 
locuitori ai satelor și-au construit case 
care asigură condiții bune de locuit. De 
altfel, nu există familie care să nu dis
pună de o locuință, chiar dacă nu asigură 
cele mai bune condiții.

în urma organizării teritorial-adminis- 
trative din 1968 am asigurat o dezvoltare 

ționarea, modernizarea și dezvoltarea in
dustriei, agriculturii și celorlalte sectoare 
de activitate. Va trebui să facem astfel 
încît știința românească, cercetarea ști
ințifică din toate domeniile să devină 
un puternic factor al întregii dezvoltări 
a forțelor de producție și a întregii so
cietăți socialiste românești. (Aplauze 
puternice). Să asigurăm ca România 
anilor 1995—2000—2010 să reprezinte o 
țară cu o înaltă activitate științifică, cu 
o puternică forță de cercetare, care să 
asigure soluționarea noilor și noilor pro
bleme ale progresului economico-social, 
ale ridicării continue a gradului de ci
vilizație, a bunăstării generale a po
porului nostru și, totodată, să participe 
activ la dezvoltarea relațiilor economice, 
științifice internaționale I

Doresc să subliniez din nou necesita
tea ca, în următorul deceniu, începînd

Considerăm că, în general, sistemul de 
conducere a activității economico-sociale 
corespunde etapei actuale de dezvoltare. 
Este însă necesar să avem permanent în 
vedere perfecționarea și creșterea răs
punderii tuturor organelor de conducere, 
întărirea disciplinei și ordinii în reali
zarea sarcinilor ce le revin în procesul 
complex al diviziunii muncii, al condu
cerii tuturor sectoarelor de activitate.

Se impune, în acest sens, perfecțio
narea în continuare a activității Consi
liului de Miniștri, a consiliilor de con
ducere ale ministerelor și celorlalte 
organe centrale.

Centralele și întreprinderile, consiliile 
oamenilor muncii ale acestora trebuie să 
acționeze, cu toată răspunderea, pentru 
realizarea în cele mai bune condiții a 
planurilor și programelor, pentru întă
rirea ordinii Și disciplinei în toate 
sectoarele.

Totodată, consider că ar fi bine să ne 
gîndim la întărirea controlului, de sus 
pînă jos, asupra îndeplinirii planurilor 
și programelor de dezvoltare economico- 
socială a patriei.

Apare necesar să crească rolul Con
siliului de Stat, care, împreună cu Marea 
Adunare Națională, trebuie să exercite un 
control mai intens și efectiv asupra acti
vității ministerelor și altor organe cen
trale.

Se impune, totodată, să perfecționăm 
activitatea Consiliului Controlului Mun
citoresc. De asemenea, pentru a-și înde
plini mai bine atribuțiile, este necesar ca 
Inspectoratul pentru Controlul de Cali
tate să treacă — de fapt, a și trecut — 
sub conducerea Consiliului de Stat și să 
nu mai fie subordonat centralelor și 
întreprinderilor, în același timp, este ne

taliste, lipsind oamenii de dreptul suprem 
la muncă, ci pentru a asigura condiții 
tot mai bune de muncă, de viață pentru 
toți cetățenii. (Aplauze puternice, 
prelungite). In aceasta constă adevăratul 
umanism revoluționar, care înseamnă 
totul pentru om, pentru bunăstarea și fe
ricirea oamenilor, a poporului. (Aplauze 
și urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

In perfecționarea sistemului de cointe
resare materială și de retribuție în toate 
domeniile de activitate am pornit și 
pornim de la principiile socialiste de 
retribuție după muncă, de la principiul 
socialist „nici pîine fără muncă, nici 
muncă fără pîine“.

Consider că în societatea noastră 
socialistă nimeni nu trebuie, și nu poate, 
să aibă venituri fără muncă, să obțină 
venituri prin exploatarea și însușirea 
muncii altora, prin acțiuni de speculă.

Actualul sistem de organizare a muncii, 
de promovare în trepte, clase și gradații, 
pe bază de examene, asigură o bună 
cointeresare în ridicarea continuă a ni
velului de cunoștințe profesionale și 
tehnice.

Avem un raport just între diferite 
ramuri de activitate și între veniturile 
mari și mici, bazat pe principiile echită
ții socialiste, astfel încît actualmente ra
portul între retribuțiile mici și retribu
țiile mari este de 1 la 4,7.

Va trebui să perfecționăm acest sistem 
astfel ca, în cincinalul viitor, și probabil 
în întregul deceniu, să asigurăm, practic, 

mai echilibrată a tuturor localităților 
patriei noastre. Avem în total 237 mu
nicipii și orașe, din care 54 au devenit 
orașe în ultimii 20 de ani. în mediul ru
ral există circa 2 300 comune, flecare 
avînd în componența sa cîteva sate. în 
procesul industrializării și urbanizării 
s-a produs însă o puternică deplasare a 
populației din comune și sate spre cen
trele orășenești și, îndeosebi, spre orașele 
mari. Este adevărat câ dezvoltarea for
țelor de producție pe teritoriu, realizarea 
de mii de întreprinderi și de noi plat
forme industriale au încetinit această 
deplasare și au avut un efect pozitiv în 
stabilizarea forței de muncă, a oame
nilor și a familiilor lor, în localitățile mai 
mici, în comune.

Cu toate acestea, multe sate și comune 
au cunoscut o puternică depopulare. De 
aceea, sînt necesare măsuri hotărîte 
pentru a împiedica depopularea localită
ților rurale, pentru organizarea lor pe 
bază modernă și crearea condițiilor care 
să asigure locuitorilor tot ceea ce este 
necesar pentru o viață demnă, civilizată.

Avem în vedere păstrarea numărului 
da comune, în cîteva județe, chiar dez
voltarea cîtorva centre comunale care 
s-au depopulat. In următorul cincinal 
dorim să asigurăm, în toate comunele, 
dezvoltarea mai puternică a agriculturii, 
dar și a unor activități industriale, în

cu cel de-al 9-lea plan cincinal, să acor
dăm o atenție deosebită dezvoltării rela
țiilor economice, tehnice, științifice in
ternaționale, perfecționării colaborării 
și specializării în cadrul C.A.E.R.-ului, 
cu celelalte țări socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială.

Trebuie să ne propunem ca, în pe
rioada cincinalului viitor, schimburile 
noastre economice internaționale să 
crească cu 35—40 la sută, iar pînă în 
anii 2000, cu circa 80 la sută, în compa
rație cu actualul cincinal.

O dată cu lichidarea datoriei externe, 
România trebuie să se angajeze ferm în 
importante acțiuni de cooperare în pro
ducție, să participe activ la realizarea 
unui nou sistem economico-financiar 
mondial, bazat pe deplina echitate și 
egalitate, pe avantajul reciproc.

cesar să se înțeleagă bine că răspun
derea pentru buna calitate a produselor 
revine în întregime oamenilor muncii 
din fiecare întreprindere.

De asemenea, se impune ca. Comitetul 
de Stat al Planificării și Comitetul Na
țional pentru Știință și Tehnologie, ca 
organe centrale, să-și perfecționeze acti
vitatea de control asupra realizării pla
nurilor și programelor de dezvoltare 
economico-socială, răspunzind pentru ac
tivitatea lor, atît în fața Consiliului de 
Miniștri, dar și în fața Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Socia
le și a Consiliului de Stat.

Apare necesitatea îmbunătățirii activi
tății de control, în cadrul ministerelor 
și centralelor. Este necesar să pornim de 
la creșterea rolului maselor, al oameni
lor muncii in exercitarea controlului în 
toate sectoarele de activitate. Să asigu
răm buna funcționare a comisiilor de 
control muncitoresc din întreprinderi și 
instituții, a comisiilor de control obștesc, 
astfel încît activitatea tuturor sectoare
lor să se afle permanent sub controlul 
oamenilor muncii, al poporului,ca fiecare, 
în domeniul său de activitate, să poarte 
deplina răspundere în fața organelor de
mocratice, a partidului, a poporului. 
(Aplauze puternice, prelungite).

în condițiile societății noastre socia
liste, întărirea controlului, de jos pînă 
sus, constituie un factor de importanță 
deosebită în buna desfășurare a întregii 
activități, în democratizarea și participa
rea activă la conducerea tuturor sectoa
relor, în Înfăptuirea neabătută a planu
rilor și programelor de dezvoltare eco
nomico-socială a patriei noastre, a între
gii națiuni, a poporului nostru. (Vii șl 
puternice aplauze).

un raport de circa 1 la 4,5 între retri
buțiile mici și mari.

Trebuie să avem permanent în vedere 
ca sporirea retribuțiilor, a veniturilor 
oamenilor muncii să fie în strînsă legă
tură cu dezvoltarea forțelor de producție, 
cu creșterea productivității muncii, cu 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ al 
producției, astfel încît pe măsura dezvol
tării forței economice a societății să 
asigurăm ridicarea continuă a nivelului 
de trai, material și spiritual, al poporului. 
(Vii și puternice aplauze).

în ridicarea nivelului de trai un rol 
important îl au veniturile sociale care în 
anii socialismului au crescut continuu, 
îndeosebi după Congresul al IX-lea al 
partidului, ajungînd în anul acesta la 
peste 15 000 lei pe o familie, față de 
3 800 lei în 1965.

Este necesar să veghem la aplicarea în 
cît mai bune condiții a sistemului de 
retribuire în acord global în toate sec
toarele de activitate, să aplicăm neabătut 
principiile eticii și echității socialiste, 
astfel încît, pe măsura dezvoltării patriei 
noastre, a realizării Programului de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, să crească ponderea venitu
rilor sociale, care să asigure pentru toți 
cetățenii satisfacerea unor necesități ge
nerale, aceasta constituind, de altfel, una 
din căile trecerii treptate spre înfăp
tuirea principiilor de muncă și viață co
muniste. (Aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.„Ceaușescu și poporul!“).

deosebi a micii industrii, care să asigure 
condiții de muncă pentru toți cetățenii 
comunelor și satelor.

în același timp, se va perfecționa 
sistemul de învățămînt de 8 ani, iar In 
toate comunele va funcționa și prima 
treaptă de liceu de 2 ani, astfel încît 
toți copiii să poată urma, în comunele 
respective, școala de 10 ani. Se va dez
volta puternic sistemul de asistență sa
nitară — dispensare, care vor avea șt 
cîteva paturi de asistență medicală de 
urgență, casă de nașteri — și se va 
asigura un număr de medici permanent 
în comună, încît să revină un medic la 
900—1 000 de locuitori, avînd în vedere 
că asistența mai complexă se asigură de 
către spitalele orășenești și județene.

De asemenea, trebuie să perfecționăm 
activitatea căminelor și centrelor de cul
tură și creație „Cîntarea României", să 
creăm condiții pentru activitatea cultu- 
ral-sportivă și, desigur, pentru cea co
mercială, precum și alte activități, care 
să asigure locuitorilor comunelor și sa
telor condiții de viață cît mai apropiate 
de cele ale locuitorilor din orașe.

în comunele mari, în care își desfă
șoară de peste 15 ani activitatea și con
siliile unice agroindustriale, ne propu
nem să realizăm noi centre orășenești
(Continuare in pag. a V-a)



SCÂNTEIA — marți 29 noiembrie 1988 PAGINĂ i

(Urmare din pag. a IV-a) 

agroindustriale, care sâ dispună, în afară 
de ceea ce se asigură în comune, de un 
spital cu 50—100 paturi și maternitate, 
de liceu treapta a doua, creînd condiții 

■pentru generalizarea învătămîntului de 
12 ani, pentru dezvoltarea unor activi
tăți industriale mai complexe, care nu 
pot fi organizate în fiecare comună. în 
acest fel, practic, vom avea un sistem 
larg, de circa 550 noi orașe agroindus
triale, care vor contribui la ridicarea ge
nerală a nivelului de dezvoltare a sate
lor. De altfel, un număr important din 
acestea pot fi considerate de pe acum 
adevărate orașe agroindustriale.

Prin legea sistematizării și folosirii ra
ționale a fondului funciar am stabilit 
ca pentru locuință și curte în mediul ru
ral să se asigure de la 200 la 300 mp. 
Considerăm că trebuie să stabilim, în 
principiu, ca fiecare familie să poată 
avea în proprietate, pentru locuință, 
curte și activități gospodărești, circa 
300 mp. Este necesar, conform prevede
rilor legii, să se delimiteze mai bine pe
rimetrul construibil al comunelor și sa
telor acestora, să se aplice ferm preve
derile legii, care stabilesc că nimeni nu 
poate construi în afara perimetrului

VII. CREȘTEREA ROLULUI STATULUI, AL ORGANISMELOR 
DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-REVOLUJIONARE, 

ÎNFĂPTUIREA CONSECVENTĂ A PRINCIPIULUI CONSTRUIRII 
SOCIALISMULUI CU POPORUL Șl PENTRU POPOR

Stimați tovarăși,
în întreaga noastră activitate am por

nit de la teza științifică a construirii so
cialismului cu poporul și pentru popor, 
de la faptul că tot ceea ce realizăm în 
societatea noastră trebuie să se realizeze 
cu oamenii, pentru oameni, să asigure 
ridicarea continuă a gradului de civili
zație, a bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor.

Am considerat și considerăm că dez
voltarea largă a formelor democratice de 
conducere, participarea tuturor claselor 
și categoriilor sociale, a întregului popor 
la conducerea tuturor ramurilor de ac
tivitate, la elaborarea politicii interne 
și externe constituie factorul fundamen
tal pentru edificarea cu succes a noii 
orînduiri sociale.

în acest sens am acționat pentru per
fecționarea și, totodată, pentru întărirea 
rolului statului, al organismelor sale in 
conducerea activității economice-sociale.

Este bine cunoscut că statul a apărut 
într-o anumită perioadă a dezvoltării so
cietății omenești, odată cu apariția cla
selor, și el urmează să își diminueze 
rolul și să dispară treptat, treptat, odată 
cu dispariția claselor.

Pornind de la această teză teoretică 
materialist-dialectică, am considerat’ și 
considerăm că statul își păstrează și își 
va păstra încă multă vreme rolul său în 
societatea socialistă și, probabil, chiar 
în prima parte a societății cpmuniste. Se 
va perfecționa rolul său în raport cu 
dezvoltarea economico-socială, cu progre
sul general al societății.

Am perfecționat și acordăm o mare în
semnătate organismelor democratice ale 
statului — Marii Adunări Naționale, con
siliilor populare și tuturor celorlalte or
ganisme ale statului nostru socialist.

Am realizat un sistem larg democra
tic al alegerilor de deputați în Marea 
Adunare Națională și în consiliile popu
lare prin depunerea de mai multe can
didaturi pentru un loc de deputat, prin 
desemnarea lor de către organizațiile, 
politice și sociale, de organizațiile de 
masă, precum și în adunările cetățenești 
ale oamenilor muncii.

Adevăratul pluralism și caracterul de
mocratic al acestor organisme este asi
gurat prin prezența ca deputați în Ma
rea Adunare Națională și în consiliile 
populare a reprezentanților direcți al 
clasei muncitoare, țărănimii, intelectua
lității, ai tuturor oamenilor muncii, fără 
nici o deosebire.

în acest cadru, alegerea deputaților 
se asigură atît din rîndul membrilor 
Partidului Comunist Român, cît și din 
rîndul membrilor altor organizații de 
masă și obștești, inclusiv din rîndul Or
ganizației Democrației și Unității Socia
liste.

De altfel, caracterul statului, al demo
crației, este determinat în primul rînd 
de clasele care au conducerea în socie
tate, de sistemul social — și este evident 
că. o dată cu dispariția claselor exploata
toare, a inegalităților sociale și naționale, 
s-a schimbat și caracterul statului, deve
nind cu adevărat statul oamenilor mun
cii, statul constructorilor socialismului 
în România, al democrației muncitoreștl- 
revoluționare. (Aplauze puternice, pre
lungite).

O dată cu perfecționarea și democrati
zarea activității organelor democratice 
clasice, am realizat noi organisme demo
cratice ; am creat consiliile oamenilor 
muncii, organele județene și naționale 
ale acestora, care asigură participarea 
organizată a tuturor claselor și catego

VIII. DEZVOLTAREA NAȚIUNII ÎN SOCIALISM. POLITICA 
PARTIDULUI DE ASIGURARE A DEPLINEI EGALITĂȚI 
ÎN DREPTURI PENTRU TOȚI CETĂȚENII ROMÂNIEI

Stimați tovarăși,
Doresc, și în acest cadru, să mă refer 

pe scurt la problema națională și a na
ționalităților.

Și națiunea a apărut — după cum este 
bine cunoscut — într-o anumită etapă 
a dezvoltării, de fapt, o dată cu dezvol
tarea capitalistă.

Procesul dezvoltării națiunii noastre, 
datorită condițiilor grele în care s-a 
dezvoltat poporul nostru, a fost mai în
delungat.

Socialismul a asigurat noile condiții 
pentru afirmarea deplină a caracteristi
cilor națiunii, care au devenit mai com
plete. De altfel, procesul de formare a 
noi națiuni încă nu s-a încheiat. în multe 
țări, multe popoare își desfășoară pro
cesul de formare, de organizare a lor ca 
națiuni — și, se pare, că acest proces va 
mai dura o anumită perioadă de timp, 
fiind în strînsă legătură cu dezvoltarea 
unitară a forțelor de producție, a -știin
ței, învățămîntului și culturii.

în același timp, există, după cum sa 

construibil. Cetățenii care locuiesc In 
afara perimetrului construibil vor con
tinua să locuiască și în viitor în locuin
țele lor, însă pe măsură ce doresc să-și 
construiască noi locuințe, pentru ei sau 
familiile lor, trebuie să facă aceasta nu
mai în perimetrele construibile. Statul 
va acorda sprijin, cu materiale și pro
iecte, cetățenilor care își cons’truiesc lo
cuințe proprii, eu respectarea programu
lui de sistematizare. în același timp, 
pentru cadrele din învățămînt și perso
nalul sanitar, pentru inginerii și munci
torii care nu dispun de locuințe proprii, 
statul le va acorda ajutor să-și constru
iască, conform planului de sistematizare, 
sau va construi locuințe pentru nevoile 
acestora. Avem deja o experiență bună, 
din ultimii 20 de ani, în această pri
vință.

Rezolvarea problemei unor locuințe 
moderne pentru locuitorii satelor repre
zintă o necesitate obiectivă, pornind de 
la faptul că socialismul trebuie să reali
zeze condiții cît mai bune de viață pen
tru toți locuitorii, fără deosebire, că nu 
putem împărți țara în două — într-o parte 
orașe moderne, dezvoltate, iar în altă 
parte locuințe insalubre, cocioabe.

Fără îndoială, realizarea acestor cerințe 
ale unei vieți civilizate, moderne, în spi

riilor sociale, a întregului popor, la ela
borarea politicii interne și externe. Or
ganizăm, o dată la 5 ani, Congresul 
oamenilor muncii din industrie și alte 
sectoare, la care participă, de regulă, 
11 000 de delegați, Congresul țărănimii si 
oamenilor muncii din agricultură și alte 
sectoare, la care participă, de asemenea, 
11 000 de delegați. Aceste congrese își 
aleg consiliile naționale de conducere 
— între 1 200—1 500 de membri — care 
asigură conducerea activității între con
grese.

Merită de subliniat faptul că atît la 
congrese, cît și în consiliile oamenilor 
muncii, cel puțin 30 la sută sînt munci
tori și, în mod corespunzător, țărani.

Tot la 5 ani au loc Congresul științei 
și învățămîntului, Congtesul culturii și 
educației socialiste, la care participă, de 
asemenea, circa 7 000 și, respectiv, circa 
5 000 de delegați.

Avînd în vedere rolul important al 
consiliilor populare în autoconducerea și 
autoaprovizionarea localităților, Ia flecara 
5 ani, după alegerea consiliilor populare, 
are loc Congresul consiliilor populare, la 
care participă circa 7 000 de delegați, care 
dezbat problemele fundamentale ale ac
tivității locale, teritoriale și aleg Camera 
legislativă — parlamentul consiliilor 
populare — care funcționează între con
grese și hotărăște asupra tuturor legilor 
privind activitatea organelor locale teri
toriale, cît șl asupra legilor generale șl 
planurilor de dezvoltare economico-so
cială. M '

Se poate spune, fără teama de a greși, 
că prin noile organisme democratice 
am creat un puternic sistem al democra
ției muncitorești-revoiuționare directe, 
care asigură o participare largă a clasei 
muncitoare, a țărănimii, intelectualității, 
a celorlalte categorii sociale, a întregului 
popor, la elaborarea politicii generale, a 
tuturor planurilor de dezvoltare econo
mico-socială. (Vii șl puternice aplauze).

Acționînd în strînsă unitate, organis
mele democratice ale statului și noile 
organisme ale democrației muncitorești- 
revoiuționare reprezintă un cadru larg 
de manifestare al poporului, unic în 
felul său, care asigură ca tot ceea ce se 
înfăptuiește în patria noastră să se rea
lizeze cu poporul și pentru popor, ca 
poporul să fie participant și să-și hotă
rască, în mod conștient, propriul său 
destin, să-și asigure dezvoltarea în de
plină libertate și demnitate, viitorul de 
aur — comunismul ! (Aplauze și urale 
puternice; se scandează „Ceaușescu- 
eroism, România-comunisml", „Ceaușescu 
și poporul !“).

în întreaga operă de construcție socia
listă, îndeosebi după Congresul al IX-lea 
al partidului, am pornit de la necesita
tea reglementării prin lege a întregii 
organizări și funcționări a statului, a 
vieții economico-sociale, a tuturor sec
toarelor de activitate.

Prevederile Constituției din 1965 co
respund pe deplin actualei etape de dez
voltare a patriei și asigură un larg ca
dru democratic de participare a între
gului popor la conducerea societății.

De asemenea, legile care reglemen
tează organizarea întregii activități, pe 
baza autoconducerii, autogestiunii, auto
finanțării, a cadrului democratic din 
toate sectoarele răspund pe deplin ac
tualului stadiu de dezvoltare. Va trebui 
însă să avem permanent în vedere per
fecționarea legislației democrației noas
tre muncitorești-revoiuționare pentru 
întărirea răspunderii, a ordinii legale, în 
toate sectoarele de activitate. Să elimi
năm complet toate așa-zisele H.C.M.-uri 

știe, state naționale unitare șl state în 
care conviețuiesc mai multe națiuni pe 
principii federative.

în ce privește țara noastră, ea repre
zintă un stat național unitar. Procesul 
de realizare a unității naționale s-a în
cheiat prin realizarea unirii Transilva
niei cu România și formarea statului na
țional unitar, la 1 decembrie 1918. (Vii 
și puternice aplauze. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

împrejurările dezvoltării istorice, dar 
și ale dominației străine, au făcut ca pe 
meleagurile patriei noastre să conviețu
iască împreună oameni de diferite na
ționalități. Aceasta a făcut ca în Româ
nia să existe cetățeni români de diferite 
naționalități — desigur, de naționalitate 
română, dar și de naționalitate maghiară, 
germană șl altele.

întotdeauna partidul nostru s-a pro
nunțat și a acționat împotriva oricăror 
discriminări naționale, pentru deplina 
egalitate în drepturi între toți fiii pa
triei. Socialismul a rezolvat, în mod 
principial și definitiv, problema asigu

ritul umanismului propriu societății 
noastre, cere o perioadă mai îndelun
gată, cere eforturi susținute. Dar, avem 
ferma convingere că, împreună cu lo
cuitorii satelor, vom reuși, treptat, trep
tat, să rezolvăm această problemă, ast
fel incît, în deceniul următor, să facem 
pași importanți în această direcție, să 
ridicăm, astfel, nivelul general de viață 
și al populației de la sate, să creăm con
dițiile apropierii treptate a condițiilor de 
muncă și de viață, să dispară deosebirile 
esențiale dintre oraș și sat. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul!“). Cu cît vom 
reuși să realizăm într-un termen mai 
scurt această sarcină istorică, cu atît 
vom asigura ridicarea patriei noastre la 
un înalt grad de civilizație materială și 
spirituală.

Trebuie să avem permanent în vedere 
că soluționarea tuturor acestor probleme 
constituie o cerință obiectivă a făuririi 
fazei Superioare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și pentru crearea 
condițiilor necesare trecerii treptate 
spre visul de aur, spre comunism. 
(Aplauze și urale puternice ; se scandea
ză „Ceaușescu — eroism, România — 
comunism !“).

și să nu se mai funcționeze în nici un 
domeniu decît pe baza legilor. Numai 
așa vom asigura și ordinea, și disciplina, 
și democrația ! (Aplauze puternice).

Este necesar să aplicăm ferm în în
treaga activitate principiile eticii și e- 
chității socialiste, să asigurăm apărarea 
proprietății socialiste, a întregului popor, 
și cooperatiste, precum și a proprietății 
personale a tuturor cetățenilor patriei 
noastre.

Va trebui să se acționeze cu toată ho- 
tărîrea împotriva oricăror manifestări 
de necinste, de delapidare, de sustra
gere, sub o formă sau alta, din avutul 
general, precum și din proprietatea per
sonală, să întărim sentimentul de cinste 
și răspundere față de proprietatea gene
rală și personală. Trebuie să ajungem 
acolo incît cinstea, apărarea proprietății, 
a avuției întregului popor, spiritul de 
dreptate să devină o caracteristică de
finitorie a omului nou, constructor con
știent al societății socialiste și comu
niste. (Vii aplauze).

în acest sens, apare necesitatea unei 
Îmbunătățiri a Codului penal și Codu
lui de procedură penală, în raport cu 
noile schimbări și realități din patria 
noastră.

Organele de justiție și procuratură 
trebuie să-și îndeplinească în cele mai 
bune condiții rolul și răspunderea pe 
care le au în dezvoltarea societății noas
tre, în sancționarea oricăror încălcări 
ale legilor țării, ale normelor de etică și 
echitate socialistă. Va trebui să acționăm 
permanent ca nimeni să nu fie judecat 
sau, mai cu seamă, condamnat pe ne
drept. De asemenea, organele Ministe
rului de Interne — Miliția și Securita
tea — trebuie să-și perfecționeze în con
tinuare activitatea, acționînd în strînsă 
legătură cu masele populare pentru apă
rarea ordinii, a proprietății socialiste și 
personale, pentru asigurarea liniștii tu
turor cetățenilor.

în strînsă legătură cu organele de jus
tiție și procuratură, cu organele Ministe
rului de Interne, consiliile obștești de 
judecată din toate sectoarele de activitate 
— care au un rol deosebit în apărarea 
proprietății și promovarea fermă a nor
melor de conviețuire socială — trebuie 
să devină o forță puternică a justiției 
democratice a întregului popor.

Apărarea cuceririlor socialiste, a in
dependenței și suveranității patriei re
prezintă o necesitate vitală în condițiile 
menținerii pericolului de război, de 
agresiune, de amestec în treburile in
terne ale altor state. Pornind de la con
cepția revoluționară după care apărarea 
integrității și independenței patriei re
prezintă sarcina întregului popor, am 
acordat o atenție continuă perfecționării 
și ridicării capacității de luptă și poli
tice a forțelor noastre armate. Vom ac
ționa și în viitor, cu toată fermitatea, 
pentru întărirea capacității de luptă și 
politice, de apărare a patriei noastre, 
considerînd aceasta ca o parte insepa
rabilă a construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare 
spre comunism. (Aplauze puternice).

în același timp vom întări colaborarea 
cu armatele țărilor socialiste din cadrul 
Organizației Tratatului de la Varșovia, 
atît timp cît se va menține acesta ; dar 
și în continuare considerăm că dezvol
tarea colaborării cu armatele țărilor so
cialiste, cu alte armate prietene trebuie 
să constituie o preocupare permanentă 
în lupta pentru pace, pentru colaborare, 
pentru respectarea dreptului fiecărui 
popor la dezvoltare liberă și indepen
dentă. (Vii și puternice aplauze).

rării deplinei egalități în drepturi pen
tru toți fiii patriei, fără deosebire de ori
gine națională. (Aplauze puternică, pre
lungite).

Considerăm că toți cetățenii României, 
indiferent de originea lor națională, mai 
apropiată sau mai îndepărtată, sint ce
tățeni cu drepturi egale, dar și cu în
datoriri egale, care au răspunderea co
mună de a asigura înfăptuirea neabătu
tă a programelor de dezvoltare econo
mico-socială, de făurire a socialismului 
și comunismului pe pămîntul României ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

în toate organismele democratice, de 
sus pînă jos, în partid, în organismele 
de masă și obștești, în întreaga activi
tate muncesc, umăr la umăr, acționează 
într-o strînsă unitate toți oamenii mun
cii, reprezentanții lor, fără nici o deo
sebire.

Ridicarea nivelului general de civili
zație, crearea celor mai bune condiții 
de muncă, de viață, de învățămînt sînt 
asigurate, deopotrivă, pentru toți fiii 
patriei, în strînsă legătură cu dezvolta

rea forțelor de producție, cu progresul 
general al societății noastre socialiste.

Problemele ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor mun
cii, al fiecărui cetățean nu se rezolvă 
și nu se pot rezolva decît o dată cu dez
voltarea generală a țării, cu ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a po
porului nostru, în general.

Doresc să remarc, cu multă satisfacție, 
că această problemă este bine înțeleasă 
în țara noastră de toți oamenii muncii, 
de întregul nostru popor, fără nici un

IX. SCHIMBĂRILE PROFUNDE ÎN STRUCTURA SOCIALĂ 
A ȚĂRII, OMOGENIZAREA SOCIETĂȚII NOASTRE SOCIALISTE, 
FĂURIREA, ÎN PERSPECTIVĂ, A POPORULUI UNIC MUNCITOR

Stimați tovarăși,
Dezvoltarea puternică a forțelor de 

producție, marile transformări revolu
ționare, construirea socialismului și tre
cerea la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate au produs 
profunde schimbări în structura socială. 
Au dispărut pentru totdeauna clasele 
exploatatoare — burghezia și moșieri- 
mea — s-a lichidat cu desăvîrșire și 
pentru totdeauna exploatarea și asu
prirea omului de către om. (Aplauze pu
ternice).

Ca urmare a dezvoltării puternice a 
industriei, clasa muncitoare a cunoscut 
o creștere continuă. S-a ridicat nivelul 
de pregătire generală — profesională, 
tehnică și culturală — a oamenilor 
muncii. După cum a demonstrat cu 
putere viața — adevăratul judecător, — 
clasa muncitoare și-a îndeplinit și își în
deplinește cu cinste rolul de clasă socială 
conducătoare a întregii societăți. Ea re
prezintă astăzi cea mai puternică forță 
socială — și, în perspectiva anilor 2000, 
ea va continua să se dezvolte atît nume- 
ricește, dar mai cu seamă din punct de 
vedere al pregătirii generale, ca urmare 
a generalizării învățămîntului de 12 ani, 
a ridicării nivelului său de cunoștințe 
generale, profesionale și tehnice, apro- 
piindu-se tot mai mult de cerințele pen
tru o clasă muncitoare intelectuală. 
(Vii și puternice aplauze).

Țărănimea — deși s-a redus numeri- 
cește, o parte însemnată trecînd la ac
tivități din industrie și alte sectoare — 
s-a transformat, ca urmare a cooperati
vizării agriculturii, într-o clasă socială 
nouă, cu un nivel ridicat de pregătire

X. CREȘTEREA TOT MAI PUTERNICĂ A ROLULUI CONDUCĂTOR 
AL PARTIDULUI ÎN TOATE SECTOARELE DE ACTIVITATE

Stimați tovarăși,
Marile transformări revoluționare, re

marcabilele realizări în dezvoltarea eco
nomico-socială a țării. în ridicarea nive
lului de trai material și spiritual al po
porului demonstrează cu puterea fapte
lor de netăgăduit justețea politicii Parti
dului Comunist Român, forța politică 
conducătoare a întregii națiuni.

In istoria îndelungată a poporului ro
mân, partidul comunist reprezintă sin
gurul partid care a pus mai presus de 
toate interesele generale ale oamenilor 
muncii, ale întregii națiuni și, cu cele 
mai mari jertfe, a condus clasa munci
toare și celelalte forțe progresiste, de
mocratice, întregul popor, in înfăptuirea 
revoluției de eliberare națională și so
cială, apoi a revoluției socialiste, în fău
rirea societății socialiste, multilateral 
dezvoltate.

Putem afirma cu îndreptățită mîndrie 
că partidul comuniștilor a demonstrat, 
prin întreaga sa activitate, că reprezintă 
centrul vital de la care iradiază lumina 
și căldura dătătoare de viață, conștiința 
cea mai înaintată a poporului nostru. 
(Aplauze și urale puternice; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“)

Viața — judecătorul suprem — de
monstrează cu putere că partidul nostru 
a aplicat în mod creator legile gene
rale, principiile socialiste la realitățile și 
condițiile României.

în întreaga perioadă de construcție 
socialistă, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea, partidul nostru s-a dezvoltat 
continuu, a devenit o puternică forță 
politică, îndeplinindu-și cu cinste rolul 
de conducător politic al destinelor în
tregii națiuni.

Au fost adoptate măsuri hotărîte de 
perfecționare a organizării partidului, 
de dezvoltare a democrației în partid, 
în sistemul de promovare a cadrelor, de 
alegere a organelor de partid de sus 
pînă jos, în creșterea răspunderii și a 
roiului organizațiilor și organelor de 
partid, al comuniștilor în adoptarea tu
turor hotărîrilor privind politica internă 
și externă a României socialiste.

Pornind de la faptul că activul, ca
drele de bază ale partidului trebuie să 
se angajeze direct în înfăptuirea în viață 
a hotărîrilor partidului și a legilor țării, 
am introdus principiul cumulului de 
funcții în activitatea de partid, de stat, 
economică și socială, desființînd însă 
cumulul de retribuție.

Am considerat că cele mai bune cadre 
de partid trebuie, în același timp, să se 
angajeze direct în conducerea organelor 
de stat economice, științifice și sociale, 
în vederea înfăptuirii politicii de dez
voltare economico-socială a țării, Imbi- 
nînd astfel munca de partid cu munca 
de conducere a diferitelor sectoare de 
activitate.

Am pornit de la faptul că rolul con
ducător al partidului nu se poate și nu 
trebuie să se realizeze din afară, ci 
prin angajarea directă a membrilor de 
partid, începînd cu cadrele de bază ale 
partidului, în munca de dezvoltare a 
patriei.

Experiența de peste 20 de ani demon
strează justețea acestui mod de activi
tate care a dus la o întărire puternică 
a legăturilor partidului cu toate sec
toarele vieții economice și sociale, cu 
masele de oameni ai muncii.

Astăzi, Partidul Comunist Român cu
prinde în rîndurile sale peste 3 milioane 
700 de mii de membri, din care 55 la sută 
sînt muncitori, ceea ce demonstrează că 
partidul nostru continuă și trebuie să 
rămînă un partid al clasei muncitoare, 
forța socială cea mai avansată a socie
tății noastre. (Vii și puternice aplauze).

Este necesar să acționăm cu toată 
hotărîrea pentru creșterea tot mai pu
ternică a rolului conducător al partidu
lui în toate sectoarele de activitate.

Teza după care partidul nu trebuie 
să poarte răspunderea directă pentru 
înfăptuirea planurilor și programelor 

fel de deosebire I (Vii și puternice 
aplauze).

M-am referit la aceste probleme, în 
această analiză generală, pentru că orice 
fel de înțelegere greșită, teoretică sau 
practică, a problemei naționale poate 
avea efecte negative. Va trebui să acțio
năm și în continuare, cu toată fermita
tea și consecvența, pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului nostru, 
de deplină egalitate și de ridicare con
tinuă a nivelului de trai, material și spi
ritual, al întregii națiuni.

generală, profesională și culturală, și 
continuă să aibă un rol important în 
întreaga dezvoltare a societății socia
liste românești.

Și țărănimea va continua să-șî ridice 
nivelul de pregătire generală, profesio
nală și culturală, devenind o clasă so
cială tot mai omogenă, care, în alianță 
cu clasa muncitoare, va constitui teme
lia de granit a societății noastre socia
liste.

Schimbări profunde au avut loc în 
rîndul intelectualității.

In urma dezvoltării puternice a indus
triei, agriculturii, celorlalte sectoare de 
activitate, a progresului științei, învă
tămîntului, culturii, numărul intelectua
lilor a crescut de peste 10 ori, în rîn
durile intelectualității intrînd muncitori, 
țărani și alte categorii muncitoare.

Astfel, se poate afirma cu deplin te
mei că intelectualitatea a devenit o ca
tegorie socială nouă, strîns legată de 
clasa muncitoare și țărănime, de popor, 
o puternică forță socială care are un 
rol tot mai important în dezvoltarea ge
nerală a forțelor de producție, a științei, 
învățămîntului, culturii, în ridicarea ni
velului general de cunoștințe și pregă
tire al întregii națiuni.

Se poate, astfel, afirma că ea a devenit 
o parte a clasei muncitoare, că alianța 
muncitorilor, țăranilor și intelectualilor 
constituie astăzi forța de granit a socie
tății socialiste și reprezintă garanția dez
voltării patriei noastre pe calea socialis
mului și comunismului. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

S-au dezvoltat, de asemenea, și alte 
categorii sociale, care acționează în strîn

economico-sociale. ci trebuie să lase sec
toarele și unitățile economico-sociale să 
soluționeze cum consideră mai bine pro
blemele, o considerăm complet greșită și 
dăunătoare, de fapt lichidatoristă, care 
va duce pînă la urmă — și nu poate sâ 
nu ducă — decît la slăbirea partidului, 
punînd in pericol însăși construirea so
cialismului. Dacă partidul nu-;și mai 
asumă răspunderea pentru realizarea 
Programului său de făurire a socialis
mului și comunismului, atunci se pune 
pe drept cuvînt întrebarea care este ro
lul partidului și dacă mai este necesar ? 
Golul lăsat de partid va produce un vid 
în viața politică, socială și care va fi, 
fără nici o îndoială, umplut de alte forțe 
politice. NU ! Partidul nu poate renunța 
la rolul său de forță politică conducă
toare în făurirea socialismului, nu poate 
împărți, și cu atît mai mult, nu poate 
ceda nimănui rolul său, fără a dispare 
mai devreme sau mai tîrziu.

Iată de ce este necesar să acționăm cu 
toată fermitatea contra oricăror tendin
țe lichidatoriste și de slăbire a rolului 
partidului. Să facem totul pentru întă
rirea partidului, a unității sale politice, 
ideologice, organizatorice, a rolului său 
politic conducător în toate domeniile de 
activitate, în întreaga societate.

Numai așa vom acționa ca adevărați 
comuniști revoluționari, ne vom înde
plini răspunderea față de clasa munci
toare, față de întregul popor, față de 
viitorul liber și independent al națiunii 
noastre, al României socialiste ! (Aplau
ze puternice, prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Trebuie să nu uităm niciodată că nu
mai in măsura în care partidul va ac
ționa cu întreaga sa forță în vederea 
înfăptuirii Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare spre comunism, avem 
garanția realizării cu succes a acestuia.

Creșterea răspunderii organelor de 
stat, a organelor democrației muncito- 
rești-revoluționare. a colectivelor de oa
meni ai muncii nu vine în contradicție 
cu întărirea rolului conducător al parti
dului, nu presupune în nici un fel o slă
bire a rolului conducător al partidului. 
Dimpotrivă, tocmai dezvoltarea demo
crației impune ca o necesitate obiectivă 
intensificarea activității partidului, creș
terea răspunderii cadrelor de partid, a 
activului, a comuniștilor, în toate do
meniile, în vederea bunei funcționări a 
acestor organisme.

Așa cum se precizează In Statutul 
partidului, organele de partid nu trebuie 
să înlocuiască organele de stat sau or
ganismele democratice. Trebuie însă șă 
se asigure o bună funcționare a acestora, 
îndeplinirea atribuțiilor și rolului pe 
care il au în conducerea diferitelor sec
toare de activitate.

Comuniștii, cadrele de partid răspund 
pentru activitatea lor din toate dome
niile în fata organelor și organizațiilor 
de partid, dar, totodată, ei răspund și în 
fața organelor din care fac parte, și în 
același timp poartă întreaga răspundere 
în fața poporului !

împletirea justă, dialectică, a rolului 
partidului cu creșterea răspunderii și a 
rolului organelor de stat și organismelor 
democratice, al maselor populare, con
stituie factorul determinant al întăririi 
unității și forței de acțiune a poporului 
nostru, al îndeplinirii de către partid a 
misiunii sale istorice de conducător po
litic, de forță vitală, de centru vita] al 
întregii națiuni ! (Vii și puternice 
aplauze).

în același timp, este necesar să se ac
ționeze cu întreaga răspundere pentru 
înfăptuirea hotărîrilor partidului și a le
gilor țării cu privire la pregătirea și pro
movarea cadrelor.

Trebuie să avem permanent în vedere 
ridicarea din rîndurile clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, de noi și noi 
activiști, cu o înaltă pregătire generală 
și profesională, tehnică, științifică, ideo
logică.

Să facem astfel încît poporul nos 
tru. toți cetățenii patriei să îna 
inteze ferm pe calea dispariției deo 
sebirilor de orice fel. Fără a nega ori 
ginea nimănui, să acționăm în deplin; 
unitate, să creăm poporul muncitor unb 
al României socialiste și comuniste 
Aceasta reprezintă legea obiectivă i 
dezvoltării sociale, a viitorului de aui 
al omenirii, deci și al României 
(Aplauze puternice, prelungite ; se scan, 
dează îndelung „Ceaușescu și poporul!").

să legătură cu clasa muncitoare șl cele
lalte forțe sociale.

Se poate afirma că astăzi structura so
cială a României constituie expresia ma
rilor schimbări în dezvoltarea generală 
a societății și demonstrează justețea tezei 
potrivit căreia, pe măsura înfăptuirii 
Programului partidului și a creării con
dițiilor de trecere spre comunism, va 
avea loc o continuă apropiere între toate 
clasele și categoriile sociale pe calea 
dispariției deosebirilor dintre oraș și sat, 
a apropierii nivelului de pregătire profe
sională și tehnică, a mecanizării, auto
matizării și robotizării proceselor de 
producție, a ridicării nivelului general de 
pregătire, a nivelului- de cultură. Se va 
ajunge astfel la realizarea poporului unic 
muncitor, animat de aceleași năzuințe și 
interese comune de a-și făuri în mod 
conștient viitorul liber și independent, 
de bunăstare și fericire, de a asigura de
plina egalitate în drepturi și afirmarea 
principiilor de echitate și etică socialistă 
și comunistă, de ridicare necontenită a 
patriei noastre socialiste pe cele mai 
înalte culmi de progres și civilizație.

Pornind de la noua structură socială a 
poporului nostru, avem obligația să 
facem totul pentru înfăptuirea neabătută 
a procesului legic de întărire a clasei 
muncitoare, a țărănimii și intelectualită
ții, de apropiere și întărire a unității și 
omogenizare a societății noastre socialiste. 
Numai așa vom acționa ca adevărați re
voluționari, vom asigura viitorul de aur 
ai națiunii noastre socialiste ! (Aplauze 
și urale puternice; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Stima 
noastră și mindria — Ceaușescu, Româ
nia !“).

Și în viitor trebuie să acționăm în așa 
fel încît cadrele de bază, activul de 
partid, inclusiv activul de stat, al orga
nismelor democratice și sociale din toa
te sectoarele, să provină și să fie strîns 
legat de clasa muncitoare, de țărănime, 
de intelectualitate, de clasele și catego
riile sociale care reprezintă forțele de 
bază ale societății noastre. Numai așa 
vom avea cadre cu adevărat revo
luționare, activiști strîns legați de oa»ot 
menii muncii, de întregul popor, care 
vor acționa în spirit revoluționar și vor 
face întotdeauna totul pentru cauza so
cialismului, a ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al poporului, a în
tăririi independenței și suveranității 
României ! (Aplauze și urale puternice. 
Se scandează îndelung „Ceaușescu 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“).

Avem prevederi bune privind sistemul 
de alegere, de pregătire și promovare a 
cadrelor, de consultare a organizațiilor 
de partid, a oamenilor muncii cu privire 
la activiștii și cadrele care urmează să 
fie promovate.

Prezentarea de mai multe candidaturi 
— minimum 3 candidaturi — pentru ale
gerea unor cadre de conducere, con
cursurile și alte forme, inclusiv perioada 
de încercare pentru o anumită muncă, 
asigură atît alegerea celor mai bune ca
dre și activiști, cît șl controlul perma
nent al partidului, al oamenilor muncii 
asupra celor care sînt promovați.

Este necesar să aplicăm cu toată fer
mitatea prevederile controlului de partid 
și de stat, să acordăm și mai multă aten
ție felului în care promovăm cadrele, 
pregătirii acestora, ridicării continue a 
nivelului lor, profesional, tehnico-științi- 
fic, cultural și politico-ideologic.

Trebuie să facem totul pentru a asi
gura păstrarea și dezvoltarea spiritului 
revoluționar, de răspundere al tuturor 
cadrelor și activiștilor 1 Să întărim spi
ritul critic, autocritic, să lărgim continuu 
democrația internă de partid, ca o parte 
inseparabilă a democrației muncitorești- 
revoiuționare !

Organele și organizațiile de partid, co
mitetele și birourile organizațiilor de 
partid, comitetele comunale, orășenești 
și județene trebuie să asigure unirea 
eforturilor comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii în vederea înfăptuirii 
neabătute a hotărîrilor partidului și a 
legilor țării.

întreaga activitate a organelor de 
partid trebuie să fie pătrunsă de spiritul 
revoluționar al răspunderii și intransi
genței în muncă, de grija față de oame
nii muncii, de hotărîrea de a servi în
totdeauna cauza socialismului, a po
porului. Trebuie să facem astfel încît 
partidul nostru să-și îndeplinească și în 
viitor, în cele mai bune condiții, rolul 
său de forță politică conducătoare. Fie
care activist, fiecare membru de partid 
trebuie să acționeze cu întreaga răspun
dere pentru creșterea forței și întărirea 
unității partidului — garanția supremă 
a mersului înainte al patriei noastre, 
spre visul de aur ! (Aplauze și urale 
prelungite; se scandează Îndelung 
„Ceaușescu și poporul!").

înfăptuirea autoconducerii și auto- 
aprovizionării locale impune creșterea 
continuă a răspunderii consiliilor popu
lare în buna gospodărire a orașelor și 
comunelor și întărirea legăturilor cu 
masele de oameni ai muncii și partici
parea activă a tuturor cetățenilor la în
treaga activitate.

Sînt necesare măsuri pentru îmbună
tățirea și perfecționarea activității con
siliilor populare — ca cele mai largi or
ganisme ale statului — care trebuie să 
acționeze în toate împrejurările, în 
strînsă legătură și deplină unitate cu 
toți oamenii muncii, cu poporul, conform 
tezei construirii socialismului cu oame
nii și pentru oameni, cu poporul și pen
tru întregul popor I (Aplauze puternice, 
îndelungate).

(Continuare în pag. a Vl-a)
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XI. ACTIVITATEA IDEOLOGICĂ, POLITICO-EDUCATIVĂ, 
)E FORMARE A OMULUI NOU, CU 0 ÎNALTĂ CONȘTIINȚĂ 
REVOLUȚIONARĂ, SOCIALISTĂ - OBIECTIV DE IMPORTANȚĂ 

DEOSEBITĂ ÎN ACTUALA ETAPĂ
Stimați tovarăși,
Activitatea ideologică, politico-educati- 

’ă, de formare a omului nou, cu o înaltă 
onștiință revoluționară, socialistă con- 
tituie una din problemele de importan- 
ă deosebită în actuala etapă de dez
voltare a societății noastre socialiste.

Am obținut mari realizări prin însăși 
generalizarea invățămintului de 10 ani 
ji trecerea, în următorii ani, la învăță- 
mîntul de 12 ani. Puternica dezvoltare a 
invățămintului. superior, diferitele forme 
de calificare și ridicare a cunoștințelor 
tehnico-științifice, învățămîntul de 
partid, inclusiv invățămîntul politic de 
masă — care cuprinde milioane de 
membri de partid și nemembri de 
partid — au avut și au un mare rol în 
întreaga activitate de ridicare a cunoș
tințelor, a nivelului general de cunoaș
tere al activiștilor și tuturor oamenilor 
muncii.

Cu toate acestea, așa cum am arătat 
în Tezele din aprilie, s-a produs o anu
mită rămînere în urmă a nivelului ge
neral, ideologic, politico-educativ, față 
de dezvoltarea forțelor și relațiilor de 
producție, a societății noastre socialiste, 
în ansamblu.

Dacă în primii ani ai construcției so
cialiste, activitatea politico-educativă, 
de propagandă a avut un rol foarte în
semnat in mobilizarea maselor popu
lare, a întregului popor pentru învin
gerea greutăților și asigurarea mersului 
înainte al țării, treptat, această activitate 
a slăbit într-o anumită măsură.

Au fost concentrate eforturile în înfăp
tuirea programelor de dezvoltare a for
țelor de producție, a științei, a tehnicii, 
de dezvoltare generală a patriei și, in
tr-o anumită măsură, a început să fie 
subapreciată activitatea politico-educa
tivă de ridicare a conștiinței revoluțio
nare a comuniștilor, a membrilor orga
nizațiilor de masă și obștești, a maselor 
populare în general.

Deși incă la Congresul al IX-lea, în 
raportul prezentat, s-a subliniat nece
sitatea intensificării activității ideolo
gice, pentru a înțelege mai bine marile 
transformări ce au loc, schimbările din 
societate, pentru stabilirea obiectivelor 
și elaborarea politicii partidului nostru 
în raport de aceste realități, pe parcurs 
nu putem spune că s-a făcut totul in 
această privință. S-a creat o anumită 
concepție greșită după care, avind in 
vedere că am obținut realizări remar
cabile, nu ar mai trebui să desfășurăm 
o largă propagandă și activitate politi- 
co-ideologică.

Programul ideologic al partidului, din 
1982, a atras atenția asupra unor pro
bleme ideologice, teoretice, asupra unor 
probleme deosebite pentru activitatea- 
noastră educativă. Aceasta necesitate nu 
a fost însă bine înțeleasă și nu s-a ac
ționat, cu toată hOtărlreă; în ăpTritul te
zelor istorică și al orientărilor generale' 
pentru activitatea partidului în noua 
etapă de dezvoltare a societății noastre.

Avem rezultate bune în activitatea li
terară, artistică, în arta plastică, în mu
zică. teatru. în toate sectoarele muncii 
politico-educative și culturale. Cu toate 
acestea, nu putem fi pe deplin mulțu
miți cu nivelul general al operelor și 
lucrărilor realizate în diferite sectoare 
ale activității cultural-artistice.

Mă refer succint la toate acestea pen
tru a atrage atenția asupra necesității 
de a lichida rapid minusurile, anumite 
rămîneri în urmă și de a ridica nivelul 
activității ideologice, politico-educative 
in toate sectoarele, în concordanță cu 
cerințele noii etape în care se găsește 
România.

în țara noastră, în țările socialiste, în 
întreaga lume s-au produs mari schim
bări în raportul de forțe, în relațiile 
dintre clase și popoare. Uriașa dezvol
tare a științei, a tehnicii, lărgirea ori
zontului de cunoștințe generale în toate 
domeniile pun la ordinea zilei analiza 
științifică a problemelor actuale și dez
voltarea, pe această bază, a principiilor 
socialismului științific, a concepției ge
nerale materialist-dialectice despre lume.

Nu se poate apela la citate și teze 
elaborate în altă etapă istorică. Legile 
obiective generale, principiile socialis
mului științific nu reprezintă o dogmă, 
ci o călăuză în dezvoltarea, în noile con
diții, a teoriei revoluționare în strînsă 
legătură cu noua etapă, cu noile realități, 
păstrind însă permanent concepția și 
spiritul revoluționar în întreaga acti
vitate.

în activitatea noastră ideologică tre
buie să dăm un răspuns clar proble
melor esențiale ale socialismului, ale 
contradicțiilor dintre capitalism și so
cialism, ale contradicției dintre „lumea 
a treia" și țările capitaliste dezvoltate.

Să punem cu putere în evidență fap
tul că, deși capitalismul mai dispune de 
mari resurse și forțe, el s-a dovedit 
incapabil de a soluționa problemele 
fundamentale ale oamenilor, ale popoa
relor, ale păcii.

Să nu uităm în nici o împrejurare că 
orînduirea capitalistă va trebui să facă 
loc noii orânduiri sociale socialiste. 
Aceasta reprezintă o lege a dezvoltării 
omenirii !

în același timp, trebuie să subliniem, 
cu toată puterea, că, într-o perioadă 
scurtă, socialismul — care s-a realizat 
în condiții diferite de la o țară Ia alta, 
ținînd seama de nivelul în general re
dus de dezvoltare economico-socială de 
la care au pornit aceste țări — a de
monstrat forța, vitalitatea sa, cu toate 
lipsurile și greșelile care au avut loc în 
diferite țări.

Viața, realitatea au demonstrat că 
socialismul a soluționat — și poate so
luționa — într-un mod nou, mai bine, 
problemele vitale, de muncă și viață ale 
maselor populare, ale popoarelor, ale 
asigurării păcii în lume. (Vii și pu
ternice aplauze).

Pe această bază, pornind de la în
treaga istorie a dezvoltării societății 
omenești, să punem cu putere în evi

dență faptul că trecerea omenirii spre 
socialism reprezintă singura cale pentru 
soluționarea problemelor complexe ale 
lumii contemporane, pentru progresul 
social, pentru bunăstarea popoarelor, 
pentru o politică de pace, de colaborare 
egală între toate națiunile lumii ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Este necesar să se sublinieze, totodată, 
că trecerea pe calea' socialistă, într-o 
țară sau alta, trebuie să se realizeze 
corespunzător nivelului de dezvoltare și 
condițiilor din fiecare țară, că nu există 
și nu poate exista un anumit „model" 
în această privință, că există principii, 
legități general valabile, de care trebuie 
să se țină insă neapărat seama, că 
socialismul nu poate fi decît rezultatul 
luptei clasei muncitoare, al forțelor revo
luționare, progresiste, al fiecărui popor, 
și că nu poate fi impus din afară, așa 
cum trebuie să subliniem, totodată, că 
nu este posibil să fie oprit, pe calea 
contrarevoluției. Nimeni nu poate îm
piedica mersul victorios înainte al po
poarelor spre societatea fără clase, spre 
socialism, spre comunism ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Nimeni nu poate opri în Ioc istoria, 
înaintarea fermă a omenirii pe calea 
progresului, a făuririi unei lumi mai 
drepte și măi bune, în care fiecare popor 
să se dezvolte în mod liber și indepen
dent, așa cum dorește, fără nici un 
amestec din afară 1

Se impune o analiză temeinică cu pri
vire la acțiunea legilor obiective în dez
voltarea generală și în condițiile concrete 
ale construcției socialiste, ale realităților 
dintr-o țară sau alta. în acest cadru, 
trebuie să subliniem cu toată tăria că 
nu este posibil să lăsăm dezvoltarea 
socialistă la voia întâmplării, că perfec
ționarea construcției socialiste, aplicarea 
legilor obiective, a principiilor autoges- 
tiunii, autoconducerii, autofinanțării tre
buie să ducă nu la slăbirea sau dimi
nuarea rolului proprietății întregului 
popor și cooperatiste, ci la întărirea 
rolului acestora.

Se impune să analizăm temeinic pro
blemele cointeresării materiale, împleti
rii juste a intereselor generale cu in
teresele particulare, pornind de la nece
sitatea asigurării dezvoltării generale a 
societății — premisă hotărâtoare pentru 
ridicarea nivelului de trai, pentru ca 
interesele fiecărui om al muncii, ale 
fiecărui cetățean să poată fi satisfăcute 
în strînsă legătură * cu dezvoltarea 
generală.

Este, de asemenea, necesar să sub
liniem cu putere faptul că socialismul 
se construiește în condiții diferite de la 
o țară la ailta, în conformitate cu realită
țile din fiecare țară, că aceasta impune 
o bună înțelegere și apljcare în. viață a 
legilor . generale, pornind de la. relația 
dialectică dintre general și particular, 
de la apl'ica'rfeal“ș!i''pferfâbțlonabea“ ’prin
cipiilor socialiste 'de proprietate și de 
cointeresare materială. Orice perfecțio
nare a principiilor economice, a conduce
rii economico-sociale trebuie să asigure 
dezvoltarea pe baze socialiste a societății, 
să nu deschidă in nici un fel calea spre 
forme capitaliste, care nu pot decît să 
afecteze grav dezvoltarea viitoare, con
strucția socialismului, bunăstarea po
poarelor și independența lor.

Sânt multe probleme teoretice asupra 
cărora cadrele noastre de partid și de 
stat, cele din domeniul activității ideolo
gice, al științelor sociale, cadrele de bază 
ale partidului. și întregul nostru partid 
trebuie să se concentreze și să se anga
jeze cu toate forțele în studierea și în
țelegerea lor justă, în dezvoltarea, în 
noile condiții, a teoriei și practicii con
strucției socialiste.

Cu cit nivelul ideologic-teoretic va fi 
mai ridicat, cu cit vor fi mai bine înțele
se schimbările din societate și . lume, cu 
atît mai muilt se vor dezvolta concepția 
și spiritul revoluționar de acțiune, activi
tatea organizatorică, practică, în realiza
rea politicii generale.

Să facem astfel incit, într-o perioadă 
scurtă, activitatea teoretică, ideologică 
să se transforme într-o puternică forță 
care să lumineze, asemenea soarelui 
strălucitor, calea spre comunism, spre 
o lume în care oamenii vor fi pe deplin 
stăpini pe destinele lor ! (Vii și puternice 
aplauze și urale; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Stimați tovarăși,
Este necesar să intensificăm activita

tea politică, educativă, culturală, de ri
dicare a conștiinței revoluționare a tu
turor oamenilor muncii, să punem in 
evidență noile și noile cuceriri ale ști
inței și tehnicii, ale cunoașterii umane 
în general, pornind de la concepția știr 
ințifică despre lume și viață — mate
rialismul dialectic și istoric. Să perfec
ționăm activitatea invățămintului atît 
din punctul de vedere al cunoștințelor 
generale, tehnico-științifice, cît și al 
concepției revoluționare despre lume și 
viață 1 Să îmbunătățim activitatea învă- 
țămintului de partid, a invățămintului 
de masă, să creăm noi forme de dezvol
tare a cunoștințelor științifice despre 
lume și viață.

Trăim într-o epocă de uriașe cuceriri 
ale științei și tehnicii în toate domeniile 
de activitate, ale cunoașterii umane, în 
generail. Trebuie să înțelegem bine că 
numai în măsura în care vom înarma 
tineretul, oamenii muncii, întregul nostru 
popor cu aceste noi și noi cuceriri ale ști; 
inței și cunoașterii umane, vom ridica ni
velul general de pregătire al constructo
rilor socialismului din țara noastră. 
Avem o puternică bază materială, știin
țifică și, mai presus de toate, ne călău
zim, în întrgaga activitate, de concepția 
științifică revoluționară. însăși politica 
generală, tezele principiale ale partidu
lui nostru constituie și trebuie să re
prezinte un puternic factor în întreaga 
activitate politico-educativă. în decursul 
istoriei poporului nostru, oamenii înain
tați din rîndurile sale au adus o 
mare contribuție la dezvoltarea științei 

și tehnicii — au fost momente cînd s-au 
aflat în primele rînduri.

Acum, cînd trecem într-o etapă supe
rioară de dezvoltare a societății noastre 
socialiste, trebuie să fim conștienți că 
se impune ca o necesitate obiectivă să 
ridicăm nivelul general de cunoștințe și 
îndeosebi să asigurăm înarmarea întregu
lui popor cu cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, ale cunoașterii umane 
în general. Numai pe baza celor mai 
înaintate cuceriri ale științei și tehnicii 
vom putea realiza o societate superioară 
din toate punctele de vedere 1

Așa cum am declarat la deschiderea 
anului de învățămînt, la Timișoara, 
trebuie să punem in centrul preocupări
lor noastre intensificarea activității de 
cercetare, de ridicare a pregătirii profe
sionale. tehnice, culturale, de înarmare a 
oamenilor muncii, a întregului popor cu 
un înalt nivel de cunoștințe științifice, 
ideologice. Să devenim o puternică forță 
a științei și culturii, un popor care să 
acționeze cu întreaga conștiință și răs
pundere, în spirit revoluționar, să asigure 
realizarea obiectivelor dezvoltării sale și 
să-și aducă, totodată, contribuția la dez
voltarea generală a științei și cunoașterii 
universale. (Vii și puternice aplauze).

în întreaga această activitate un rol 
important revine Festivalului național 
„Cîntarea României", care s-a transfor
mat într-o puternică mișcare de creație 
științifică, tehnică, culturală, artistică de 
masă, a făcut ca zeci și sute de mii de 
tineri de la orașe și sate să participe 
intens la această activitate de ridicare pe 
6 treaptă superioară a nivelului de cul
tură generală.

înseși rezultatele acestei activități pun 
încă o dată în evidență rolul maselor, al 
poporului, ca adevărat făuritor al cul
turii. al întregii dezvoltări a patriei 
noastre. Să perfecționăm și să dăm noi 
dimensiuni activității creatoare a Festi
valului național „Cîntarea României"! 
în acest sens, trebuie să organizăm mai 
bine activitatea de creație' tehnico- 
științifică și în alte domenii, a teatre
lor, a caselor de cultură, a cluburilor, 
căminelor culturale, a tuturor centrelor 
de educație și cultură ale festivalului 
„Cîntarea României".

Creația literară, artistică trebuie să 
realizeze noi opere care să oglindească 
uriașa muncă a poporului nostru. Avem 
nevpie de noi romane, noi piese de tea
tru, noi poezii în care eroii principali să 
fie muncitorii, țăranii, intelectualii, cu 
preocupările lor, cu dorințele lor de pro
gres. de bunăstare, cu hotârîrea lor de a 
contribui la făurirea socialismului și co
munismului în România. (Aplauze puter
nice, prelungite). Ce minunate sînt reali
zările constructorilor socialismului în 
toate domeniile J, Din aceste, preocupări, 
în care sînt și multe contradicții și în 
care sînt exprimate multe dorințe, tre- 
buie’să'ăeinspîi‘e''scriîtdrfi,' creatorii pa
triei noastre. Izvorul nesecat de inspira-. 
ție trebuie să-1 constituie viața și munca 
poporului nostru. Din acest izvor veșnic 
viu, nesecat să se inspire adevărații 
creatori. și artiști, care, prin întreaga lor 
activitate, trebuie să servească poporul, 
construcția socialismului, viitorul său lu
minos, comunismul ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Avem nevoie de noi cîntece revoluțio
nare, patriotice — care să se inspire din 
viața, din spiritul dintotdeauna melodios 
al poporului nostru —, de noi opere de 
artă plastică. în general, sectoarele de 
creație trebuie să se angajeze cu toate 
forțele în realizarea obiectivului de ri
dicare a nivelului general de cultură, 
de cunoaștere științifică al poporului 
nostru.

Avem nevoie de filme, de piese de 
teatru mai bune, cu spirit combativ, re
voluționar.

întreaga activitate literar-artistică, sub 
orice formă, trebuie să pună în evidență 
forța și capacitatea creatoare ale poporu
lui, să biciuiască stările de lucruri nega
tive, lipsurile, dar să dea o perspectivă, 
încredere în forțele creatoare ale po
porului, să contribuie la unirea efortu
rilor tuturor constructorilor socialismu
lui, Ia întărirea unității poporului în ju
rul partidului, în cadrul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, să con
tribuie la întărirea forței generale a pa
triei noastre, la ridicarea României pe 
noi culmi de progres și civilizație ! (Vii 
și puternice aplauze).

Presa, radioteleviziunea trebuie să-și 
îndeplinească in mai bune condiții rolul 
important în dezbaterea problemelor 
complexe ale dezvoltării societății noas
tre. Să se asigure dezbaterea critică și 
autocritică a diferitelor probleme, să 
perfecționăm dezbaterile și cadrul demo
cratic pentru adoptarea hotăririlor.

în cadrul „Tribunei democrației" să 
se asigure ca oamenii muncii să-și poată 
spune larg părerile asupra tuturor pro
blemelor dezvoltării societății noastre ! 
Toate aceste mijloace trebuie să aibă 
un rol tot mai activ în lichidarea lipsu
rilor, in combaterea stărilor de lucruri 
negative și in perfecționarea întregii ac
tivități, in promovarea noului, ca una 
din cerințele revoluționare ale merșului 
înainte.

în general, în munca politico-educati
vă, de formare a conștiinței revoluțio
nare, trebuie să se adopte o atitudine 
mai hotărîtă față de diferite manifestări 
sau rămășițe ale trecutului, să se 
combată concepțiile retrograde, naționa
lismul, șovinismul, misticismul, obscu
rantismul, înapoierea în general, egois
mul, lenea, inclusiv anumite manifestări 
de necinste, de însușire, de furt — ca 
să mă exprim așa — din avutul poporu
lui, al cooperativelor sau din avutul 
personal.

Dezvoltarea spiritului de cinste, de 
omenie, de apărare a avutului general 
trebuie să constituie unul din obiectivele 
permanente a]e activității politico-edu
cative, de formare a conștiinței revolu
ționare a omului nou.

Trebuie să educăm copiii, tineretul 
patriei noastre în spiritul cinstei, ome

niei, al respectului pentru proprietatea 
socialistă — a întregului popor sau co
operatistă — pentru avutul general !

Să combatem cu fermitate tot ce este 
străin de concepția noastră despre lume 
și viață, de etica și echitatea socialistă !

Chiar dacă asemenea manifestări sînt 
puține, ele nu trebuie trecute cu vede
rea. Trebuie să acționăm astfel îneît ele 
să dispară cu desăvîrșire din societatea 
noastră.

în același. timp, va trebui să educăm 
întregul popor și, în primul rînd, tine
retul, în spiritul patriotismului revolu
ționar, al devotamentului față de patrie, 
față de popor, față de cauza partidului.

Totodată, să dezvoltăm spiritul de fră
ție, de prietenie, de solidaritate militan
tă intre toți oamenii muncii din patria 
noastră, fără deosebire de naționalitate !

Totodată, să dezvoltăm puternic spiri
tul de prietenie și solidaritate cu oa
menii muncii, cu popoarele de pretutin
deni, în lupta pentru pace, pentru 
dezarmare, pentru progres economic și 
social, pentru relații de deplină egali
tate între națiuni, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună. (Aplauze puter
nice).

Să facem în așa fel incit, în cel mai 
scurt timp, activitatea ideologică, teore
tică. politico-educativă, de formare a 
omului nou, să devină o forță mai pu

XII. POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI SOCIALISTE, 
DE PACE Șl COLABORARE, DE PARTICIPARE ACTIVĂ 

LA SOLUȚIONAREA MARILOR PROBLEME 
ALE VIEȚII INTERNAȚIONALE

Stimați tovarăși,
în activitatea internațională partidul 

și statul nostru au pornit totdeauna de 
la interdependența și unitatea dialectică 
dintre politica internă și externă, de la 
faptul că pentru realizarea planurilor și 
programelor sale de dezvoltare economi
co-socială poporul nostru — ca, de altfel, 
toate popoarele lumii — are nevoie de 
pace, de o largă colaborare internațio
nală.

în spiritul acestor orientări principiale, 
îndeosebi după Congresul al IX-lea al 
partidului, țara noastră a desfășurat o 
politică externă activă, de participare la 
soluționarea problemelor complexe ale 
lumii, la lupta pentru dezarmare, pace 
și o largă colaborare cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire socială.

Viața, evenimentele au confirmat pe 
deplin justețea activității internaționale 
a partidului și statului nostru. Se poate 
afirma că nu au fost, în această peri
oadă, momente mai importante în viața 
internațională în care România să nu fi 
acționat și să nu fi adus o contribuție 
activă, pozitivă, la soluționarea lor.

Am sprijinit activ lupta de eliberare 
națională a unor popoare și consolidarea 
independenței statelor care și-au cucerit 
independența după cel de-al doilea 
război mondial.

îh general; îh'vîaț&'mondialâ’S-au pro
dus' mari schimbări și transformări re-' 
voiuți'onăre. A fost lichidată — se poate

XIII. RAPORTUL DE FORȚE Șl CARACTERISTICILE 
FUNDAMENTALE ALE SITUAȚIEI MONDIALE; NECESITATEA 
UNEI NOI GÎNDIRI, A UNEI NOI POLITICI ÎN ABORDAREA 

Șl REZOLVAREA PROBLEMELOR GRAVE Șl COMPLEXE 
CE CONFRUNTĂ EPOCA NOASTRĂ

Stimați tovarăși,
Una din caracteristicile fundamentale 

ale epocii noastre o constituie accentua
rea împărțirii lumii in două grupe dia
metral opuse — săraci și băgați —, atit 
pe plan național, cit și pe plan inter
național.

Ca urmare a politicii imperialiste, 
neocolonialiste, a monopolurilor Șupra- 
naționale și a capitalului financiar in
ternațional, în- ultimul deceniu s-a ac
centuat și mai mult decalajul între țări
le bogate și cele, sărace. Marea majori
tate a țărilor lumii au devenit tot mai 
sărace. în timp ce un număr redus de 
state dezvoltate au devenit tot mai bo
gate, ceea ce determină ascuțirea con
tradicțiilor dintre țările bogate și țările 
sărace, care devine de altfel cea mai 
puternică contradicție fundamentală . a 
lumii contemporane.

în același timp, pe plan național, în 
țările capitaliste dezvoltate au avut loc 
un proces de acumulare a bogățiilor in 
mîinile unui grup tot mai restrins de 
oameni, care au devenit mai bogați, și 
creșterea continuă a numărului săraci
lor, care nu au asigurate nici condițiile 
minime, elementare de muncă și viață.

Aceasta a dus de fapt la împărțirea 
tot mai mult a societății în două grupe 
diametral opuse — la un pol oamenii 
săraci, al căror număr a crescut și are 
tendința să crească continuu, iar la ce
lălalt pol, un număr tot mai restrins. de 
bogați, care au acumulat și acumulează 
tot mai multe bogății. Toate acestea ac
centuează criza generală mondială și 
instabilitatea in viața internațională.

în general, în viața mondială s-au 
produs, și au loc in continuare, profunde 
transformări revoluționare, sociale și 
naționale, ceea ce a determinat mari 
schimbări in raportul mondial de forțe, 
între cele două tendințe principale — 
tendința spre destindere, dezarmare și 
pace și tendința spre menținerea în
cordării și continuării politicii de răz
boi, forță și dictat.

Se poate aprecia că între aceste două 
tendințe s-a ajuns Ia un echilibru rela
tiv de forțe, ceea ce face ca situația, 
mondială să fie deosebit de complexă și 
contradictorie.

Iată de ce este necesar să se facă to
tul pentru întărirea și devoltarea ten
dinței spre destindere, dezarmare și 
pace, ca o necesitate obiectivă pentru o 

ternică, să aibă un rol mai important în 
întreaga operă de construcție a noii 
orinduiri sociale.

Să acționăm în toate împrejurările ca 
adevărați revoluționari, să facem ca în
tregul partid, toate organizațiile de 
masă și obștești să acționeze în spiritul 
răspunderii revoluționare față de inte
resele generale, față de cauza socialis
mului și comunismului în România 1 
(Vii și puternice aplauze ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră 
și mindria — Ceaușescu, România !“).

în același timp, trebuie să acționăm 
cu rnai multă hotărîre în vederea îmbu
nătățirii activității sindicatelor, a Uniu
nii Tineretului Comunist, a organizați
ilor de femei, organizațiilor de pionieri 
și șoimi ai patriei, a tuturor celorlalte 
organizații de masă și obștești.

Să îmbunătățim și să perfecționăm 
activitatea Organizației Democrației și 
Unității Socialiste, care cuprinde in rîn
durile sale peste 4 milioane de oameni 
ai muncii, care nu’sînt membri ai Parti
dului Comunist Român, dar care acțio
nează in cadrul acestei organizații în 
strînsă colaborare cu organizațiile de 
partid, sub conducerea partidului, re- 
prezentînd o forță importantă în în
treaga viață economico-socială a tării.

în sindicate, în organizațiile de tine
ret, în Organizația Democrației și Uni

spune — dominația colonială, s-au afir
mat noi principii de relații între state, 
au apărut și s-au dezvoltat puternic miș
carea țărilor nealiniate și mișcarea țări
lor în curs de dezvoltare, alte organisme 
internaționale care au un rol tot mai 
mare in viața mondială, in soluționarea 
problemelor complexe ale lumii contem
porane.

în această perioadă, noi și noi state au 
trecut pe calea construcției socialiste sau 
a dezvoltării economico-sociale indepen
dente.

în concordanță cu principiile socialis
te fundamentale ale politicii sale inter
naționale, România a extins larg relațiile 
politice, economice, tehnico-științifice, 
cu toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială. în prezent, țara noas
tră întreține relații diplomatice, eco
nomice și în alte domenii cu 155 de sta
te, realizează o largă colaborare eco
nomică și tehnico-științifică internațio
nală. Aceasta se reflectă și în creșterea, 
în ultimii 20 de ani, a comerțului exte
rior de circa 9 ori, iar a exportului de 
peste 10 ori.

în întreaga perioadă am 'acționat cu 
toată fermitatea pentru dezvoltarea re
lațiilor cu toate statele, pe principiile 
deplinei egalități în drepturi, respectu
lui independenței și suveranității națio- 
'nale,' neamestecului in treburile interne' 
și avantajului reciproc, ate"respectării 
drepttfhfi fiecărui popor de a-și alege

politică nouă, realistă, în viața inter
națională.

în ultimii ani ș-au făcut unii pași 
pozitivi pe calea dezarmării, prin înche
ierea acordului dintre Uniunea Sovie
tică și Statele Unite ale Americii pri
vind eliminarea rachetelor cu rază me
die de acțiune, prin soluționarea poli
tică'a unor conflicte și intensificarea 
negocierilor. în vederea rezolvării unor 
probleme complexe pe calea politică, a 
tratativelor.

Cu toate acestea, trebuie să spunem 
deschis că situația mondială continuă să 
fie complexă și gravă. Nu s-a produs 
încă o schimbare radicală in viața in
ternațională, nu s-a afirmat cu putere 
politica de destindere și colaborare. Se 
mențin încă stocuri de arme nucleare, 
care pot distruge de mai multe ori ome
nirea.. Se acționează în direcția moder
nizării și perfecționării unor arme nu
cleare, continuă experiențele nucleare și 
politica de militarizare a Cosmosului.

Se menține politica de forță, de dic
tat, de amestec în treburile altor state.

Iată de ce considerăm că situația, re
pet, continuă să fie deosebit de gravă — 
și de aceea trebuie să acționăm cu 
toată răspunderea și fermitatea, în strîn
să unitate cu forțele realiste, antiimpe- 
rialiste, cu toate popoarele, pentru o po
litică nouă, democratică, de pace, de 
dezarmare, de colaborare egală între 
toate statele lumii. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“)

Mai mult ca oricînd este necesar să se 
facă totul pentru asigurarea dreptului 
popoarelor la viață, la existență, la 
libertate și independență !

Este necesar să se ajungă la înțelege
rea generală că, în condițiile armelor 
nucleare, nu există decît o singură cale, 
o singură politică — aceea de renunțare 
cu desăvîrșire la forță, la război, de 
realizare a unei noi gîndiri și a unei 
politici noi, democratice, care să excludă 
forța și războiul din viața internațională.

Pornind de la situația gravă actuală, 
considerăm că este necesar să se acțio
neze cu toată hotărîrea pentru realizarea 
acordului dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii privind redu
cerea cu 50 la sută a armelor nucleare 
strategice. Să se renunțe cu desăvîrșire 
la modernizarea și perfecționarea arme
lor nucleare existente, precum și la 
producerea de noi arme nucleare. 

tății Socialiste, în celelalte organizații de 
masă sînt cuprinși, practic, toți oamenii 
muncii, toate categoriile sociale. Dacă 
adăugăm la acestea organizația de pio
nieri și șoimii patriei, atunci putem afir
ma că, practic, aproape întreaga națiune 
este cuprinsă, într-o formă sau alta, în
tr-o organizație, care acționează în di
recția înfăptuirii obiectivelor strategice 
de dezvoltare a patriei noastre.

Toate acestea sint unite în Frontul 
Democrației și Unității Socialiste care, 
practic, reprezintă forța socială și poli
tică ce unește toate forțele politice, toa
te categoriile sociale, pe toți cetățenii 
patriei noastre, fără nici o deosebire, 
într-un larg front al muncii creatoare, 
pentru socialism, pentru bunăstarea și 
fericirea poporului, pentru măreția și ri
dicarea continuă, la un nou nivel de ci
vilizație a României.

întărirea continuă a unității întregu
lui popor asigură participarea tuturor 
forțelor sociale și politice în marele 
front democratic, la elaborarea și înfăp
tuirea politicii .interne și externe a 
partidului, reprezintă garanția supremă 
a înaintării patriei noastre pe ca
lea socialismului și comunismului, 
de întărire continuă a independenței 
și suveranității României ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

calea dezvoltării sale economico-sociale 
în mod independent, fără nici un ames
tec din afară.

Am dezvoltat larg relațiile cu toate 
țările socialiste. acționînd consecvent 
pentru întărirea unității și colaborării 
lor, considerînd că aceasta reprezintă o 
necesitate obiectivă și o cerință funda
mentală a afirmării acestora pe arena 
mondială, a întăririi forțelor socialismu
lui și a creșterii rolului țărilor socialiste 
in lupta pentru pace și colaborare inter
națională.

Am dezvoltat și dezvoltăm larg rela
țiile cu țările în curs de dezvoltare, cu 
țările nealiniate, în general cu toate sta
tele mici și mijlocii, considerînd că a- 
cestora le revine un rol tot mai impor
tant în soluționarea marilor și comple
xelor probleme mondiale, in politica de 
independență și de pace.

în același timp, am dezvoltat și dez
voltăm larg relațiile cu țările capitaliste 
dezvoltate, în spiritul principiilor co
existenței pașnice.

Participăm activ la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul de valori 
materiale și spirituale. Considerăm că 
dezvoltarea relațiilor cu toate statele 
lumii reprezintă o parte inseparabilă a 
politicii interne și externe a patriei 
noastre, a politicii de pace și colaborare, 

‘de' făurire'a'unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Este necesar șă șe renunțe de către 
toate statele la experiențele nucleare și 
la politica de militarizare a Cosmosului.

Ne pronunțăm, de asemenea, pentru 
un acord general intre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii — cu parti
ciparea tuturor statelor posesoare de 
arme nucleare, precum și a celorlalte 
state, nenucleare, care sint interesate în 
problema eliminării armelor nucleare — 
privind realizarea unui acord general, 
pentru eliminarea treptată a tuturor 
armelor nucleare.

Ne pronunțăm, de asemenea, pentru 
un acord general în care să se interzică 
folosirea spațiului cosmic în scopuri 
militare și să se stabilească folosirea 
acestuia numai in -scopuri pașnice, sub 
un control corespunzător.

în strînsă legătură cu aceasta, consi
derăm că este foarte important și, tot
odată, că se impune realizarea unui 
acord general privind protecția mediului 
înconjurător și a Cosmosului, pentru 
apărarea și menținerea condițiilor de 
viață pe planeta noastră.

Este, de asemenea, necesar să se 
treacă, în cel mai scurt timp, la tratative 
pentru reducerea armelor convenționale, 
în Europa și în întreaga lume.

în același timp, se impune să se in
tensifice activitatea pentru eliminarea 
armelor chimice și a altor arme de 
distrugere în masă — ca o parte insepa
rabilă a lichidării complete a armelor 
nucleare și reducerii radicale a armelor 
convenționale !

Apreciem că un rol important are, în 
această privință, începerea tratativelor 
între țările Tratatului de la Varșovia 
și N.A.T.O., privind reducerea armelor 
convenționale și a cheltuielilor militare 
în Europa, cu participarea tuturor sta
telor continentului nostru.

Considerăm că propunerile țărilor 
Tratatului de la Varșovia, în această pri
vință, demonstrează voința și hotărîrea 
acestor state de a acționa pentru o re
ducere substanțială a armelor conven
ționale și a cheltuielilor militare.

în același timp, România se pronunță 
ferm pentru desființarea concomitentă 
atît a Tratatului de la Varșovia, cît și a 
pactului N.A.T.O., considerînd că pactele 
militare nu oferă nici o garanție. Dim
potrivă, existența lor poate duce numai 
la agravarea situației internaționale.
(Continuare in pag. a Vll-a)
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România se pronunță pentru înche

ierea eu rezultate cit mai bune a Con
ferinței de la Viena pentru securitate 
Si cooperare în Europa, Care să ducă 
la dezvoltarea relațiilor economice, teh- 
nico-științifice și în alte domenii, între 
toate statele, la realizarea unei Europe 
unite, a păcii și colaborării, bazată pe 
diversitatea orînduirilor sociale, la în
tărirea independenței și suveranității 
fiecărui popor, Ia progresul economic și 
social al tuturor națiunilor europene.

în același timp, România se pronunță 
pentru dezvoltarea șt întărirea colabo
rării între toate țările din Balcani și 
transformarea acestei regiuni într-o 
zonă fără arme nucleare și chimice, fără 
baze militare străine, o zonă a colabo
rării pașnice și bunei vecinătăți. La rea
lizarea acestor obiective ar putea, în a- 
numite condiții, participa și alte state 
vecine.

Susținem, de asemenea, realizarea 
unor asemenea zone în centrul Europei, 
în Europa de nord, precum șî pe alte 
continente.

Stimați tovarăși,
România s-a pronunțat și se pronunță 

pentru soluționarea conflictelor și pro
blemelor litigioase numai și numai prin 
tratative, pe cale pașnică. Viața a de
monstrat că orirft de îndelungate sînt 
tratativele, aceasta este singura cale de 
soluționare durabilă, singura alternativă 
la acțiunile militare, la forță.

Ne-am pronunțat întotdeauna pentru 
soluționarea pe cale politică a situației 
din Orientul Mijlociu, pentru o pace 
trainică și justă în această regiune, care 
să asigure dreptul la autodeterminare al 
poporului palestinian — inclusiv la 
crearea unui stat palestinian indepen
dent — securitatea și integritatea tutu
ror statelor din regiune, inclusiv a Israe
lului.

Tara noastră a salutat și recunoscut 
noul stat palestinian, considerînd hotă- 
rîrea Consiliului Național Palestinian 
privind proclamarea noului Stat Palesti
nian Independent ca o hotărire de o în
semnătate deosebită, care deschide calea 
unei soluționări juste o problemelor.

O importanță deosebită are, în această 
privință, recunoașterea rezoluțiilor Or
ganizației Națiunilor Unite, implicit 
a existenței statului israelian, aceasta 
creînd condiții mai bune pentru reali
zarea unei Conferințe Internaționale în 
problemele Orientului Mijlociu.

în ce o privește. România, consec
ventă politicii sale de pînă acum, va 
acționa și în viitor pentru soluționarea 
pe calea tratativelor a tuturor proble
melor, va sprijini realizarea năzuințelor 
poporului palestinian de a trăi într-o 
patrie liberă, democratică, independen
tă, în colaborare cu vecinii săi.

Am salutat încetarea războiulut dintre 
Irak și Iran și ne exprimăm speranța 
că se va face totul, de către ambele 
părți, pentru a se ajunge la o regle
mentare definitivă și la încheierea unei 
păci trainice între cele două țări.

în acest spirit, țara noastră apreciază 
Inițiativele și negocierile care au loc în 
vederea soluționării pe cale politică, 
prin tratative, a unor conflicte și stări 
de încordare în Africa, Asia, America 
Centrală.

XIV. TRADIȚIILE INTERNAȚIONALISTE ALE MIȘCĂRII
MUNCITOREȘTI REVOLUȚIONARE DIN ROMÂNIA.

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CU TOATE PARTIDELE COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI, 

CU FORȚELE PROGRESISTE, DEMOCRATICE DE PRETUTINDENI, 
ÎN LUPTA PENTRU

MAI
PROGRES Șl PACE. PENTRU 0 LUME 

DREAPTĂ Șl MAI BUNĂ
Stimați tovarăși,
Dezvoltarea mișcării 

revoluționare în patria 
zintă rezultatul legic al 
țelor de producție și 
muncitoare pe scena istoriei. De altfel.

munci to rești- 
noastră repre- 

dezvoltării for- 
apariției clasei

Considerăm că aceasta este în intere
sul popoarelor respective^ al cauzei pă
cii și securității tuturor statelor.

România va sprijini și în viitor, cu 
toată hotărîrea, lupta popoarelor pen
tru lichidarea oricăror forme de colonia
lism și neocolonialism, pentru indepen
dență națională, pentru afirmarea li
beră, independentă, a fiecărei națiuni. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Condamnăm cu toată fermitatea po
litica rasistă și de apartheid din Africa 
de Sud și ne pronunțăm pentru lichi
darea în cel mai scurt timp a acestei 
politici și asigurarea dreptului poporu
lui majoritar din Africa de Sud de a 
participa la întreaga viață politică și 
economică, în deplină egalitate.

Stimați tovarăși,
Este bine cunoscut că, în ultimii ani, 

s-au mărit decalajele dintre țările bo
gate și țările sărace. Anual, zeci de mi
liarde de dolari din țările în Curs de 
dezvoltare sînt acaparate, sub diferite 
forme, de țările dezvoltate, adîncind tot 
mai mult sărăcia și decalajul dintre bo- 
gați și săraci.

România consideră că este necesar să 
se pună capăt actualei situații econo
mice și financiare internaționale și, 
îndeosebi, politicii de sărăcire a țărilor 
în curs de dezvoltare, să se acționeze 
pentru o soluționare globală a proble
mei datoriilor externe, pentru o nouă 
ordine economică mondială, bazată pe 
relații de deplină egalitate și echitate 
între state, care să asigure progresul 
mai rapid al tuturor statelor și, în pri
mul rind, al celor rămase în urmă.

în acest scop, considerăm necesară 
organizarea unei conferințe internațio
nale, în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, la care să participe, cu drepturi 
egale, atît țările în curs de dezvoltare, 
cît și țările dezvoltate, în vederea reali
zării unor acorduri corespunzătoare, care 
să asigure lichidarea subdezvoltării și 
realizarea unei noi ordini economice 
mondiale.

Avînd în vedere problemele complexe 
ale lumii de astăzi, criza economică, po
litică și socială, este necesar, pornind 
de la principiile umanitare ale asigură
rii condițiilor cît mai bune de muncă 
și de viață pentru toți cetățenii fiecărei 
țări, să se adopte de toate țările mă
suri corespunzătoare.

în acest sens, după părerea noastră, 
ar fi necesară încheierea unui acord ge
neral privind asigurarea unor venituri 
minime, diferențiate pe zone, pentru 
toți cetățenii, care să asigure condiții 
corespunzătoare de hrană, îmbrăcăminte, 
locuințe, învățămînt și tot ceea ce este 
necesar pentru o viață demnă.

Să se limiteze veniturile celor bogațî, 
asigurindu-se în acest fel un raport echi
tabil și rațional între veniturile mici și 
veniturile mari — aceasta indiferent de 
orînduirea socială dintr-un stat sau 
altul.

Considerăm că, pornind de la proble
mele umanitare, ar trebui să se acorde 
o atenție deosebită și să se întocmească 
un program special de folosire com
pletă a fqrței de muncă, de lichidare a 
șomajului, precum și de pregătire co
respunzătoare profesională, tehnică, cul
turală și științifică a oamenilor muncii, 
îndeosebi a tineretului.

primele formațiuni socialiste — a Parti
dului Social-Democrat al Muncitorilor 
din România, apoi a Partidului Comu
nist Român — își au rădăcinile în lupta 
dintotdeauna a poporului, a forțelor re
voluționare din țara noastră. Ele au 
acționat de la început în spiritul celor

Să se adopte, de asemenea, un pro
gram special în direcția asigurării re
zolvării într-o perioadă — de exemplu 
pînă în anul 2000 — a problemei locuin
țelor necesare pentru cetățenii fiecărei 
țări.

în același timp, să se adopte un pro
gram special de luptă împotriva teroris
mului și a cauzelor care provoacă acest 
fenomen.

Totodată, m impune adoptarea unui 
program special de luptă împotriva dro
gurilor, care au devenit un mare pericol 
îndeosebi pentru tineret și, în acest ca
dru, să fie luate măsuri hotărite împo
triva acelora care au transformat comer
țul cu droguri într-un mijloc de îmbo
gățire, distrugînd sănătatea a milioane 
și milioane de oameni, și îndeosebi a 
milioane de tineri.

în general, considerăm că se impune 
adoptarea unor măsuri generale care să 
ducă la o largă colaborare între toate 
statele în vederea soluționării probleme
lor complexe ale lumii de astăzi : dezar
marea. lichidarea subdezvoltării și pro
blemele grave sociale și politice, reali- 
zînd astfel condiții cît mai bune de 
muncă, de viață pentru toți cetățenii din 
fiecare țară, pentru toate popoarele da 
pe planeta noastră.

Numai în acest fel se va răspunde ce
rințelor actuale și de perspectivă ale so
cietății omenești, se va acționa în spi
ritul unei noi gîndiri, al unei noi politici 
în care omul, bunăstarea, fericirea, li
bertatea, independența și pacea să con
stituie factorul principal și politica fun
damentată a fiecărui stat. (Vii și puter
nice aplauze).

Soluționarea marilor și complexelor 
probleme ale lumii contemporane im
pune participarea activă, în condiții de 
deplină egalitate. Ia viața internațională, 
a tuturor statelor și, îndeosebi, a țărilor 
mici și mijlocii, a țărilor nealiniate, a 
țărilor în curs de dezvoltare, care con
stituie marea majoritate a lumii și sînt 
nemijlocit interesate într-o politică d« 
pace, de independență șl de largă cola
borare internațională. Trebuie să se por
nească de la faptul că problemele poli
tice. economice, sociale, dezarmarea și 
pacea nu se pot soluționa numai de cele 
două mari superputeri sau numai de 
citeva state, că la rezolvarea lor trebuie 
să participe activ toate statele, fără nici 
o deosebire. Aceasta reprezintă, de alt
fel. una din cerințele noii gîndiri și noii 
politici în viața internațională.

în același timp, este necesar să creas
că și mai mult rolul Organizației Națiu
nilor Unite, al altor organisme interna
ționale în soluționarea democratică, cu 
participarea tuturor statelor, a proble
melor mondiale, în asigurarea păcii și 
progresului întregii omeniri.

în ce o privește, România va participa 
activ și în viitor la eforturile pentru 
dezarmare, securitate și pace, va dez
volta continuu colaborarea cu toate sta
tele lumii, cu forțele democratice de 
pretutindeni, cu toate popoarele, în 
lupta pentru o politică nouă, pentru 
dezarmare și pace, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună, care să asigure 
dezvoltarea independentă și liberă a 
fiecărei națiuni, bunăstarea și pro
gresul întregii omeniri! (Aplauze pu
ternice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — pace„România — 
pace !“).

mai înalte tradiții de progres, de inde
pendență ale poporului nostru.

în același timp, mișcarea muncito
rească socialistă. Partidul Comunist 
Român au stabilit legături trainice cu 
mișcările socialiste, revoluționare, cu 
partidele comuniste din alte țări, au 

acționat întotdeauna pentru întărirea 
solidarității revoluționare în lupta îm
potriva exploatării și asupririi, pentru 
o nouă orinduire socială, pentru pace și 
progres in întreaga lume.

încă de la apariția în țara noastră a 
primelor cercuri muncitorești socialiste, 
s-au stabilit relații de colaborare și 
solidaritate cu cercurile muncitorești so
cialiste și progresiste din diferite țării

Socialiștii români au întreținut relații 
active cu făuritorii socialismului știin
țific, Marx. și Engels, și cu alți revolu
ționari. Revoluționarii români au parti
cipat la activitatea Internaționale) I, 
apoi a Internaționalei a Il-a, au luat 
parte activă la diferite reuniuni și con
grese internaționale. în spiritul solida
rității internaționale, numeroși revolu
ționari români s-au aflat pe baricadele 
Comunei din Paris. Revoluționarii ro
mâni au avut, de asemenea, legături cu 
Lenin, cu alți revoluționari ruși și din 
țările vecine. O pagină vie a spiritului 
de solidaritate internațională a proleta
riatului și maselor populare, a mișcării 
revoluționare din țara noastră o consti
tuie organizarea grupurilor revoluționare 
care au participat cu arma in mînă la 
lupta pentru victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

O dată cu înființarea Partidului Co
munist Român s-au dezvoltat larg rela
țiile cu alte partide comuniste și mun
citorești, cu mișcările revoluționare din 
alte state. în anii grei ai ilegalității, 
partidul nostru a manifestat deplină 
solidaritate cu lupta revoluționară a 
clasei muncitoare din China, sub condu
cerea Partidului Comunist Chinez, a or
ganizat participarea voluntarilor români 
Ia luptele pentru apărarea Spaniei repu
blicane. iar în perioada celui de-al doi
lea război mondial mulți comuniști, an
tifasciști și patrioți români s-au solida
rizat cu popoarele Iugoslaviei. Poloniei, 
Greciei. Austriei, Albaniei și altor țări 
cotropite de hitleriști.

In cronica rezistențS1 antifasciste și-au 
înscris numele mulți comuniști și pa- 
trioți români înrolați în detașamentele 
de partizani din Franța, Cehoslovacia, 
Belgia și alte țări.

Putem afirma cu îndreptățită mîndrie 
că întotdeauna revoluționarii români, 
forțele revoluționare patriotice, democra
tice. progresiste din România și-au făcut 
cu cinste datoria, atît față de propriul 
popor, cît și față de cauza generală a 
luptei revoluționare, pentru progres și 
pace, împotriva fascismului și războiului, 
pentru democrație și socialism. (Aplauze 
puternice, prelungite).

După victoria revoluției de eliberare 
socială și națională și trecerea Ia con
strucția socialismului în patria noastră, 
partidul nostru comunist a dezvoltat, în 
noile condiții, legături active cu toate 
partidele comuniste și muncitorești din 
țările socialiste și capitaliste, a acționat 
pentru stabilirea și dezvoltarea largă a 
colaborării cu partidele socialiste, social- 
democrate. cu mișcările de eliberare na
țională, cu alte forțe progresiste. demo
cratice în lupta pentru progres, pentru 
dezarmare și pace, pentru o politică de 
largă colaborare internațională.

în toată această perioadă, partidul 
nostru, acționînd pentru o largă colabo
rare cu toate partidele comuniste și mun
citorești, s-a pronunțat cu toată hotă
rîrea pentru renunțarea la vechile prac
tici în relațiile dintre partidele comu
niste și muncitorești, pentru realizarea 
unei colaborări și solidarități pe prin
cipii noi. de deplină egalitate, de respect 
al independentei și autonomiei fiecărui 
partid, al dreptului său de a-și elabora 
linia politică proprie în concordanță cu 
realitățile și condițiile din fiecare tară.

Se poate spune că și în mișcarea co
munistă și muncitorească s-au produs 
mari schimbări ca rezultat al marilor 
transformări în raportul de forțe, în dez
voltarea generală a societății omenești.

Este bine cunoscut că. după al doilea 
război mondial, o perioadă îndelungată 
partidele comuniste și muncitorești au 
avut un rol de importantă deosebită în 
viata internațională, in organizarea ma
rilor mișcări naționale și internaționale 
pentru pace, pentru colaborare, pentru o 
lume fără arme și fără războaie.

în același timp, în țările socialiste 
partidele comuniste au avut un rol ho- 
tărîtor în construcția socialistă, în parti
ciparea activă la soluționarea marilor 
probleme ale vieții internaționale.

Trebuie să spunem însă deschis că, în 
ultimii ani, au apărut o serie de pro
bleme care impun o nouă abordare, o 
nouă înțelegere a marilor schimbări pe
trecute în lume, a perspectivelor luptei 
revoluționare. Toate acestea impun, fără 
nici o îndoială, din partea fiecărui 
partid, a forțelor revoluționare de pre
tutindeni o analiză științifică, realistă, 
în spiritul concepției revoluționare, ma- 

tarialist-dialectice a problemelor actua
le, și o nouă orientare și o perspectivă 
clară privind desfășurarea luptei pentru 
progres economic și social, pentru socia
lism, pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună.

Aceasta impune o întărire și mai pu
ternică, în noile condiții, pe principii 
noi, a solidarității și colaborării mișcării 
comuniste și muncitorești.

Actuala stagnare, chiar un anumit re
gres din mișcarea comunistă și munci
torească, impune ca o necesitate obiec
tivă întărirea colaborării și unității, dez
voltarea puternică a spiritului de luptă 
pentru apărarea intereselor maselor 
largi populare.

Comuniștii trebuie să-și asume o răs
pundere mai mare, în actualele condiții, 
in unirea tuturor forțelor realiste și pro
gresiste, pentru soluționarea într-un mod 
nou a marilor probleme, complexe și 
grave, ale lumii contemporane. Totodată, 
partidele comuniste din țările socialiste 
trebuie să dea răspunsuri corespunză
toare, de pe poziții revoluționare, pro
blemelor construcției socialiste, să des
chidă o perspectivă clară, luminoasă 
pentru perfecționarea operei mărețe a 
construcției socialiste, creșterea rolului 
maselor populare, dezvoltarea democra
ției socialiste, a spiritului revoluționar 
în munca și lupta împotriva a tot ceea 
ce este vechi și perimat, pentru promo
varea noului, pentru înfăptuirea 
neabătută a principiilor socialiste In 
întreaga operă de construcție a noii 
orînduiri sociale.

Pornind de la toate acestea, conside
răm că este necesar ca partidele comu
niste și muncitorești din țările socialiste 
să-și întărească solidaritatea și colabo
rarea, schimbul de experiență, să ana
lizeze, de pe pozițiile științifice, revolu
ționare, problemele adtuale și de viitor 
ale socialismului.

în același timp, apare necesitatea în
tăririi solidarității cu partidele comunis
te și muncitorești, pentru a imprima un 
nou spirit de luptă și combativitate în 
participarea activă la soluționarea mari
lor probleme ale lumii contemporane.

Este necesar să se înlăture cu hotărire 
anumite manifestări de neîncredere, de 
confuzie, de a considera unele greșeli, 
unele lipsuri, chiar' unele abuzuri ea 
însăși esența societății socialiste, a so
cialismului.

Noi considerăm că trebute să pornim 
de Ia faptul că socialismul și-a demon
strat capacitatea și vitalitatea sa, în dez
voltarea, într-o perioadă istorică scurtă, 
a unei noi orînduiri sociale.

O analiză științifică, chiar succintă, 
demonstrează, cu puterea faptelor de 
netăgăduit, că societatea capitalistă, care 
a avut, fără îndoială, un rol important 
în dezvoltarea civilizației, nu mai poate 
soluționa problemele complexe ale lumii 
de astăzi — problemele politice, sociale 
—, nu mai poate da o perspectivă clară 
oamenilor muncii, popoarelor, că, isto
ricește, socialismul are menirea de a 
asigura realizarea unei noi societăți, care 
să rezolve problemele complexe econo- 
mico-sociale intr-un mod nou. asigurind 
deplina egalitate în drepturi între toti 
cetățenii țărilor respective, fără nici un 
fel de deosebire, realizarea unei lumi în 
care fiecare popor, fiecare națiune să-și 
poată asigura bunăstarea, fericirea. în 
deplină libertate, dar și in colaborare cu 
toate popoarele lumii. (Vii și puternice 
aplauze).

Partidul Comunist Român se pronunță 
ferm pentru întâlniri, inclusiv pentru 
consfătuiri regionale sau internaționale, 
între partidele comuniste și muncitorești, 
considerînd că aceasta constituie o nece
sitate pentru ridicarea spiritului de luptă 
și combativitate, pentru Întărirea colabo
rării în vederea soluționării într-un mod 
nou a problemelor lumii contemporane.

în același timp, ne pronunțăm pentru 
dezvoltarea și întărirea colaborării cu 
partidele socialiste și social-democrate, 
deoarece aceasta reprezintă o necesitate 
obiectivă pentru viitorul popoarelor, 
pentru progres, pentru pacea întregii 
omeniri.

Ne pronunțăm, de asemenea, pentru 
dezvoltarea unei-colaborări largi cu miș
cările de eliberare națională, cu parti
de din țările în curs de dezvoltare, cu 
toate partidele democratice, indiferent 
de concepția lor despre lume, cu toti cei 
care se pronunță împotriva războiului, 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre sta
te și popoare pe principiile deplinei ega
lități, ale respectării dreptului fiecărui 
popor de a-și alege In mod liber calea 
dezvoltării, fără nici un amestec din 
afară.

Cum va arăta lumea secolului al 
XXI-lea ? — constituie o problemă
fundamentală pentru toate partidele și 
mișcările progresiste.

Trebuie să facem totul ca pop< 
să intre în mileniul al treilea cu c 
spectivă mai bună, în vederea lich 
depline a armelor nucleare, a d 
mărit, în lichidarea subdezvoltăr: 
realizarea noii ordini economice, îr 
bilirea unor relații de colaborare, 
deplină egalitate între toate nați 
lumii.

Numai așa vom răspunde năzuir 
popoarelor, vom asigura viitorul 1; 
ber, independent, mai bun I

în acest spirit; Partidul Comunist 
mân este hotărît să acționeze cu 
fermitatea, și în viitor, pentru a-și a 
contribuția la victoria forțelor pn 
siste, realiste, pentru triumful ma 
idealuri de libertate și independ 
pentru progres, pentru o lume 
dreaptă și mai bună, pentru victori; 
cialismului ! (Aplauze puternice; 
scandează „Ceaușescu — pace!“).

Stimați tovarăși,
Ședința comună a Plenarei Comit 

lui Central și a celorlalte organisme 
moeratiee dezbate problemele de 
mai mare însemnătate pentru preze 
și viitorul patriei noastre socialiste.

Este adevărat, avem realizări m 
nate.

Am parcurs un drum lung, de lupt 
muncă, am învins multe greutăți, 
intînd neabătut spre piscurile înalt 
luminoase ale civilizației comuniste

Am ajuns la mari înălțimi de pe < 
vedem ce minunate perspective ave

Prin munca unită a întregii noa 
națiuni, sub conducerea partidului, 
transformat năzuințele, visurile des 
un viitor de aur într-o realitate.

Viața a demonstrat de ce uriașă fc 
dispune un popor care a lichidat a 
prirea și inegalitățile, stăpîn pe de 
nele sale, avînd o călăuză încercată, 
o concepție revoluționară despre lu 
și viată.

De la înălțimile la care am ajuns ț 
vim cu deplină încredere, înainte, pis 
rile luminoase care sînt tot mai aprot 
și la care poporul nostru va ajunge p 
munca și activitatea sa revoluționa 
în deplină unitate, sub conducerea ci 
trului vital a! întregii națiuni 
Partidul Comunist Român ! (Vii și i 
terni ce urale ; se scandează îndelu 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
poporul !“, „Stima noastră și mind 
— Ceaușescu, România !“).

Să dezbatem problemele de la ordir 
de zi într-un spirit de înaltă răspunde 
critic și autocritic, să luăm atitudine f< 
mă față de lipsuri și greșeli, dar să ti 
gem, totodată, concluzii din tot ceea 
am realizat și să stabilim măsurile r 
cesate în vederea înaintării fern 
neabătute spre înaltele piscuri ale ci' 
lizatiei comuniste ! (Aplauze puternii 
îndelungate).

Nu există în lume forțe pentru a 6j 
înaintarea omenirii — deci și a popor 
lui nostru — spre noua orinduire s 
cială. Mai avem, fără îndoială, de str 
bătut un drum lung. Mai sînt multe o 
stacole pînă Ia culmile înalte ale n< 
civilizații. Dar drumul pe care l-am pa 
curs, obstacolele pe care te-am invîr 
realizările pe care le-am ânfăptuit r 
dau garanția că vom înainta ferm, îi 
vingînd toate greutățile, și vom ajun; 
lâ realizarea visului de aur al omeniri 
al poporului-nostru — a -comunismului 
(Vii și puternice aplauze).

Să ne luăm angajamentul în faț 
partidului, a poporului de. a lucra c 
toată hotărîrea și fermitatea, in spir 
revoluționar, de a servi în orice împre 
jurări cauza -socialismului,, a comunis 
mului, cauza poporului, a bunăstării ; 
fericirii sale, independenta și suverani 
tatea României ! (Aplauze puternic; 
prelungite; se scandlează indelun; 
„Ceaușescu și poporul !“. ..Vom munci ș 
vom lupta, țara o vom înălța !“).

în întreaga activitate să avem perma 
nent în vedere că nu există și nu poati 
exista nimic mai presus decît interesel; 
generale ale întregii națiuni, decît vie 
toria socialismului și comunismului, car; 
asigură adevărata libertaste, bunăstarer 
și demnitatea întregii noastre națiuni

Să facem totul pentru triumful păcii 
și colaborării în lume ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu, 
România — stima noastră și mindria !“, 
„Ceaușescu — pace !“. intr-o atmosferă 
de puternică însuflețire și de strinsă 
unitate in jurul partidului, al secreta
rului său general, toți cei prezenți în 
sală se ridică in picioare și ovaționează 
minute în șir pentru Partidul Co
munist Român, pentru secretarul ge
nerai al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).

Lucrările comune ale Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
consiliilor și birourilor executive ale organismelor democrației 
muncitorești-revoluționare și organizațiilor de masă și obștești

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au început, luni, 28 noiembrie, 
la Sala Palatului Republicii, lucră
rile comune ale Plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, consiliilor și birourilor exe
cutive ale organismelor democrației 
muncitorești-revoluționare și organi
zațiilor de masă și obștești.

La lucrări participă membrii și 
membrii supleanti ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român șl al Comisiei Centrale de 
Revizie, membrii Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, ai Consi
liului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, Consiliului Națio
nal al Științei și tnvățămintului, 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, ai birourilor executive ale 
Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor, Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare, Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, Consiliului Național al Femeilor,

Consiliului Sanitar Superior, mem
bri ai birourilor Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, Consi
liului National al Organizației Pio
nierilor. membri ai conducerilor uni
unilor de creație, cadre de conducere 
din presa centrală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat, la sosirea in sală, cu multă 
căldură și însuflețire, cu puternic 
entuziasm, eu manifestări de profun
dă dragoste, de inaltă stimă și pre
țuire.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in prezidiu au luat 
loc membrii și membrii supleanti ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretarii Comitetului 
Central al partidului, membri al con
siliilor și birourilor executive ale 
organismelor democrației muncito- 
rești-revoluționare și organizațiilor 
de masă și obștești, membri de 
partid cu stagiu din ilegalitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
deschis lucrările comune ala Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, consiliilor și bi

rourilor executive ale organismelor 
democrației muncitorești-revoluțio
nare și organizațiilor de masă și ob
ștești.

A fost adoptată in unanimitate ur
mătoarea ordine de zi:

1. Stadiul actual al societății so
cialiste românești și perspectivele 
dezvoltării sale viitoare, perfecțio
narea conducerii economico-soeia- 
le, dezvoltarea democrației munci
torești-revoluționare; rolul statului 
și al organismelor democratice. 
Creșterea rolului Partidului Comu
nist Român și activitatea ideologi
că. politico-educativă, ridicarea ni
velului de cunoaștere științifică, 
de cultură, a conștiinței revoluțio
nare. Raportul de forțe și caracte
risticile fundamentale ale situației 
internaționale.

2. Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-so- 
cială a Republicii Socialiste Româ
nia in anul 1989.

3. Proiectul Planului de dezvol
tare a agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și gospodări
rii apelor in anul 1989.

4. Proiectul Pianului financiar 
centralizat al activității economico- 
sociale și proiectul Bugetului de 
stat pe anul 1989.

5. Programul privind autocondu- 
cerea și autoaprovizionarea pentru 
asigurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimen- 
tare și bunuri industriale de con
sum pe anul 1989.
iNTlMPINAT CU URALE ȘI 

OVAȚII, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR 
GENERAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA. A PREZENTAT EXPUNEREA 
CU PRIVIRE LA „STADIUL AC
TUAL AL SOCIETĂȚII SOCIALIS
TE ROMANEȘTI ȘI PERSPECTIVE
LE DEZVOLTĂRII SALE VIITOA
RE, PERFECȚIONAREA CONDUCE
RII ECONOMICO-SOCIALE, DEZ
VOLTAREA DEMOCRAȚIEI MUN- 
CITOREȘTI-REVOLUȚIONARE; RO
LUL STATULUI ȘI AL ORGANIS
MELOR DEMOCRATICE. CREȘTE
REA ROLULUI PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN ȘI ACTIVITATEA 
IDEOLOGICA, POLITICO-EDUCA- 

TIVA, RIDICAREA NIVELULUI DE 
CUNOAȘTERE ȘTIINȚIFICA, DE 
CULTURA, A CONȘTIINȚEI REVO
LUȚIONARE. RAPORTUL DE FOR
ȚE ȘI CARACTERISTICILE FUN
DAMENTALE ALE SITUAȚIEI IN
TERNAȚIONALE".

întreaga țară a putut urmări Expu
nerea secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin intermediul 
transmisiei directe la radio și tele
viziune.

Amplă și profundă analiză științi
fică a dezvoltării societății noastre 
socialiste in etapa actuală și In per
spectivă, a evoluțiilor și fenomenelor 
ce au loc pe plan internațional, con
tribuție de inestimabilă valoare Ia 
îmbogățirea tezaurului politico-ideo
logic al partidului, a teoriei și practi
cii revoluționare, magistrala Expune
re a tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
fost urmărită cu cea mai mare aten
ție, cu larg interes și deplină apro
bare.

Dind expresie voinței tuturor partf- 
eipanților la plenara comună și 
pornind de la însemnătatea isto
rică a orientărilor și aprecierilor 

cuprinse In Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, 
in cadrul plenarei, tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a propus ca acest strălucit document 
să fie adoptat ca program de muncă 
și acțiune revoluționară al parti
dului, al întregului popor, să stea la 
baza întregii activități de pregătire 
și desfășurare, in cursul anului 
viitor, a Congresului al XlV-lea al 
Partidului Comunist Român, a nou
lui plan cincinal 1991—1995 și a pro
gramului de dezvoltare, pină in anul 
2000, a României socialiste.

Partlcipanții au primit cu entu
ziasm și deplină aprobare această 
propunere, reafirmînd cu putere ade
ziunea fierbinte la ideile și orientă
rile de excepțională însemnătate teo
retică și practică cuprinse in Expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
hotărîrea fermă de a acționa, în 
spirit revoluționar, pentru transpu
nerea neabătută In viață a acestora.

în cursul după-amiezii, lucrările 
plenarei comune s-au desfășurat in 
consilii pe domenii de activitate : 
Consiliul pentru planificare și baza 

de materii prime, combustibil și 
energie ; Consiliul pentru industria 
metalurgică și construcții de mașini; 
Consiliul pentru industria chimică, 
petrochimică și ușoară ; Consiliul 
pentru construcții industriale și ma
teriale de construcții ; Consiliul 
pentru transporturi și telecomunica
ții ; Consiliul pentru problemele ac- 
vității economico-financiare, apli
carea consecventă a noului meca
nism economic și autogestiunii; Con
siliul pentru problemele autocondu- 
cerii și autoaprovizionării și ridi
carea nivelului de trai al oamenilor 
muncii ; Consiliul pentru relații 
economice externe și cooperare in
ternațională. A avut loc, de aseme
nea, ședința Biroului Executiv al 
Consiliului National al Agriculturii, 
Industriei Alimentare. Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor, birourilor 
executive ale organelor centrale 
componente.

Lucrările comune ale Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, consiliilor și birou
rilor executive ale organismelor de
mocrației muncitorești-revoluționare 
și organizațiilor de masă și obștești 
continuă.

________________________________ J
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jstria minieră a județului Covasna 
deplinit planul la producția de lignit

TELEGRA E EXTERNE Marea sărbătoare națională a R.S.F. Iugoslavia

telegramă adresată tovarășu- 
OLAE CEAUȘESCU. secretar 

al Partidului Comunist Ro- 
-eședintele Republicii Socia- 
omânia, Comitetul județean 
ral P.C.R. raportează că oa- 
nuncii din industria minieră 
ului au îndeplinit sarcinile de 
i întregul an 1988 la produc- 
ignit.
aceste fapte de muncă — se 
in telegramă — minerii din 
e Baraolt, Vîrghiș și Valea 
i iși aduc contribuția la asi- 
i cărbunelui necesar centrale-

lor termoelectrice idin țară, anggjin- 
du-se să livreze peste plan, pină la 
sfîrșitul ainului, 7* mii- tone cărbune.

In telegramă se exprimă angaja
mentul comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județul Covas- 
na de a nu precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea neabătută a sar
cinilor ce lei revin din istoricele ho- 
tăriri ale Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
pentru realizarea (țxemplară a pla
nului pe 1988 și pe întregul câncinal.

(Agerpres)

Cuvintul șefului delegației române la Conferința președinților 
parlamentelor din țările Europei, S.U.A. și Canadei

Tovarășului RAIF DIZDAREVICI
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

XSLUI : Exportul
ționînd zi de zi și tot mai bine 
lizat pentru realizarea ritmică 
e bună calitate a producției 
,'U export, colectivele de oa- 

ai, muncii din unitățile econo- 
ale județului Vaslui obțin 

îțate deosebite în onorarea 
ite de termen a contractelor 
eiate cu partenerii externi, 
el, colectivele din 12 intreprin- 

industriale au depășit livră- 
de plan ale perioadei către 

e din peste 70 de țâri ale 
ii, cu aproape 63' milioane lei. 
a pregătire a producției, lan-

îndeplinit înainte de termen
sarea în fabricație a. tuturor co
menzilor prevăzute pentru ijiltimul 
trimestru al anului și promptitu
dinea in livrare creează condiții ca 
aceste destoinice colective munci
torești, intre care întreprinderile 
de rulmenți și de elemente preu- 
matice și aparate de măsură din 
Birlad, întreprinderea de materiale 
izolatoare și 
sintetice din 
nească planul 
an cu mult
(Petru Necula).

Combinaiul de fire 
Vaslui să-și indepli- 
la export pe întregul 
înainte de termen.

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — în 
capitala Poloniei s-au încheiat lu
crările Conferinței președinților par
lamentelor din țările Europei, S.U.A. 
și Canadei, care, timp de două zile, 
au dezbătut probleme privind colabo
rarea pe continent.

In cuvîntul său, șeful delegației 
parlamentare române, Marin Ivașcu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, a relevat importanța dialo
gului parlamentelor pentru dinami
zarea procesului edificării securității 
și dezvoltării cooperării pe conti
nent in toate domeniile de interes 
comun, pe baza respectării noilor 
principii ale raporturilor dintre 
state.

Vorbitorul a evidențiat imperati
vul intensificării eforturilor pe plan 
parlamentar in direcția eliminării 
armelor nucleare de pe continent, 
reducerii substanțiale a armamente
lor convenționale, lichidării armelor

chimice și a altor arme de distru
gere in masă, promovării unei largi 
colaborări economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale, aplicării drepturilor 
fundamentale ale omului cu luarea 
In considerație a diversității Intere
selor și pozițiilor, legilor și regle
mentărilor din fiecare stat partici
pant, încheierii cu rezultate pozitive 
a Reuniunii generale europene de 
la Viena.

Relevind amplele contacte ale 
Marii Adunări Naționale cu parla
mentele tuturor statelor europene, 
S.U.A. și Canadei, șeful delegației 
române a subliniat importanța orga
nizării și desfășurării în spirit con
structiv a celei de-a Vil-a Confe
rințe interparlamentare pentru co
operare și securitate în Europa, care 
urmează să aibă loc la București, în 
1989, anul centenarului Uniunii 
terparlamentare.

Stimate tovarășe Dizdarevici,

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, îmi este plăcut să vă adresez 
dumneavoastră și popoarelor Iugoslaviei cordiale felici
tări in numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal.

împreună cu urările mele cele mai bune de fericire 
pentru dumneavoastră și de succese popoarelor Iugosla-

BELGRAD 

viei prietene în construcția socialistă, exprim convingerea 
că relațiile de prietenie și colaborare pe multiple planuri 
dintre Republica Socialistă România și Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia se vor dezvolta și amplifica 
permanent, pe baza înțelegerilor și hotăririlor realizate 
la nivel înalt, în interesul popoarelor noastre, al cauzei 
socialismului și păcii, colaborării și înțelegerii în Balcani, 
Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășul™ STIPE ȘUVAR
Președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

S. U. A.

in-

CĂU : Ample acțiuni pentru colectarea materialelor 
refolosibile

scuperarea și valorificarea unor 
tități tot mai mari de materii 
ne și materiale refolosibile 
stituie una din preocupările de 
n ordin ale tuturor colectivelor 
muncă din economia județului 
:ău. In acest scop, in intreprin- 
i. in școli și instituții. Ia Sate, se 
anizează cu regularitate acțiuni 
masă pentru colectarea' mate- 
elor feroase și neferoase, a al- 
materii prime recuperabile. Ca 

nare, in perioada care a trecut 
la începutul anului, la între- 

nderea județeană de recuperare 
valorificare a materialelor refo- 
ibile au fost colectate aproape 
000 tone de oțel, cu 6 000 tone 
ii mult decit prevedea planul pe

perioadă, și 18 400 tone
1 000 tone peste preve- 
aaemenea, a)u fost adu-

această 
fontă, cu 
deri. De .
nate și livrate economiei rationale 
peste 2 300. tone materiale neferoa
se, 5 100 tone hirtie, 3 850 ijone cio
buri de sticlă și alte mațeriale de 
mare valoare. Tovarășul Gheorghe 
Pavel, directorul unității, ; ne spu
nea că depășirea planului de colec
tare fa cele mai multe sertimente 
a avut o influență pozithză și asu
pra situației economico^financiare 
a unitățji. Astfel, cheltuielile de 
producție la mia de lei volum de 
colectare au fost reduse du aproape 
10 lei, iar beneficiile realGzate pînă 
acum se ridică la aproape cinci 
milioane lei. (Gheorghe Baltă).
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E comunista vrere-a României. 
Spectacol literar-muzical-coregra- 
fic (color).
Unirea și independența — perma
nențe ale istoriei noastre (color). 
Idei in acțiune • Embleme 
competenței muncitorești.

21,35 Din lumea capitalului (Color)
21,50 Telejurnal.

20,10

20,30

21,00

21,20 ale

0 decizie a Departamentului de Stat 
contrarie legalității internaționale

NAȚIUNILE UNITE. 28 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a criticat — într-o 
declarație — hotărirea Departamen
tului de Stat al S.U.A. de a refuza 
viza de intrare președintelui Comite
tului Executiv aî O.E.P., Yasser 
Arafat, invitat să participe la dezba
terile din Adunarea Generală asu
pra problemei palestiniene. Expri- 
mindu-și regretul pentru această de
cizie, Perez de Cuellar subliniază că 
ea „este incompatibilă cu obligațiile 
Statelor Unite ca țară-gazdă" de a 
nu împiedica intrarea persoanelor 
care doresc să participe ia dezbate
rile O.N.U. „Dacă va fi menținută, 
acțiunea S.U.A. poate complica apro
piatele dezbateri din Adunarea Ge
nerală asupra problemei palestiniene 
și a situației din Orientul Mijlociu", 
se subliniază în declarație.

WASHINGTON (Agerpres). — De
partamentul de Stat al S.U.A. a 
anunțat că nu acordă viză de intrare 
în țară pentru Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, pentru a participa la dezba
terile Adunării Generale a O.N.U 
consacrate problemei palestiniene, ce 
urmează să înceapă Ia 1 decembrie 
— informează agențiile de presă. 
Purtătorul de cuvint oficial al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Ahmed Abderahman, a declarat că 
decizia S.U.A. de a nu perthite pre
ședintelui Comitetului Executiv al 
O.E.P. să participe la lucrările Adu
nării Generale a O.N.U. constituie o 
încălcare a legislației internaționale 
și este un act ostil poporului arab — 
transmite agenția E F E.

Stimate tovarășe Șuvar,

Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia imi oferă prilejul de a vă adresa dumnea
voastră, Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, comuniștilor și oamenilor muncii iugoslavi

Secretar

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
tovarășului Branko Mikulici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, cu ocazia sărbătorii 
naționale a acestei țări, o telegramă 
prin care, în numele guvernului și 
al său personal, ii adresează calde 
felicitări și cele mai bune urări de 
succes în dezvoltarea socialistă a 
patriei.

In telegramă se exprimă convin
gerea că guvernele celor două țări 
vor aduce o contribuție tot mai im
portantă in dezvoltarea relațiilor de

BELGRAD

cele mai bune urări ,de succes în activitatea de dezvoltare 
socialistă a țării.

Sînt convins că strînsele raporturi de colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre țările noastre se vor dezvolta perma
nent, în interesul reciproc al poporului român și al po
poarelor iugoslave, al cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
general al Partidului Comunist Român,

prietenie și a colaborării multilatera
le româno-iugoslave, in interesul po
poarelor noastre, al cauzei păcii, 
cooperării și înțelegerii în Europa și 
in intreaga lume;

★
Cu același prilej, tovarășul Nicolae 

Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale, a adresat o telegramă de 
felicitare tovarășului Dușan Po- 
povski, președintele Adunării R.S.F. 
Iugoslavia, iar tovarășul loan Totu, 
ministrul afacerilor rexterne, a trimis 
o telegramă de felicitare tovarășului 
Budimir Loncear, secretar federal 
pentru afacerile externe al R.S.F.I.

RECEPȚIE
Cu prilejul Zilei naționale a 

R.S.F. Iugoslavia, ambasadorul aces
tei țări la București, Boro Dețikov, 
a oferit luni o recepție.

Au participat Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Executiv, al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-minis- 
tru al guvernului, miniștri, membri 
ai conducerii unor ministere și in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, oameni de știință, artă 
și cultură, generali și ofițeri, 
ziariști.

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

Astăzi, opinia publică progre
sistă de pretutindeni marchează 
„Ziua internațională de solidari
tate cu poporul palestinian". Insti
tuită printr-o rezoluție a Adunării 
Generale a O.N.U. din decembriș 
wr. avind Rqirignla' Intre’ Statele 
coautoare, această manifestare se 
inscrie in rindul multiplelor acțiuni 
întreprinse in ultimii ani pe plan 
mondial în sprijinul cauzei drepte 
a poporului palestinian, al afir
mării aspirațiilor sale legitime la 
existentă liberă, de 
Ea constituie, de 
prilej de a atrage 
situației grave din 
ciu și a necesității 
na pe plan internațional in 
derea realizării unei reglementări 
politice globale, juste și durabile, 
în cadrul căreia să-și găsească 
rezolvarea și problema palestinia
nă. care reprezintă un element 
fundamental pentru soluționarea 
conflictului din zonă.

Anul acesta, ziua de 29 noiem
brie este marcată în condiții poli
tice deosebite. Așa cum este cu
noscut, cu două săptămîni in ur
mă. la 15 noiembrie, Consiliul Na
țional Palestinian, intrunit la Al
ger, a hotărit proclamarea Statu
lui Palestinian Independent — Pa
lestina — act primit cu interes și 
aprobare în numeroase țări ale 
lumii. în spiritul politicii princi
piale de solidaritate activă cu toa
te popoarele care luptă pentru 
dreptul inalienabil de a dispune 
liber de propriile destine, Româ
nia socialistă a salutat hotărîrea 
C.N.P., recunoscînd statul palesti
nian. Așa cum s-a arătat și în co
municarea dată publicității de Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Republicii Socialiste România, țara 
noastră s-a pronunțat permanent 
in sprijinul dreptului poporului 
palestinian la autodeterminare, in
clusiv la crearea unui stat pro
priu, independent. Consecvent 
acestei- poziții, guvernul român a 
recunoscut crearea statului pales
tinian și a salutat Declarația po
litică a Consiliului Național Pa
lestinian, prin care se exprimă do
rința de a se acționa pentru solu
ționarea pe cale politică a pro
blemelor din Orientul Mijlociu, in 
spiritul și pe baza rezoluțiilor 242 
și 338 ale Consiliului de Securitate 
al O.N.U., implicit a recunoașterii 
existenței statului Israel, in. pa
ralel cu recunoașterea statului pa
lestinian independent.

Este o realitate istorică faptul că 
România a militat consecvent pen
tru realizarea unei reglementări 
politice globale, juste și durabile 
a situației din Orientul Mijlociu,

sine stătătoare, 
asemenea, un 
atenția asupra 

Orientul Mijlo- 
de a se acțio- 

ve-

care să deschidă calea împlinirii 
aspirațiilor de libertate și inde- 
fiendență ale poporului palestinian, 
n acest sens, țara noastră a acor

dat poporului palestinian un spri- 
jiți multilateral —- poliție, diplo
matic și material — în scopul 
autodeterminării, s-a Înscris prin
tre primele state care au recunos
cut Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, la București funcțio- 
nînd de mai mulți ani o reprezen
tantă a O.E.P. Această poziție 
principială și consecventă a fost 
clar exprimată în cuvintările 
secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii, in luă
rile de poziție ale României la 
O.N.U. și în alte foruri interna
ționale.

Astfel, de la înalta tribună a

Ziua internațională 
de solidaritate 

cu poporul palestinian

Conferinței Naționale a partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
declara : „România militează cu 
fermitate pentru soluționarea ■ pe 
calea tratativelor a problemelor 
din Orientul Mijlociu, care să ducă 
la realizarea unei păci juste și du
rabile in această regiune, la asi
gurarea dreptului poporului pales
tinian la autodeterminare, inclu
siv Ia constituirea unui stat pro
priu independent, Ia asigurarea 
independenței și suveranității tu
turor statelor din zonă, 
sens, țara noastră s-.a 
ferm pentru organizarea 
ferințe internaționale în 
Orientului Mijlociu, sub 
ganizației Națiunilor 
participarea tuturor țărilor intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei și a membri
lor permanent! ai Consiliului de 
Securitate".

De altfel, întreaga evoluție a 
evenimentelor din Orientul Mijlo
ciu confirmă justețea acestei po
ziții, de natură să ducă la o solu
ționare efectivă a conflictului. So
luționare cu atît mai stringent ne
cesară cu cit, în vreme ce în alte 
zone ale lumii 
efectivi pe calea 
țări negociate, in 
situația continuă 
dată. De aproape un an are 
revolta populației palestiniene din

In acest 
pronunțat 
unei con- 
problema 

egida Or- 
Unite, cu

s-au făcut pași 
unor reglemen- 
această regiune 
să rămină încor- 

loc

vremea teatre
Institutul de meteorologic și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 29 noiembrie (ora 20) — 
2 decembrie (ora 20). în țară : Vre
mea va fi in general închisă. Vor că
dea precipitații, mal ales sub formă 
de ninsoare, în nordul și centrul țării, 
cu caracter local, tn rest, va ploua 
izolat. Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse intre minus 3 și plus 7 grade, 
Iar cele minime, in general, intre mi
nus 10 șl zero grade, ușor mai cobo- 
rite. in depresiuni. In zonele joase, lo
cal, se va produce ceață; izolat — po
lei. în București : Vremea va fi în ge
neral închisă. Vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare.

Povara datoriei externe apasă greu 
asupra țărilor Africii

relevă un studiu al Fondului Monetar International
diu al Fondului Monetar Internațio
nal. Dacă în intervalul 1986—1987, 
serviciul datoriei externe a Africii 
era de 10 miliarde dolari pe ăn, în 
perioada 1988—1989 el se va dubla, 
în' eventualitatea — foarte improba
bilă — că va fi plătit, numai , servi
ciul datoriei externe ar devora 54,4 
la sută din • veniturile provenind din 
exporturile de bunuri. și servicii ale 
țărilor africane subsahariene.

Din cauza unei reduceri conside
rabile a prețurilor la produsele pri
mare ale țărilor in curs de dezvol
tare, veniturile din export ale țări
lor africane s-au redus de Ia 49 mi
liarde dolari, în intervalul 1979— 
1981, la 35 miliarde dolari, în 1986— 
1987 se arată in același studiu. 
Itșp) ■ x u -a

NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager
pres). — Datoria externă a țârilor 
africane subsahariene a crescut de 
la 122,4 miliarde dolari, la sfîrșitul 
anului 1986, la 137,8 miliarde dolari 
în anul 1987 — se arată intr-un stu-

Cisiordania și Gaza, care-și reven
dică dreptul la existență liberă, de 
sine stătătoare ; se prelungește și 
se amplifică criza internă din Li
ban, în condițiile In care continuă 
acțiunile agresive ale Israelului In 
această țară^ Toate aceste evoluții 
pun și mai mult in evidență ne
cesitatea întreprinderii unor ac
țiuni constructive, care să deschi
dă calea păcii și înțelegerii in în
treaga regiune a Orientului Mij
lociu. Pe această linie, România, 
exprimîndu-și speranța că se vor 
depune toate eforturile și se va ac
ționa cu toată răspunderea pentru 
a se ajunge Ia convocarea unei 
conferințe internaționale, sub egi
da O.N.U., în vederea soluționării 
pașnice, globale și durabile, a pro
blemelor Orientului Mijlociu, a 
subliniat că va. face totul și in vi
itor pentru a se ajunge, in noile 
condiții, cit mai curind, fă convo
carea conferinței internaționale 
și pentru instaurarea upp păci 
trainice și juste în această re
giune.

Consecventa cu care partidul șl 
statul nostru se pronunță pentru o 
soluție politică în Orientul Mijlo
ciu, sprijinul permanent 
poporului palestinian în 
împlinirii aspirațiilor sale 
nale se bucură de stimaf și 
țuirea acestui popor, ale țărilor 
arabe, care văd in România socia
listă un prieten apropiat, un pro
motor fdrm al cauzei libertății și 
independentei tuturor națiuni
lor. Cu prilejul numeroaselor 
întîlniri țfintre p r e ș e d i n t eă e> 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P., 
Yasser Arafat, acesta a exprimat de 
fiecare dată gratitudinea față de 
țara noastră, față de Partidul Co
munist Român. „Folosesc și aceas
tă ocazie, declara YASSER ARA
FAT într-un mesaj adresat șefu
lui statului român, pentru a vă ex
prima înalta noastră apreciere față 
de poziția fermă de sprijin mani
festată constant de România prie
tenă față de lupta justă a poporu
lui arab palestinian pentru redo- 
bindirea drepturilor sale inaliena
bile, pentru revenirea Ia cămine, 
pentru autodeterminare și crearea 
statului palestinian independent".

Cu prilejul „Zilei internaționale 
de solidaritate cp poporul pales
tinian", .România socialisță iși re
afirmă sentimentele de caldă prie
tenie față de poporul palestinian, 
exprimîndu-și hotărirea de a-i a- 
corda în continuare întregul sprijin 
în lupta pentru afirmarea dreptu
rilor sale naționale legitime.

i AGENȚIILE DE PRESĂ ‘

TRANSMIT

Se împlinesc 45 de ani de la 
evenimentul istoric care a marcat 
trecerea popoarelor Iugoslaviei la 
făurirea unui destin nou : hotărirea 
Consiliului Antifascist de Eliberare 
Națională, reunit la 29 noiembrie 
1943 in zona eliberată de sub ocu
pația hitleristă, sub imboldul hotă- 
ritor al partidului comunist, in 
frunte cu Iosip Broz Tito, de a 
transforma țara intr-un stat al 
oamenilor muncii. Peste doi ani, 
tot in ziua de 29 noiembrie, incu- 
nunind lupta eroică desfășurată de 
popoarele iugoslave pentru elibe
rare. națională și socială, Adunarea 
Constituantă, întrunită la Belgrad, 
a abolit monarhia și a proclamat 
republica.

In anii puterii oamenilor muncii, 
popoarele Iugoslaviei, reconstruind 
țara distrusă de război, au înfăp
tuit, sub conducerea Uniunii Co
muniștilor, profunde transformări 
revoluționare — învingind nume
roase greutăți, interne, și interna
ționale —, au obținut realizări de 
seamă în creșterea forțelor de pro
ducție, in edificarea unei industrii 
puternice, . în dezvoltarea întregii 
economii, ceea ce și-a găsit expre
sie in sporirea de circa, 7 ori a 
venitului național. Succese nota-

bile s-au înregistrat în dezvoltarea 
științei și tehnicii, a invățămintu- 
lui și culturii.

In același timp, R.S.F. Iugo
slavia s-a afirmat ca un factor 
activ și constructiv al, vieții inter
naționale, desfășurind o amplă 
activitate In interesul dezvoltării 
libere și pașnice a popoarelor, 
pentru înțelegere și colaborare pe 
plan european și in întreaga lume.

In prezent, in țară se desfășoară 
o intensă activitate politică pentru 
înfăptuirea hotăririlor celui de-al 
XIII-lea Congres, ale plenarelor 
ulterioare ale C.C. al Uniunii Co
muniștilor, ale forurilor de stat 
privind valorificarea mai deplină 
a potențialului creat și consoli
darea succeselor obținute in edifi
carea noii orinduiri, eliminarea 
anumitor fenomene negative, pen
tru perfecționarea economiei și a 
conducerii acesteia, pentru întă
rirea upității și coeziunii sociale, a 
colaborării generale in vederea asi
gurării înaintării cu succes a țării 
pe calea de dezvoltare socialistă 
aleasă cu 45 ele ani in urmă.

Aniversarea de azi constituie 
totodată un prilej de a evoca dez
voltarea raporturilor tradiționale 
de prietenie și colaborare dintre

România și Iugoslavia, dintre po- . 
poarele celor două țări socialiste 
vecine. Aceste relații au ca temelie, 
trainică deplina egalitate in drep- ■ 
furi, principiile independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne și avan- ' 
tajului reciproc.

Dezvoltarea puternică, de-a lun
gul anilor, a legăturilor de prie
tenie și colaborare romăno-iugo- 
slave sînt indisolubil legate de în
țelegerile și hotărîrile luate in 
cadrul frecventelor întîlniri și con
vorbiri la nivel înalt. Vizitele' 
efectuate de conducătorul parti
dului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în R.S.F. 
Iugoslavia, ca, și vizitele între
prinse de conducătorii de partid 
și de stat ai Iugoslaviei in 
România au, dus la înțelegeri 
deschizătoare de noi perspective- 
pentru colaborarea multilaterală 
româno-iugoslavă in făurirea noii 
orinduiri, in înfăptuirea năzuințe-, 
lor de securitate și înțelegere in 
Balcani, Europa și intreaga lume. 
Este o evoluție care, răspunzind . . 
intereselor fundamentale ale celor 
două țări și popoare, răspunde, in 
același timp, intereselor generale . 
de pace și progres ale tuturor 
popoarelor.

âcordat 
vederea 

națio- 
pre-

Nicolae N. LUPU

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 13 : (sala Amfiteatru) : Po
veste din Hollywood — 18; (sala Ate
lier) : Clovnii — 18.
O Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Stu
dioul tinărului muzician“ (XXXIX). 
Recital instrumental. Mihaela Smo- 
leaii-vioară, Carol Huros-violoncel, 
Ovidiu Căplescu-clarinet. Petre Nan- 
cu-trompetă — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Noap
tea cea mai lungă, Interogatoriul din 
zori — 18.

• Teatrul de operetă (13 63 48): Vo
ievodul țiganilor — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala- Schitu Măgureahu; 14 75 46): 
Neinsemnații — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : A treia țeapă — 
18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare 
pierdută — 18,30
• Teatrul Foarte Mic ' (14 09 05):
Goethe mi-a spus — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60): Pre- 
șuj — 18
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru) : Scapiho — 18; (sala Stu
dio) Dansul morții — 18,30
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Așteptam pe altcineva 18; 
(foaier) : Pasărea m^ia&tră-Maria 
Tănase — 18,30
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tâ*
.... .......... ......... ....................................

CONGRES. în capitala Indiei 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
VII-lea Congres al Organizației de 
solidaritate cu popoarele afro-asia- 
tice (O.S.P.A.A.). în cuvintările 
rostite, delegații și-au concentrat 
atenția asupra modalităților și căi
lor de oprire a cursei înarmărilor 
nucleare și convenționale, subli
niind necesitatea eliminării totale 
a arsenalelor de arme de distru
gere in masă. Totodată, parti'clpan- 
ții la dezbateri au evidențiat do
rința țărilor în curs.de dezvoltare 
de a se avansa pe calea soluțio
nării pașnice a conflictelor regio
nale, de a se edifica o lume fără 
violență, a înțelegerii și conlu
crării, de a se acționa pentru era-' 
dicarea subdezvoltării și opresiunii, 
pentru dobindirea și consolidarea 
independenței 
mice.

politice și econo-

a avut Ioc luni o 
in cadrul consultă-

VIENA 
intilnire 
dintre reprezentanții . statelor

Hidrocentralele Drinei

LA 
nouă 
rilor 
participante Ia Tratatul de la Var
șovia și cei ai țărilor membre ale 
N.A.T.O. privind elaborarea man
datului viitoarelor negocieri refe
ritoare la forțele armate și arma
mentele convenționale din Europa, 
de la Atlantic la Urali.

ÎN SUBURBIA PARIZIANA 
I ROMAINVILLE a avut loc o in

tilnire a membrilor Asociației na- 
Iționale a deputaților comuniști și 

republicani. In cuvintul rostit cu 
acest ’ prilej, George Marchais, 

I secretar general al P.C.F., s-a pro
nunțat pentru unirea eforturilor 
tuturor forțelor de stingă și pen
tru contacte cu reprezentanții Par- 

I tidului Socialist in vederea sem- 
I nării unui acord de cooperare în 

perspectiva viitoarelor alegeri mu- 
I nicipale.
‘ INTILNIRE. Agenția T.A.S.S. 
I informează că la Islamabad a avut

Ioc o intilnire îhtre reprezentanți 
ai ambasadei sovietice din Pakis
tan și ai opoziției afgane înarma- 

Ite. A fost discutată problema eli
berării soldaților sovietici captu
rați in Afganistan de formațiuni 

| ale forțelor de opoziție.

nașe" (15 56 78, sala Savoy) : Tempo, 
tempo — 18
• Teatrul ,Jon ,Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 15
• Teatrul. „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 15 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Surlsul Hiroshimei — 10
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 13,30

cinema
• Marea unire, încununarea năzuin
ței de veacuri a poporului român. 
Pentru patrie : PATRIA (11 86 25) — 
9; 12; 15,30, 18,30.

Există multe locuri in Iugoslavia 
socialistă care vorbesc despre capa- . 
citatea constructivă și hărnicia oame
nilor. Un astfel de exemplu este re
prezentat. de transformările petrecu
te în valea rîului Drina. Vijelioasă, 
cu undele spumegînd năvalnic pe 
calea-i încorsetată de dealuri, Dri
na năvălește în cimpie, unde ade
sea. în trecut, se și produceau re
vărsări cu efecte distrugătoare.

In frunte cu comuniștii, care au 
condus in anii 1941—1945 lupta de 
eliberare națională, popoarele Iugo
slaviei prietene au trecut cu hotă- 
rire, chiar din primul an de după 
victorie, Ia refacerea țării, la fău
rirea unei economii moderne. In a- 
cest vast program, un loc impor
tant l-au ocupat și proiectele de 
regularizare a Drinei, precum și a 
afluenților săi. Scopul urmărit a fost 
nu numai acela de a imblinzi nă
valnicul rîu, dar și de a-i pune „la 
lucru" forța apelor, evaluată la pes
te 25 de miliarde kWh energie e- 
lectrică. Așa a luat naștere, in ul
timele două decenii și jumătate, a- 
devărata cașcadă de hidrocentrale. 
Și „salba de lumini" de pe Drina 
continuă să sporească, contribuind 
la dezvoltarea economică a țării. Tot
odată, lacurile și bazinele de acu
mulare, realizate pină în prezent 
de-a lungul Drinei și al afluenților 
săi, permit irigarea unor întinse te
renuri din Srem, Semberia. Maciva 
și Posavina, făcind, în același timp, 
să dispară pericolul inundațiilor, de
zastruoase.

Există, desigur, multe alte dome
nii in care popoarele Iugoslaviei au 
obținut rezultate de seamă in anii 
de după eliberare. Un sector de bază 
al economiei este astăzi cel al con
strucțiilor navale. In prezent, pe 
mările și oceanele globului plutesc 
circa 600 mari nave construite la șan
tierele de la Riekă, Split, Kralievița, 
Pola, Troghir. Pe lîngă acestea, 12 
șantiere sint destinate realizării de 
nave fluviale.

In construcția de mașini. în e- 
lectronică și electrotehnică, in sec
torul chimic, industria iugoslavă

dispune de capacități de producție 
importante, rod al anilor de con
strucție socialistă, colectivele res
pective anunțind, _ și in acest an, 
realizări notabile ' in ceea ce pri
vește creșterea producției și produc
tivității muncii. Astfel, întreprin
derea „Boris Kidrici" din Șibenik a 
realizat pină în prezent aproape 
70 000 tone de aluminiu, iar fabri
ca de ciment din Beocin a îndepli
nit planul pe 1988, angajindu-se ca 
pină la sfîrșitul anului să inscrie 
la totalul producției încă 100 000 de 
tone ciment ; in bazinul minier Ko- 
Iubara, care realizează 36 la sută 
din intreaga producție de cărbune a 
țării, s-au obținut pină acum 20 mi-

Insemnări de călătorie

lioane tone lignit, cantitate ce va 
fi sporită pină la sfîrșitul anului cu 
încă 6 milioane tone ; cele 13 în
treprinderi care fac parte din com
binatul „1 Mai" din Zagreb, unde 
se realizează anual 3 500 de diverse 
mașini-unelte, șî-au sporit simțitor 
producția ; întreprinderea „Elek- 
tronska Industria" din Niș și-a a- 
dăugat la activul său o nouă fa
brică de produse electrocasnice, care 
a intrat zilele trecute in funcțiune 
la Zitoradja — toate acestea evi
dențiind o activitate susținută pen
tru progresul economic și social al 
țării.

O atenție deosebită a fost și este 
acordată aplicării în producție a ce
lor mai noi cuceriri ale științei. In 
acest scop, se’i preconizează dezvol
tarea sistemului de informare știin- 
țifico-tehnică, urmărindu-se și rea
lizarea unei copperări largi între in
stitutele de cercetări din țară, pre
cum și unificarea activităților de 
cercetare științifică.

Pe lingă unele probleme ale vieții 
politice, în cadriil dezbaterilor recente 
din parlament asupra situației econo
mice s-a subliniat că, deși sint mul
te rezultate satisfăcătoare, mai per

sistă un șir de dificultăți. Printre 
acestea, rata inaltă a inflației, care 
— așa cum sublinia primul-minis- 
tru, Branko Mikulici — diminuea
ză rezultatele bune obținute după a- 
plicarea măsurilor adoptate de gu
vern și are repercusiuni negative a- 
supra aplicării noii reforme econo
mice. Iși găsesc reflectarea în a- 
ceastă situație și recolta de cerea
le mai slabă anul acesta, ca urma
re a secetei îndelungate, ca și pla
ta dobinzilor înalte ce trebuie a- 
chitate in contul datoriei externe a 
țării.

Numeroase dezbateri au avut loc 
la nivel comunal, provincial, repu
blican și federal asupra unor amen
damente la Constituție care, zilele 
trecute, au fost promulgate de Con
siliul Federal al Adunării R.S.F.i. 
Se apreciază că aceste amendamente 
sint menite să contribuie la O măi 
bună funcționare a organelor fede-,. 
rației, la consolidarea unei piețe 
iugoslave unitare, la creșterea rolti-' 
lui oamenilor muncii în procesul de’ 
adoptare a deciziilor in cadrul fe
derației.

Activitățile pe plan politic conti
nuă să fie deosebit de intense. în
tre altele, în dezbaterea Adunării 
R.S.F.I. se află un document inti
tulat „Bazele reformei sistemului', e- 
conomic", după adoptarea căruia gu
vernul federal va prezenta . regle
mentările de rigoare pentru tradu
cerea lui în viață, începînd cti 1 ia
nuarie 1989. în primele zile ale lu
nii viitoare urmează să aibă loc 
plenara C.C. al U.C.I. care, de a- 
semenea, va dezbate problemele ac
tualei situații economice, sociale și 
politice din țară.

Toate acestea oferă o oglindă fi
delă a intenselor preocupări pentru 
găsirea, in condițiile specifice ale 
Iugoslaviei, a căilor și metodelor de 
soluționare a problemelor existente, 
pentru asigurarea mersului înainte’și 
înfăptuirea, în actuala etapă, a ro
lului conducător al U.C.I. in socie
tatea socialistă bazată pe autocon- 
ducere din R.S.F. Iugoslavia.

Nicolae PLOPEANU

• România pe coordonatele dezvol
tării socialiste. Vulcanul stins ; LU
MINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• E scris pe tricolor unire. Dacii :
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Miracolul : FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11 ; 13; 15; 17; 19.
0 Muzica e viața mea : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19, PACEA 
(71 30 85) - 9; 1/1; 13; 15: 17: 19, COS
MOS (27 54 95) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Hanul dintre dealuri : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
0 Nelu î DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19, VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.
0 în fiecare zi mi-e dor de tine :

UNION (13 49 04) - 9; 11; 13; 15;
17; 19.
0 Burebista : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 12: 15; 18. ?
0 Mihai Viteazul: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 12; 15; 18.
0 Duelul : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11,30 : 14; 16,30; 19.
0 Misterele Bucureștilor — 15; 17; 
19, Fiul stelelor — 9; 11; 13; DOINA 
(16 35 38).
0 Buzduganul cu trei peceți : STU
DIO (59 53 15) — 10; 14; 18.
0 Cantemir : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Evadarea : MELODIA (11 13 49) —
9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Pădurea de fagi : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; lf; 13; 15; 17; 19.
0 Columna : VOLGA (79 71 26) — 9; 
12; 15; 18. j

0 Vlad Țepeș : AURORA (35 04 66) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Pădurea spînzuraților : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 12; 15; 18.
0 Dragostea și revoluția : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.
0 Acțiunea „Autobuzul44 : ARTA 
(21 31 86) — 9: 11: 13; 15; 17; 19.
0 Strada chitariștilor : TIMPURI 
Nor (15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Transport secret : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19. LIRA 
(317171) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 O anchetă ciudată : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17: 19.
0 Sub semnul dragostei : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Vocație de detectiv : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
0 Vraciul : CULTURAL (83 50 13) — *
9; 11,30; 14; 16,30; 19.
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