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pămîntul patriei, de pace și colaborare internațională,
ieri și-a început lucrările

PLENARA LĂRGITĂ A CMTHIUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, au început, marți 24
octombrie, la Ateneul Român,
lucrările Plenarei lărgite a Co
mitetului Central al Partidului
Comunist Român.
La sosirea în sală, secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a fost sa
lutat cu multă căldură și însu
flețire
de participanții la
plenară.
In aplauzele șl aclamațiile
celor prezenți, împreună cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu
tovarășa Elena Ceaușescu, in
prezidiu au luat loc membrii
Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R.
Deschizind lucrările, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a
arătat că la plenară, pe lingă

membrii și membrii supleanți
ai C.C. al P.C.R., membrii Co
misiei Centrale de Revizie,
participă, ca invitați, 345 de
activiști de partid și de stat
din diferite sectoare de activi
tate. In total iau parte 812
tovarăși, plenara dobîndind ca
racterul unei largi ședințe cu
activul de partid din domeniul
activității Ideologice și politi
co-educative.
Participanții au aprobat, în
unanimitate, următoarea ordine
de zi :
1. Cu privire la problemele
socialismului, ale activității ideologice și politico-educative,
de dezvoltare a conștiinței re
voluționare, de formare a
omului nou, constructor con
știent al socialismului și co
munismului in România.

2. Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației
cu produse agroalimentare și
bunuri industriale de consum
pe anul 1990.
3. Raport cu privire la pre
gătirea Congresului al XlV-lea
al partidului, organizarea și
desfășurarea
adunărilor
și
conferințelor pentru dări de
seamă și alegeri in organiza
țiile de partid.
INTIMPINAT CU CELE MAI
ALESE SENTIMENTE DE STIMĂ
Șl
PREȚUIRE,
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRE
TARUL GENERAL AL PARTI
DULUI, A PREZENTAT, DE LA
TRIBUNA PLENAREI, EXPU
NEREA „CU PRIVIRE LA PRO
BLEMELE SOCIALISMULUI, ALE

ACTIVITĂȚII IDEOLOGICE, POLITICO-EDUCATIVE, DE DEZ
VOLTARE A CONȘTIINȚEI RE
VOLUȚIONARE, DE FORMARE
A OMULUI NOU, CONSTRUC
TOR CONȘTIENT AL SOCIA
LISMULUI Șl COMUNISMULUI
IN ROMÂNIA".
Toți cei prezenți la lucrările
plenarei au subliniat prin pu
ternice și îndelungi aplauze aprecierile, ideile și orientările
de
excepțională
însemnă
tate cuprinse în Expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
au aclamat cu înflăcărare
pentru gloriosul nostru partid
comunist și pentru secretarul
său general, pentru patria
noastră socialistă, pentru eroicul popor român, construc
tor victorios al socialismului și
comunismului.
Lucrările plenarei continuă.

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
CU PRIVIRE IA PRORIEMELE SOCIALISMULUI, AIE ACTIVITĂȚII IDEOLOGICE,
POLITICO-EDUCATIVE, DE DEZVOLTARE A CONȘTIINȚEI REVOLUȚIONARE, DE FORMARE A OMULUI NOU, I
CONSTRUCTOR CONȘTIENT AL SOCIALISMULUI ȘI COMUNISMULUI IN ROMANIA
Stimați tovarăși,
Comitetul Politic Executiv al
Comitetului Central al partidului
consideră necesar ca actuala Ple
nară să dezbată problemele socia
lismului, ale activității ideologice,
politico-educative, de dezvoltare a
conștiinței revoluționare, de for
mare a omului nou, constructor
conștient al socialismului și comu
nismului în România. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).
Această dezbatere este necesară
deoarece au trecut 45 de ani de la
revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă și 41 de ani de la trecerea
la edificarea socialismului în
România.
Totodată, această dezbatere apa
re necesară ca rezultat al faptului
că pe plan mondial au apărut di
ferite teze și concepții cu privire
la făurirea socialismului și la per
spectivele luptei revoluționare,
ale dezvoltării generale a socialis
mului în lume.
Are loc, de asemenea, o inten
sificare a activității cercurilor
reacționare, antisocialiste și anti
comuniste, de amestec în treburile
interne ale țărilor socialiste, în
scopul destabilizării situației în
aceste țări și slăbirii construcției
socialiste.
In actualele împrejurări se Im
pune ca o necesitate obiectivă ana
liza științifică a drumului parcurs
In construcția socialismului, a sta
diului actual al socialismului în
țara noastră și, pe baza concluzii
lor desprinse din practica și reali

tățile sociale, să dăm răspunsuri
teoretice, să înarmăm partidul, în
tregul popor cu o cunoaștere și în
țelegere justă a realităților economico-sociale, a legilor obiective, a
principiilor socialismului științific,
a concepției revoluționare în gene
ral, privind căile de dezvoltare a
patriei noastre, a întregii omeniri
pe calea orînduirii fără clase, fără
asupritori, de realizare a celei mai
drepte orînduiri din lume — a so
cialismului și comunismului. (Aplauze puternice, prelungite ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
eroism, România — comunism !“).
Am ajuns la concluzia că este ne
cesar să facem această analiză îna
intea Congresului al XlV-lea al
partidului pentru a se putea înțe
lege mai bine problemele actuale
ale dezvoltării economioo-sociale,
ale socialismului și vieții mondiale,
astfel încît dezbaterile și hotărîrile
Congresului să dea o perspectivă
științifică, revoluționară cu privire
la înfăptuirea neabătută a Progra
mului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și crearea condițiilor tre
cerii la afirmarea în viață a prin
cipiilor comuniste, în patria noas
tră, în toate domeniile.

Stimați tovarăși,
De la apariția socialismului
științific au trecut mai bine de
140 de ani. Făuritorii socialismu
lui științific, Marx și Engels, au
supus unei analize critice dezvol
tarea societății omenești și, îndeo
sebi, a capitalismului, pe baza

concepției revoluționare despre
lume și viață — materialismul
dialectic și istoric.
Socialismul științific s-a dezvol
tat, după cum este bine cunoscut,
în luptă hotărîtă împotriva socia
lismului utopic, a concepțiilor bur
gheze și mic burgheze despre so
cialism, a anarhismului, refor
mismului, lichidatorismuiui, a di
feritelor concepții idealiste și
pseudorevoluționare.
Făurirea socialismului științific,
a concepției unitare revoluționare
a proletariatului privind înțe
legerea și transformarea lumii pe
cale revoluționară a reprezentat
victoria spiritului revoluționar în
mișcarea muncitorească și a dat
perspective luptei unite a clasei
muncitoare, a proletariatului și
forțelor progresiste de pretutin
deni pentru răsturnarea orînduirii
capitaliste, bazate pe exploatare și
asuprire și realizarea unei orîn
duiri noi, bazate pe egalitate și
echitate, în care oamenii muncii,
popoarele să fie cu adevărat
libere, independente și stăpîne pe
destinele lor. (Aplauze puternice,
prelungite).
Este necesar să subliniem per
manent faptul că făuritorii socia
lismului științific nu au conside
rat niciodată teoria lor elaborată
definitiv, o dată pentru totdeauna.
După cum se știe, ei au atras în
totdeauna atenția că au pus nu
mai bazele unei concepții revolu
ționare materialist-dialectice des
pre lume și viață, care trebuie să
se dezvolte și să se îmbogățească
continuu cu practica și teoria re

voluționară, ca urmate a dezvol
tării forțelor de producție, a ști
inței, tehnicii și culturii, a cu
noașterii umane în general.
In cei peste 140 de ani care au
trecut de la apariția ,.Manifestu
lui Partidului Comunist", ome
nirea a cunoscut profunde trans
formări revoluționare. Mișcarea
muncitorească a trecut, de aseme
nea, prin măi multe etape de or
ganizare și dezvoltare. De la In
ternaționala I-a comunistă, înte
meiată de Marx și Engels, la In
ternaționala a II-a și apoi la In
ternaționala a III-a și pînă astăzi,
mișcarea muncitorească, partidele
clasei muncitoare au trecut prin
diferite forme de organizare și, tot
odată, s-au dezvoltat diferite con
cepții cu privire la calea eliberă
rii clasei muncitoare de asuprire
și exploatare și asupra căilor
realizării orînduirii sociale socia
liste.
O analiză obiectivă, chiar foar
te succintă, demonstrează cu pu
terea realității, a vieții — adevă
ratul judecător — că socialismul
științific și-a dovedit pe deplin for
ța și invincibilitatea. Mișcarea
muncitorească revoluționară, parti
dele clasei muncitoare au, după
cum este bine cunoscut, concepții
diferite privind înfăptuirea revo
luției și construcției socialiste, dar,
cu toate acestea, ele au avut și au
un rol de importanță tot mai mare
în viața națională și internaționa
lă, în lupta pentru progres eco
nomic și social, pentru pace, pen
tru o lume mai dreaptă și mal
bună.

Este un adevăr bine cunoscut
și de netăgăduit că partidele co
muniste, și în primul rînd Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice,
și-au asumat răspunderea istorică
de a înfăptui revoluția proletară
și de a trece la construirea socie
tății socialiste.
Au trecut 72 de ani de la vic
toria Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie șl de la crearea pri
mului stat al muncitorilor și ță
ranilor din lume, în care s-a con
struit societatea socialistă.
Da sfîrșitul celui de-al doilea
război mondial și în anii următori,
pe calea Revoluției din Octombrie
au trecut noi și noi popoare, prin
tre care și poporul român, care a
răsturnat pentru totdeauna orînduirea burghezo-moșiereașcă și a
ridicat pe pămîntul României edi
ficiul luminos al societății socia
liste.
(Aplauze și
urale pu
ternice, indeiungate ; se scandea
ză
„Ceaușescu
—
P.C.R.!“,
„Ceaușescu și poporul!").
Este bine cunoscut că, pe ansam
blu, țările socialiste au obținut
mari realizări în lichidarea înapo
ierii și făurirea cu succes a socia
lismului. Se poate afirma, fără
teama de a greși, că socialismul
și-a demonstrat forța și superio
ritatea, ca orînduirea socială cea
mai dreaptă și umană din cite a
cunoscut omenirea pină acum.
(Vii și puternice aplauze).
In același timp, pe calea socia
lismului, în forme și faze dife
rite, au trecut și acționează noi
state și popoare din cadrul țări
lor în curs de dezvoltare.

De asemenea, în diferite țări ca
pitaliste, partidele socialiste și social-democrate au realizat o serie
de reforme sociale și au naționa
lizat unele sectoare importante ale
economiei naționale. Dar tre
buie să spunem deschis că
toate aceste măsuri — foarte
importante din punct de vedere
economic și social — nu au dus
la înlăturarea orînduirii nejuste și
nedrepte.
Este un adevăr de necontestat
că numai în țările socialiste au
fost lichidate clasele exploatatoa
re, asuprirea omului de către om
și s-au pus bazele trainice ale orînduirii noi, socialiste.
Analiza întregii dezvoltări Isto
rice a omenirii, a mișcării munci
torești și a socialismului demon
strează cu putere marea forță a
mișcării muncitorești-revoluționa
re, a partidelor muncitorești, pre
cum și a mișcării sindicale și a
socialismului în general, ț-olul im
portant pe care acestea îl au în
viața mondială, în lupta pentru
progres economic și social, pentru
libertate și independență, pentru
pace în lume. (Aplauze puter
nice, prelungite; se scandează
„Ceaușescu — pace !“).
Se poate afirma că nu există,
astăzi, problemă mai importantă
în dezvoltarea omenirii în care
mișcarea muncitorească, partidele
clasei muncitoare, țările socialiste
și popoarele care luptă pentru in
dependență și libertate să nu aibă
un rol tot mai însemnat.

Socialismul a devenit o uriașă
forță mondială, care demonstrează
că numai pe această cale po
poarele pot să-și asigure dezvol
tarea economico-socială, liberă și
independentă, bunăstarea și ferici
rea. (Urale și aplauze puternice;
se
scandează
„Ceaușescu —
eroism. România — comunism !").
Tocmai în actualele împrejurări
internaționale complexe est# o ne
cesitate vitală ca activitatea ideo
logică, teoretică și politico-educativă să pună cu putere în evidență
forța socialismului științific revo
luționar, să demonstreze științific
că numai și numai socialismul
reprezintă viitorul luminos, de
bunăstare și fericire, de libertate
și pace al întregii omeniri și să
demonstreze că victoria socialis
mului, indiferent ce obstacole
se ridică, este de neînlăturaț, că,
mai devreme sau mai tîrziu, po
poarele vor păși pe calea socialis
mului. (Urale și aplauze pu
ternice î se scandează îndelung
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu,
eroism — România, comunism l“).

Stimați tovarăși,
Analiza stadiului actual al so
cialismului în România prezentată
pe larg în documentele pentru
Congresul al XlV-lea al partidului
demonstrează că, sub conducerea
gloriosului nostru partid comunist,
poporul român a obținut realizări
remarcabile în întreaga dezvoltare

(Continuare in pag. a II-a)
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economico-socială. într-o perioadă
istorică scurtă, țara noastră a
parcurs mai multe etape istorice,
de la orînduirea burghezo-moșierească, în care mai existau multe
forme feudale, la făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. Dintr-o țară slab dezvoltată,
agrar-industrială, România a de
venit în anii construcției socialiste,
și îndeosebi după Congresul al
IX-lea al partidului, un stat pu
ternic industrial-agrar, cu o in
dustrie modernă, dezvoltată pe
baza celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii, cu o agricul
tură socialistă în plin progres.
Activitatea ideologică, teoretică,
politico-educativă trebuie să pună
cu putere în evidență toate aces
te mărețe transformări revoluțio
nare și realizări obținute de po
porul român pe calea socialismu
lui, să tragă învățămintele și con-'
cluziile din întreaga activitate
practică de pînă acum, subliniind
cu putere învățămintele pentru
viitor, înarmînd partidul, întregul
popor cu o concepție revoluționa
ră, de mare perspectivă, care să
lumineze calea spre cele mai înalte
piscuri — spre comunism ! (Aplau
ze puternice, prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“).
Pentru a înțelege cit mai bine
stadiul actual al dezvoltării socie
tății socialiste românești este ne
cesar să punem permanent în evi
dență întreaga dezvoltare a po
porului român, să acordăm o aten
ție deosebită cunoașterii istoriei,
a luptei poporului nostru pentru
formarea sa, pentru formarea na
țiunii, a statului național unitar,
a limbii și culturii române.
In activitatea ideologică, poli
tico-educativă științele istorice
trebuie să ocupe un loc mai im
portant, pentru că numai prin în
țelegerea științifică, pe baza adevărurilOr istorice, a trecutului și a
luptei poporului nostru, vom înțe
lege mai bine cum s-a format, la
ce nivel de dezvoltare a ajuns po
porul nostru, ce a însemnat în is
toria sa trecerea pe calea socia
lismului și făurirea cu succes a
noii orânduiri, socialiste.
întregul popor și îndeosebi tine
retul trebuie să înțeleagă bine că,
de peste 2000 de ani, înaintașii
noștri, oamenii cei mai luminați,
poporul însuși — adevăratul făuri
tor al istoriei — au dus lupte
grele, cu mari sacrificii, dar au
avut în vedere întotdeauna atît
trecutul și prezentul, dar și viito
rul poporului, al țării noastre șl
au făcut totul, și-au dat chiar via
ța, pentru asigurarea unui viitor
luminos al. .. .națiunii
noastre.
(Aplauze puternice, prelungite).
Este bine să se înțeleagă că cel
mai înaintați oameni din rîndul
poporului nostru, masele largi
populare nu s-au gîndit niciodată,
chiar în condiții foarte grele, să
părăsească pămîntul unde s-au
născut, unde au trăit strămoșii lor
și unde trebuie să trăiască urma
șii urmașilor noștri, întotdeauna.
(Aplauze și urale. Se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu, România — stima
noastră și mîndria !“).
Oamenii de știință, arheologii nu
trebuie să caute urmele înaintași
lor noștri, prin săpături, pe alte
meleaguri, pe alte continente, de
oarece înaintașii noștri, cu mult,
cu mult înaintea primului stat
centralizat, au locuit, s-au dezvol
tat pe aceste meleaguri — și trebuie
să subliniem cu putere aceasta și
să respingem cu toată fermitatea
tezele unor pretinși istorici care, în
activitatea lor șovinistă, reacționa
ră, încearcă să falsifice adevărul
și realitatea, dăunînd atît po
poarelor lor, cit și prieteniei și co
laborării dintre popoare, prieteniei
și colaborării Internaționale. (Aplauze și urale puternice ; se
scandează „Ceaușescu și po
porul.!").
Subliniez toate acestea pentru că,
In activitatea ideologică, teoretică,
politico-educativă, de formare a
omului nou, istoria, istoricii tre
buie să aibă permanent un rol de
importanță deosebită și să dea
răspunsuri ferme care să serveas
că cauza socialismului, cauza
prieteniei și colaborării între na
țiuni și să respingă orice activi
tate contrarevoluționară, revizio
nistă, naționalistă de orice fel !
(Aplauze puternice și urale; se
scandează îndelung „Ceaușescu,
România — pacea și prietenia !“).
Numai așa vom făuri buni con
structori ai socialismului și comu
nismului în România, hotărîți să
asigure dezvoltarea permanentă a
națiunii noastre pe calea socialis
mului și comunismului, să-i asigu
re independența și suveranitatea !
(Urale și aplauze îndelungate ; se
scandează îndelung „Ceaușescu și
poporul — România, viitorul !“).

Stimați tovarăși,
Analizînd stadiul actual al dez
voltării economico-sociale, al con
strucției socialiste, activitatea noas
tră ideologică și teoretică, po
litico-educativă trebuie să subli
nieze cu putere marile realizări
dobîndite în dezvoltarea generală
a țării, creșterea puternică a pro
ducției industriale, agricole, a ve
nitului național și ridicarea con
tinuă a bunăstării
materiale și
spirituale a poporului.
Creșterea producției industriale
față de 1945 de peste 135 ori, din
care de 120 ori după Congresul al
IX-lea al partidului, a producției
agricole de peste 10 ori, din care
de 6 ori după Congresul al IX-lea,
iar a venitului național de peste
40 ori, din care de 33 ori după
Congresul al IX-lea demonstrează
cu puterea faptelor forța orîndui
rii socialiste, capacitatea creatoare
a poporului nostru, care pentru

prima dată a devenit cu adevărat
liber și stăpîn pe deplin pe desti
nele sale și-și făurește viitorul așa
cum dorește el. (Urale și aplauze
puternice ; se scandează indelung
„Ceaușescu—P.C.R.!“, „Ceaușescu
și poporul!“).
După datele statistice interna
ționale, România se numără prin
tre primele țări din lume cu ase
menea ritmuri de dezvoltare, iar
unele date așază România pe
primul loc în ce privește dezvol
tarea economico-socială după al
doilea război mondial. La obți
nerea acestor mărețe realizări, ro
lul determinant, revoluționar l-au
avut forțele de producție, care au
cunoscut o puternică dezvoltare și
au asigurat progresul multilateral
al țării noastre.
Trebuie să punem cu putere în
evidență rolul revoluționar și de
terminant al forțelor de producție
ca factor hotărîtor al dezvoltării
economico-sociale și făuririi cu
succes a societății socialiste. De
altfel, trebuie să subliniem, în acest
sens, că aceasta reprezintă o legi
tate general valabilă pentru dez
voltarea și progresul întregii socie
tăți omenești.
Pornind de la aceasta, să anali
zăm cum au acționat partidul, sta
tul nostru socialist în asigurarea
înfăptuirii acestor obiective strate
gice în perioada de după 23 August
1944 pînă în prezent.
Este necesar să subliniem cu
putere rolul important al fon
dului de dezvoltare și acumu
lare, alocarea unei părți im
portante din venitul național — de
peste 30 la sută — în întreaga pe
rioadă de după Congresul al
IX-lea al partidului, care a dus
la creșterea puternică a mijloace
lor de producție, a fondurilor fixe,
a avuției naționale, realizarea ma
rilor obiective industriale, agrare,
sociale, culturale, asigurînd astfel
ridicarea României pe înalte culmi
de progres și civilizație socialistă.
Pornind de la aceste realități, să
punem cu putere în evidență nece
sitatea de a continua — în confor
mitate cu cerințele legilor obiective
de dezvoltare — repartizarea a cir
ca 30 la sută din venitul național
pentru fondul de dezvoltare și acu
mulare.
Este bine cunoscut că, în mal
multe rinduri și la mai multe con
grese ale partidului, după 1965, am
subliniat faptul că, dacă nu vom,
asigura dezvoltarea forțelor de pro
ducție, repartizarea lor judicioasă
pe teritoriu și alocarea unei părți
însemnate din venitul național pen
tru dezvoltare, atunci vom con
damna România la rămînere în
urmă, la înapoiere, pentru o lungă
perioadă de timp.
De ce a trebuit să subliniem
continuu această problemă ? Pen
tru că este cunoscut că au existat
și la noi oameni, inclusiv în
partid, care considerau că trebuie
să nu mergem pe calea dezvoltă
rii forțelor de producție, să mic
șorăm alocațiile pentru dezvoltare
și să rămînem o țară, cum se
spunea pe timpuri, „eminamente
agricolă".
Este bine să reamintim perma
nent acest lucru pentru că, dacă
în partid nu ar fi învins concep
ția revoluționară de dezvoltare a
societății, România ar fi rămas o
țară înapoiată, nivelul de trai ar
fi fost scăzut. Trebuie subliniat
că, tocmai datorită concepției re
voluționare despre dezvoltarea
forțelor de producție, despre
acumulare și despre socialism,
poporul nostru a ajuns la aceste
înalte niveluri de dezvoltare eco
nomico-socială, de progres și bună
stare ! (Aplauze și urale puternice,
prelungite; se scandează indelung
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
reales, la al XIV-lea Congres !“).
Trebuie să spunem cu toată tăria
— pornind de la realități — că
viața a demonstrat cu putere jus
tețea politicii partidului nostru de
dezvoltare puternică a industriei,
a agriculturii, a forțelor de pro
ducție, pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, că
numai și numai pe această bază
s-au putut obține marile realizări
în dezvoltarea generală a țării.
De asemenea, acum, cînd în
unele țări socialiste se pune în
discuție însăși existența proprie
tății socialiste, de stat și coopera
*
tiste,
este necesar să eviden
țiem cu putere, în întreaga
noastră activitate teoretică, po
litico-educativă, rolul determinant
al proprietății socialiste, de stat
și cooperatiste, în realizarea ma
rilor progrese, în dezvoltarea ge
nerală a României și să subliniem
cu toată tăria că făurirea cu suc
ces a socialismului în patria noas
tră — dar, în general, în lume —
nu se poate realiza decît pe baza
dezvoltării tot mai puternice a
proprietății întregului popor, de
stat și cooperatiste, punînd la bază
cele mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii, în toate
domeniile.
(Aplauze puternice, prelungite).
Totodată, este necesar să subli
niem importanța deosebită a marii
proprietăți, fără a diminua sau a
neglija dezvoltarea micii producții
industriale, dar trebuie să demon
străm științific, teoretic, că numai
și numai marea proprietate asi
gură dezvoltarea generală a so
cietății noastre socialiste — ca,
de altfel, a oricărei societăți — și
trebuie să facem totul pentru asi
gurarea întăririi și dezvoltării
continue a marii proprietăți so
cialiste.
Punînd în evidență uriașele reali
zări obținute de poporul român în
construcția socialistă, este necesar
să subliniem rolul istoric al Con
gresului al IX-lea al Partidului
Comunist Român, care a pus ca
păt politicii de ploconire față de
tot ceea ce este străin, șablonismului, conservatorismului, concepției
„modelului unic" în construcția
socialistă, copierii mecanice a ceea

ce se face în alte țări și a redat
partidului, poporului sentimentul
demnității, al încrederii în forțele
proprii, ■ subliniind
necesitatea
aplicării neabătute a principiilor
socialismului științific, a legilor
obiective, corespunzător realități
lor din România. (Vii aplauze).
In întreaga perioadă de după
Congresul al IX-lea am pornit de
la faptul că socialismul se reali
zează în mod diferit de la o țară
la alta, de la o etapă la alta și că
revine fiecărui partid comunist,
forțelor politice sociale din fiecare
țară rolul de a înțelege bine prin
cipiile socialismului și legile obiective și de a le aplica în cele
mai bune condiții la realitățile
fiecărei țări.
In concordanță cu aceste prin
cipii, am acționat pentru perfec
ționarea continuă a formelor de
conducere și de realizare a socia
lismului, pornind de la faptul că
trebuie avut permanent în vedere
că, o dată cu dezvoltarea științei,
tehnicii, culturii, a cunoașterii ge
nerale, cu înaintarea pe calea so
cialismului, trebuie perfecționate
mereu formele de organizare și
înfăptuire a noii orînduiri sociale,
că socialismul nu se realizează o
dată pentru totdeauna, că numai
perfecționarea sa continuă va asi
gura condițiile necesare ca el să
se dezvolte în strînsă legătură cu
cele mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii, să răspundă în condiții
tot mai bune cerințelor întregului
popor — de progres, de bunăstare,
de independență și suveranitate.
In acest spirit, am realizat noul
mecanism economic, am perfecțio
nat continuu principiile autoconducerii, autogestiunii și autofinan
țării și — după cum știți — conti
nuăm să le perfecționăm și să in
sistăm pentru aplicarea lor cît mal
corectă în toate domeniile de acti
vitate. Am avut permanent în ve
dere creșterea răspunderii oameni
lor muncii — în calitate de proprie
tari și producători, de beneficiari
— în conducerea tuturor sectoare
lor de activitate, necesitatea ca
fiecare unitate economico-socială
să-și desfășoare activitatea pe
principiile autoconducerii, auto
gestiunii, să asigure maximum de
beneficii și rentabilitate în activi
tatea economico-socială.
Nu se poate vorbi de socialism
fără o economie eficientă, de mare
randament, fără o societate care
să asigure creșterea mijloacelor de
reproducție lărgită și de ridicare,
totodată, a bunăstării generale a
poporului. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează
indelung „Ceaușescu și poporul!").
După cum este bine cunoscut,
am perfecționat formele de pro
prietate, dînd în răspunderea
directă a oamenilor muncii fon
durile de producție pentru a le
administra și a asigura dezvoltarea
lor.
Am găsit forme noi de cointeresa
re, atît în ce privește proprie
tatea — prin participarea la be
neficii, precum și prin participa
rea la fondul de dezvoltare —, cît
și prin perfecționarea sistemului
de retribuție, pe baza principiilor
socialiste „de la fiecare după ca
pacitatea sa, fiecăruia după munca
sa“, pornind de asemenea de la
principiul „nici muncă fără pîine,
dar nici p'îine fără muncă!“.
Am pornit totdeauna de la prin
cipiul că în societatea noastră so
cialistă nimeni nu trebuie să tră
iască prin exploatarea muncii al
tuia, nimeni nu trebuie să trăias
că fără a munci, că veniturile tu
turor oamenilor muncii, ale tutu
ror cetățenilor trebuie să fie de
terminate numai de muncă, de ac
tivitatea pe care o depun într-un
sector sau altul, de contribuția
adusă la dezvoltarea generală a
țării.
Se impune ca activitatea noas
tră ideologică, teoretică, politicoeducativă să contribuie la perfec
ționarea întregului nostru sistem
de conducere și retribuție, a în
țelegerii că numai și numai pe
baza principiilor de echitate și
dreptate socială
se pot asigura
condiții bune, demne de viață,
pentru toți cetățenii patriei noas
tre.
în ultimul timp se discută mult
despre scopul producției în socia
lism și despre așa-zisa „economie
de piață". Este necesar să punem
cu putere în evidență că tot ce
se realizează în patria noastră, în
socialism are drept scop dezvol
tarea generală a țării, progresul
neîntrerupt al patriei, ridicarea
continuă a nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al poporului —
scopul suprem al politicii partidu
lui nostru comunist, esența socie
tății socialiste multilateral dez
voltate pe care o edificăm cu
succes în România. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Este adevărat că răspunsul la în
trebarea : ce reprezintă și ce tre
buie să fie socialismul s-a dat de
mult. Dar trebuie să subliniez, pen
tru a fi bine înțeles de întregul po
por, de întregul nostru tineret, că
socialismul reprezintă o orînduire
cu totul și cu totul nouă față de
vechile orinduiri și față de capita^
lism, în care inegalitățile și asu
prirea — și socială și națională —
constituie,
de fapt, adevărata
realitate, dintotdeauna și de
astăzi; Trebuie să subliniem
că nu se poate vorbi de so
cialism fără lichidarea exploată
rii, asupririi, inegalităților, a cla
selor exploatatoare, fără asigu
rarea unei adevărate dreptăți so
ciale și naționale, care să asigure
deplina egalitate în drepturi pen
tru toți cetățenii patriei, condiții
de afirmare a personalității uma
ne, în strînsă legătură cu intere
sele generale ale întregii națiuni,
de bunăstare, de independență și
progres ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
și poporul — România, viitorul!“).

Trebuie să subliniem permanent
că răsturnarea regimului burghezo-moșieresc, a vechii orîn
duiri în general
și instaurarea
puterii muncitorilor și țăranilor,
trecerea la construcția socialismu
lui
înseamnă numai începutul
edificării socialismului, nu și reali
zarea socialismului însuși, că fău
rirea societății socialiste este strîns
legată de nivelul de dezvoltare a
forțelor de producție din diferite
țări. Fără nici o îndoială, în ță
rile slab dezvoltate, cum a fost și
România, realizarea socialismului
în întreaga sa forță necesită o
lungă perioadă de timp, necesită
eforturi și abnegație din partea
forțelor revoluționare, a întregii
națiuni. Și vă reamintiți că nu a
fost congres sau moment mai im
portant unde să nu subliniez în
țelegerea acestei necesități. Am
parcurs un drum
lung, ne-am
urcat pe trepte înalte ale socia
lismului, dar mai avem încă un
drum important de străbătut — și
pentru aceasta trebuie unitate,
eforturi, munca unită a întregii
națiuni. Vom realiza socialismul și
vom asigura poporului nostru o
viață demnă, liberă, care să poată
să rivalizeze cu oricare alte na
țiuni ! Aceasta trebuie să fie
hotărîrea partidului, a poporului
nostru ! Aceasta înseamnă lupta
pentru socialism și comunism 1
(Aplauze și urale puternice, Înde
lungate; se scandează
indelung
„Ceaușescu — eroism, România
— comunism !“).
Subliniez toate acestea pentru
că, este cunoscut, în unele țări se
spune că socialismul n-a dat re
zultate prea bune și că trebuie să
se caute altă cale a dezvoltării. De
fapt, aceasta înseamnă o capitu
lare în fața greutăților, o neînțe
legere, cel puțin, a ceea ce în
seamnă socialism și în ce condiții
se realizează el. Iată de ce apre
ciez că nici activitatea noastră
ideologică, politică nu a acordat
atenția necesară acestei probleme,
considerînd că s-a înțeles o dată
ce înseamnă socialism, că — dacă
spunem socialism — toată lumea
înțelege lucrurile. Nu este așa, to
varăși ! Trebuie să discutăm și să
lămurim continuu nu numai teo
retic, dar și cum trebuie realizat
socialismul, în ce condiții și cum
să acționeze fiecare, în domeniul
său de activitate, pentru a înfăp
tui societatea socialistă, în formele
cele mai bune, superioare, avînd
însă în vedere că întotdeauna vor
mai fi lucruri de perfecționat și
îmbunătățit, că nimic nu va fi
niciodată perfect. Cînd vom ajunge la perfecțiune nu vom mai
avea ce face și vom putea să ne
odihnim, dar mai este mult pînă
atunci — și probabil generația
noastră și următoarele câteva ge
nerații vor trebui încă să mun
cească serios pentru a înțelege și
a dezvolta socialismul corespun
zător cerințelor poporului nostru,
dar și principiilor socialiste, pen
tru a asigura dezvoltarea generală
a patriei noastre. Așa ne vom
aduce contribuția și la afirmarea
în lume a ideilor socialismului, a
căilor de realizare a lui ! (Aplauze
puternice, îndelungate).
Este necesar să combatem cu
toată fermitatea tezele așa-zisei
„economii de piață", care în
seamnă a lăsa la voia întîmplării
dezvoltarea economiei naționale și
asigurarea bunei aprovizionări a
poporului cu tot ce este necesar
pentru o viață demnă, înseamnă a
da frîu liber speculanților, a des
chide calea înrăutățirii nivelului
de trai al poporului.
Trebuie să subliniem cu putere
că, în întreaga dezvoltare eco
nomico-socială, trebuie să pornim
de la interesele dezvoltării con
tinue a patriei și ridicării nivelu
lui de trai al poporului, să asigu
răm dezvoltarea echilibrată —
pe baza Planului unic al dezvoltă
rii economico-sociale — a întregii
economii și a întregii țări, inclusiv
amplasarea judicioasă a forțelor
de producție pe întreg teritoriul
patriei. Numai așa vom asigura
dezvoltarea corespunzătoare a tu
turor zonelor, a întregii țări,
vom realiza
ridicarea nivelului
general de progres și civilizație,
adevărata egalitate în drepturi
pentru toți cetățenii !
Realitățile din unele țări socia
liste, care trec spre „economia de
piață" —, creșterea inflației și spe
culei, reducerea nivelului de trai al
oamenilor muncii — demonstrează
cu putere unde duce o asemenea
orientare, pericolul pe care îl re
prezintă aceasta pentru însăși
dezvoltarea societății socialiste.
In multe țări socialiste are loc
o dezbatere largă și se adoptă
măsuri în problemele construcției
socialiste. Se vorbește despre per
fecționare, înnoire, restructurare
și alte forme. Fără îndoială că
preocupările în direcția găsirii ce
lor mai bune căi de construcție
socialistă reprezintă o necesitate și
vor duce, în general, la dezvol
tarea și mai puternică a socialis
mului.
Dar, în același timp, în unele
țări se adoptă măsuri care slăbesc
pozițiile socialismului și deschid
calea restaurării, sub diferite for
me, a capitalismului. Unii declară
deschis că doresc să ia drept mo
del diferite țări capitaliste. Este
greu însă de' înțeles că se poate
dezvolta și perfecționa socialismul,
luînd ca model orînduirea capita
listă împărțită în clase de asu
pritori și asupriți.
De altfel, nu întîmplător unele
țări capitaliste declară că sînt gata
să acorde ajutor sub diferite for
me, inclusiv financiar, în vederea
înfăptuirii măsurilor care au
drept scop dezvoltarea diferitelor
poziții capitaliste și, în același
timp, prin mijloacele de informa
re în masă preamăresc măsurile
de lichidare a orînduirii socialiste.
Se pare că ar fi bine să re

amintim întrebarea pe care și-a
pus-o socialistul Bebel în secolul
trecut, în timpul lui Bismark : „Cu
ce ai greșit, sărmane Bebel, că
te laudă reacțiunea ?“.
Unii ar trebui să-și pună între
barea nu numai cu ce au greșit, dar
ce fel de socialism vor să realizeze,
pe care îl preamăresc și vor să-l
finanțeze cercurile imperialiste ?
Nu se poate în nici un fel vorbi
de dezvoltarea socialistă cînd se li
chidează proprietatea poporului asupra mijloacelor de producție. Se
poate pune problema perfecționării
sistemului de proprietate, dar aceasta prin întărirea proprietății
muncitorilor și țăranilor asupra
mijloacelor de producție, și nu prin
lichidarea și trecerea acestora în
mîinile diferiților capitaliști, mai
mari sau mai mici. Aceasta este va
labil și pentru multe alte probleme
ale dezvoltării socialiste !
Considerăm că, avînd în vedere
problemele foarte importante ale
dezvoltării socialiste, necesitatea
unor concluzii generale care reies
din drumul parcurs pînă acum, se
impune organizarea unei consfă
tuiri largi a tuturor țărilor care
construiesc socialismul sau se pro
nunță pentru calea spre socialism,
pentru a dezbate și trage concluzii
le din experiența acumulată și a
stabili cum să se acționeze în ve
derea perfecționării construcției
socialiste, realizării noii orînduiri
fără asupritori, fără exploatatori,
în care oamenii muncii, popoarele
să fie cu adevărat libere și stăpîne
pe bogățiile naționale, să-și hotă
rască calea dezvoltării pe care o
consideră cea mai bună.
Fără nici o îndoială, fiecare
partid și fiecare popor va trebui
să-și hotărască în mod independent
calea dezvoltării, să aleagă cele mai
bune forme pe care le consideră
corespunzătoare condițiilor dintr-o
țară sau alta. Dar aceasta nu vine
în contradicție cu dezbaterea largă
a problemelor actuale și de per
spectivă ale făuririi societății so
cialiste, cu afirmarea puternică a
necesității de a se găsi cele mai
bune căi și forme de realizare în
viață a principiilor socialismului
științific, a unei societăți fără asu
pritori, în care oamenii să fie cu
adevărat liberi și egali în drepturi,
stăpîni pe destinele lor ! (Aplauze
și urale puternice, prelungite ; se
scandează îndelung „Ceaușescu și
poporul!“).
De asemenea, sîntem gata să
participăm la o largă dezbatere
privind problemele actuale ale so
cialismului și capitalismului, sub o
formă acceptabilă pentru ambele
părți, pentru a face o comparație
între felul în care cele două orin
duiri rezolvă problemele economi
co-sociale, se preocupă de asigu
rarea celor mai bune condiții de
muncă și de viață, de felul în care
sînt soluționate aceste probleme,
în vederea ridicării bunăstării
generale a popoarelor.
Menționăm aceasta deoarece
considerăm că este necesar ca în
activitatea ideologică, teoretică,
politico-educativă să asigurăm o
temeinică studiere a realităților
socialismului, dar și a realităților
capitaliste și, pe această bază, să
acționăm pentru a demonstra po
porului nostru, popoarelor de pre
tutindeni superioritatea societății
socialiste, a puterii oamenilor
muncii care au lichidat asuprirea
și inegalitățile și își realizează în
mod liber și independent orîn
duirea fără clase, fără asupritori.
Activitatea noastră ideologică,
teoretică, politico-educativă tre
buie să pună cu putere în eviden
ță, pe baza faptelor, a legilor
obiective ale dezvoltării societății
omenești, necesitatea întăririi ro
lului planului național unic de
dezvoltare echilibrată a economiei,
care presupune, în același timp, o
participare largă a tuturor unită
ților economico-sociale și terito
riale la elaborarea planurilor, la
înfăptuirea lor, în spiritul princi
piului autoconducerii.
Lichidarea unor fenomene de
birocratism, de centralism exce
siv nu trebuie să fie în nici un fel
confundată cu renunțarea la con
ducerea economiei pe baza planu
lui unic de dezvoltare, nu trebuie
să ducă la deschiderea drumului
pentru așa-zisa „piață liberă",
pentru „socialismul de piață", care
înseamnă, de fapt, libertatea pen
tru dezvoltarea diferitelor forme
capitaliste.
în general, este necesar ca în
treaga activitate teoretică, științi
fică, îndeosebi în domeniul știin
țelor economice și sociale, să tragă
concluziile din experiența prac
tică a țării noastre, a altor țări so
cialiste, din experiența mondială și
să elaboreze, într-o formă cît mai
dară, orientările de perspectivă
privind dezvoltarea și conducerea
economiei naționale pe baza pla
nului național unic — garanția în
făptuirii Programului partidului,
a realizării cu succes a comunis
mului în România ! (Aplauze șl
urale puternice; se scandează
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu, eroism — România,
comunism !“).

Stimați tovarăși,
După cum este bine cunoscut,
Plenara Comitetului Central al
partidului pe problemele ideolo
gice, din 1982, a dat răspunsuri și
orientări la o serie de probleme
teoretice și practice cu privire la
construcția socialismului, la demo
crația muncitorească, la stat, la ro
lul partidului.
In concordanță cu hotărîrile
congreselor partidului, după Con
gresul al IX-lea și Plenara Co
mitetului Central al partidului pe
probleme ideologice, au fost adop
tate o serie de măsuri privind
perfecționarea și funcționarea or
ganelor de stat, a organismelor
democrației
muncitorești-revolu-

ționare și crearea condițiilor ne
cesare participării largi a clasei
muncitoare, a țărănimii, intelec
tualității, a tuturor oamenilor
muncii, a întregului popor la con
ducerea tuturor sectoarelor de
activitate, la elaborarea politicii
interne și externe a patriei noas
tre.
Se poate spune că Programul
ideologic al partidului își păstrea
ză pe deplin actualitatea, dar,
fără îndoială, el va trebui îmbu
nătățit cu unele probleme și con
cluzii reieșite din activitatea ul
terioară, precum și din perspecti
vele dezvoltării viitoare.
Acum, în unele țări socialiste
— și, în general, pe plan mon
dial — au loc discuții și se formu
lează diferite teze care duc la ne
garea rolului statului, al partidu
lui, a înseși democrației muncitorești-revoluționare și la orien
tarea spre democrația de tip bur
ghez.
Este bine cunoscut că discuțiile
despre stat și democrație nu sînt
noi. Discutînd despre stat, trebuie
să avem în vedere că statul a
apărut în anumite condiții isto
rice și activitatea lui se poate
schimba și perfecționa în raport
de dezvoltarea societății omenești,
că statul nu poate fi privit decît
în contextul existenței claselor
antagoniste, pornind de la înțele
gerea justă în mîinile căror clase
se află puterea politică, deci și
statul.
Nu se poate vorbi de un stat
abstract, ci de statul capitalist al
claselor exploatatoare, de statul
socialist al muncitorilor și țărani
lor — și fiecare din acestea are
menirea să acționeze pentru
a
asigura interesele claselor pe care
le reprezintă.
Fără a nega rolul și importanța
democrației în societatea burghe
ză, nu se poate în nici un fel
pune semnul egalității între de
mocrația burgheză și democrația
muncitorească-revoluționară.
Nu
se poate vorbi de egalitate între
bogați și săraci, între asupritori
și asupriți !
Pornind de la înțelegerea știin
țifică, dialectică a statului și a
rolului său în societate, trebuie să
avem permanent în vedere că în
făptuirea revoluției sociale pre
supune și realizarea statului muncitoresc-țărănesc, în care puterea
să aparțină celor ce muncesc șl
care să apere interesele maselor
muncitoare, să nu admită exploa
tarea și asuprirea, inegalitățile
sociale și naționale.
In aceste condiții, statul devine
un instrument al făuririi socialis
mului, al bunăstării poporului, al
apărării independenței și suvera
nității naționale.
In ce privește noțiunea de dic
tatură a proletariatului, trebuie
spus că ea a fost greșit înțeleasă,
denaturată. Instaurarea puterii
muncitorești-țărănești — în alianță
cu intelectualitatea, cu toate cate
goriile muncitoare — reprezintă
cea mai înaltă, suprema formă de
democrație, nu de dictatură, de
oarece puterea politică este în mîi
nile poporului, care își făurește în
mod conștient propriul său viitor
liber, în socialism și comunism.
Pornind de la aceasta, încă la ple
nara pe problemele ideologice,
partidul nostru a hotărît să se con
sidere greșită noțiunea șl teza dic
taturii proletariatului și să se re
nunțe cu desăvîrșire la ea. In ace
lași timp, am formulat teza sta
tului democrației muncitorești-revoluționare, care corespunde pe
deplin caracterului orînduirii noas
tre socialiste, construirii socialis
mului cu poporul și pentru popor.
Iată de ce este necesar să avem
permanent în vedere perfecționa
rea activității statului, a organe
lor sale de conducere de către po
porul însuși a întregii opere a
construcției socialiste.
In același timp, trebuie să se
aibă în vedere permanent — așa
cum s-a subliniat totdeauna în
documentele
partidului nostru
după Congresul al IX-lea — că
la baza funcționării statului și or
ganelor sale trebuie să se afle
Constituția țării, legile care gu
vernează relațiile economice și so
ciale în toate domeniile, că întrea
ga activitate a stâtului trebuie să
se desfășoare numai pe baza legi
lor elaborate de Marea Adunare
Națională, cu consultarea largă a
întregii națiuni. Aceasta consti
tuie, de altfel, una din cerințele
de importanță deosebită, funda
mentală ale democrației muncitorești-revoluționare, ale puterii
întregii națiuni ! (Aplauze puter
nice).
Totodată, este necesar să se dez
volte puternic activitatea consilii
lor populare județene, orășenești
și comunale, ca organe ale auto
conducerii administrativ-teritoriale, care poartă întreaga răspun
dere pentru buna organizare și
desfășurare
a
activității
din
toate
domeniile. Ele trebuie
să-și desfășoare larg activitatea
în strînsă legătură și cu consul
tarea permanentă a ’ cetățenilor
din fiecare localitate.
întreaga activitate a organelor
de stat — centrale și locale —
trebuie să se desfășoare perma
nent în strînsă unitate și sub con
trolul nemijlocit al poporului !
In același timp, am realizat un
larg sistem de organisme ale de
mocrației muncitorești-revoluționare — consiliile oamenilor mun
cii, adunările generale, ca organe
ale proprietarilor și producătorilor
care poartă răspunderea condu
cerii întregii activități economi
co-sociale —, organele județene și

naționale ale democrației muncltorești-revoluționare, în care re
prezentanții muncitorilor au o
pondere de peste 30 la sută.
In dezvoltarea sistemului demo
crației muncitorești-revoluționare
am pornit și pornim de la teza
științifică a făuririi socialismului
cu poporul și pentru popor, de la
faptul că realizarea socialismului
este opera întregului popor, care,
devenit stăpîn pe destinele sale;
își făurește în mod liber propriul
său viitor. Și nici o democrație
din lume nu poate fi mai înaltă
decît democrația în care po
porul însuși își hotărăște destinele
sale ! Aceasta constituie adevă
rata forță socialistă și comunistă
a democrației ! (Aplauze și urale
puternice, prelungite; se scan
dează îndelung „Ceaușescu și po
porul !“).
In întreaga activitate ideologică,
politico-educativă, trebuie să sub
liniem continuu superioritatea in
contestabilă a democrației muncitorești-revoluționare socialiste față
de orice
democrație burghe
ză, pornind de la faptul că nu se
poate vorbi de o adevărată demo
crație în condițiile asupririi și
exploatării omului, că numai so
cialismul, care lichidează proprietatea capitalistă asupra mijloace
lor de producție, exploatarea șl
asuprirea, poate asigura adevărata
democrație, libertatea și partici
parea deplină a poporului la con
ducerea tuturor sectoarelor de
activitate.
Trebuie să punem cu putere tn
evidență, In activitatea ideologică,
teoretică, politico-educativă, su
perioritatea sistemului democra
ției muncitorești-revoluționare din
patria noastră — unic în felul său
—, necesitatea perfecționării con
tinue a întregului cadru democra
tic, creșterea rolului maselor
populare în întreaga viață eco
nomico-socială, îmbinarea armo
nioasă a activității organelor de
stat cu organele democrației mun
citorești, socialiste, realizînd un
sistem unitar care să garanteze
înfăptuirea neabătută a programe
lor de făurire a socialismului, de
ridicare a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului, de
întărire necontenită a forței, a
independenței
și
suveranității
României !
(Aplauze puternice,
prelungite).

Stimați tovarăși,
Toate marile realizări obținute
în dezvoltarea socialistă a patriei
noastre demonstrează cu putere
justețea politicii partidului, a ro
lului său conducător în toate do
meniile de activitate.
Discuțiile care au loc în unele
țări socialiste cu privire la dimi
nuarea sau chiar renunțarea la
rolul conducător al partidului nu
pot decît să aducă mari daune
unității clasei muncitoare, a între
gului popor, înseși construcției so
cietății socialiste. Nu se poate
vorbi în nici un fel de renunțarea
la rolul conducător al partidului
în organizarea și unirea eforturi
lor întregului popor în opera de
dezvoltare economico-socială și in
construcția socialismului.
Tezele despre partidul-stat sau
statul-partid au drept scop să
dezorienteze și să creeze confuzii
în rîndul partidului și maselor
populare.
In Programul ideologic al parti
dului am arătat cu toată claritatea
că partidul nu-și propune și nu
trebuie să-și propună în nici un
fel să înlocuiască organele de stat,
care au datoria să asigure buna
organizare și desfășurare a în
tregii vieți economico-sociale în
conformitate cu legile țării. Dar
organele și organizațiile de partid,
comuniștii care lucrează în dife
rite sectoare ale activității eco
nomico-sociale și de stat poartă
întreaga răspundere pentru activi
tatea acestor organisme, pentru aplicarea fermă a legilor țării în
toate domeniile. Partidul nu în
locuiește organele de stat și nu le
poate înlocui, dar, în același timp,
nu se poate sustrage și trebuie să
poarte deplina răspundere pentru
felul în care organele de stat și
ale democrației muncitorești-revoltiționare își îndeplinesc misiunea
lor în societatea noastră socialistă.
Realizarea unității clasei munci
toare, și deci și a unui partid unic
revoluționar, este rezultatul legic
al dezvoltării luptei pentru socia
lism, o necesitate obiectivă a dez
voltării sociale.
Nu întîmplător cercurile reacțio
nare imperialiste acționează împo
triva unității clasei muncitoare, a
mișcării muncitorești și, îndeosebi,
împotriva partidelor comuniste, în
numele așa-zisei libertăți de orga
nizare și al pluralismului politic.
Făurirea cu succes a socialismu
lui impune întărirea continuă a
unității mișcării revoluționare, rea
lizarea unui partid unic, cu o ideo
logie revoluționară, care să înde
plinească rolul de centru vital al
întregii națiuni. Numai un aseme
nea partid va putea îndeplini rolul
istoric de a conduce națiunea spre
comunism, spre o lume în care po
porul să fie pentru totdeauna liber
și independent ! (Urale și aplauze
puternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!“, „Ceaușescu — eroism.
România — comunism !“).
Pornind de la aceasta, este nece
sar să acordăm o atenție deosebită
întăririi continue a partidului, per
fecționării rolului său în toate do- s
meniile, dezvoltării continue a
democrației interne de partid, ca /
un factor de importanță hotărîtoare
pentru întreaga dezvoltare a țării,
pentru înfăptuirea democrației
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muncitorești-revoluționare în toata
domeniile.
In întreaga activitate de partid
trebuie să se aplice neabătut pre
vederile Statutului, să se dez
volte puternic critica și autocriti
ca, atitudinea fermă, combativă
față de lipsuri, recunoașterea des
chisă a stărilor negative de lu
cruri și stabilirea măsurilor pen
tru înlăturarea acestora — ca o
cerință obligatorie a mersului
înainte.
Avem nevoie nu de o recunoaș
tere formală a lipsurilor, ci de
dezvăluirea cauzelor reale care le
generează și de stabilirea măsu
rilor pentru înlăturarea lor, pen
tru perfecționarea activității în
toate domeniile. Critica și auto
critica constituie o latură fun
damentală a vieții de partid, a
creșterii rolului conducător al
partidului, a înnoirii continue și
perfecționării societății noastre
socialiste.
Este, de asemenea, necesar —
repet — să asigurăm dezvoltarea
continuă a democrației interne de
partid, dezbaterea temeinică în or
ganizațiile și organele de partid a
problemelor economico-sociale, ale
construcției socialiste, întărirea
permanentă a legăturii cu masele
de oameni ai muncii.
Trebuie să asigurăm ca toate hotărîrile de partid, toate legile sta
tului nostru socialist să fie larg
dezbătute în partid, în adunările
generale, cu toți oamenii muncii,
în cadrul organismelor democra
ției muncitorești-revoluționare, cu
întregul popor — aceasta consti
tuind o cerință a adevăratei demo
crații muncitorești-revoluționare, a
participării întregului popor la
conducerea tuturor sectoarelor de
activitate, a construcției socialis
mului pentru popor și împreună cu
poporul.
în acest cadru, aș dori să subli
niez necesitatea întăririi continue
a rolului clasei muncitoare, ca făc
ător determinant al făuririi socia
lismului și comunismului. Activi
tatea ideologică, politico-educativă trebuie să demonstreze în mod
științific, teoretic injustețea dife
ritelor teze cu privire la diminua
rea rolului clasei muncitoare și pe
ricolul acestora pentru construcția
socialismului,- inclusiv problema
reducerii ponderii muncitorilor în
unele partide comuniste și munci
torești, în conducerea diferitelor
sectoare de activitate. Aceasta re
prezintă, fără nici o îndoială, o
; subapreciere puternică a rolului
clasei muncitoare în societatea sod.cialistă, în societatea omenească.
I de astăzi în general. De altfel,, se
■ poate afirma că scăderea ponderii
muncitorilor într-un partid sau al
tul și creșterea ponderii categori
ilor mijlocii au creat și condiții
sociale pentru slăbirea spiritului
revoluționar, pentru apariția ten
dințelor reformiste, mic burgheze,
care duc la slăbirea rolului parti
dului, punînd în pericol însăși con
strucția socialismului.
Trebuie să subliniem cu putere,
în activitatea noastră ideologică,
teoretică și să tragem concluzii
practice privind întărirea rolului
clasei muncitoare, clasa conducă
toare a societății, importanța creș
terii numărului membrilor de par
tid din rîndul muncitorilor, in
clusiv în organele de conducere, ,
pentru păstrarea caracterului re
voluționar, combativ al partidului.
în general, este necesar să se
sublinieze rolul clasei muncitoare
în întreaga lume, al unității sale în
lupta pentru progres economic și
social, pentru libertate, dezarmare
și pace. (Aplauze puternice, pre
lungite).
în același timp, trebuie să pu
nem cu putere în evidentă rolul
crescînd al organizațiilor de masă
și obștești, al sindicatelor, al orga
nizațiilor de tineret, de femei, al
celorlalte organizații obștești, care
asigură participarea organizată a
tuturor categoriilor de oameni aj
muncii la conducerea democratică
a diferitelor sectoare de activitate.
în mod deosebit, trebuie să
subliniem importanța Organizației
Democrației și Unității Socialiste,
care cuprinde peste patru milioa
ne de oameni ai muncii ce nu sînț
membri ai partidului comunist și
care participă, în acest cadru, la
dezbaterea și adoptarea tuturor
hotărîrilor, în strînsă unitate cu
comuniștii, cu toate organele și
organizațiile obștești. Trebuie să
punem, de asemenea, cu putere în
evidență importanța și rolul Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste. care unește toate forțele
și categoriile sociale și asigură ca
întregul popor. în deplină unitate,
să participe la elaborarea progra
melor de dezvoltare economicosocială și să acționeze pentru
realizarea lor.
însăși ampla dezbatere a docu
mentelor Congresului al XIV-lea
în partid; cu întregul popor, con
stituie expresia largului democra
tism al societății noastre socialiste
și, totodată, a deplinei unități a
întregului popor, a faptului că
hotărîrile ce vor fi adoptate de
Congres privind dezvoltarea vii
toare a patriei noastre repre
zintă voința unanimă a întregii
națiuni, de a merge ferm pe calea
societății socialiste multilateral
dezvoltate, spre visul de aur al
întregii omeniri — spre comu
nism ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu. eroism — România,
comunism !“).

Stimați tovarăși,
Pornind de la constatarea unei
anumite rămîneri în urmă a acti
vității ideologice, politico-educati
ve, este necesar să intensificăm
munca de ridicare a nivelului

ideologic, a conștiinței revoluțio
nare a partidului, a tuturor oame
nilor muncii, să așezăm ferm la
baza întregii activități concepția
revoluționară despre lume și via
ță, principiile socialismului științi
fic, să dezvoltăm puternic spiritul
revoluționar, de răspundere față
de interesele poporului, de cauza
socialismului, de independența și
suveranitatea țării.
în domeniul științelor sociale
este necesar să se intensifice stu
diul noilor fenomene sociale pe
baza concepției revoluționare, materialist-dialectice și istorice, să se
generalizeze teoretic, pornind de
la practică, de la realități, expe
riența construcției socialismului,
să se dea răspuns științific proble
melor complexe determinate de
marile transformări revoluționare
din lume, de revoluția tehnico-știiBțifică.
în primul rînd, este necesar să
se'reia tezele științifice despre so
cialism și să se dea răspuns de pe
poziții revoluționare diferitelor
teze după care socialismul n-ar
mai corespunde noilor realități
sau, în cel mai bun caz, ar trebui
readaptat pentru a fi pe placul ca
pitaliștilor.
Este necesar să se respingă toa
te aceste teze antisocialiste și să se
dea răspuns ferm tuturor celor
care acționează pentru lichidarea
socialismului. Trebuie să se evi
dențieze în mod convingător că
socialismul și-a demonstrat pe de
plin superioritatea și reprezintă
singura alternativă viabilă pentru
înlăturarea orînduirii exploatatoa
re, pentru realizarea unei lumi a
dreptății și echității sociale.
O atenție deosebită trebuie acor
dată cunoașterii și înțelegerii legi
lor obiective generale, aplicării lor
la realitățile din diferite orînduiri
sociale, din fiecare țară și etapă
de dezvoltare. în acest cadru tre
buie să se sublinieze unitatea dia
lectică dintre general și particular.
Este, totodată, necesar să se
pună în evidență noile legi obiec
tive ale socialismului, care trebuie
bine înțelese și dezvoltate.
O atenție deosebită se impune a
fi acordată înțelegerii juste a con
tradicțiilor în socialism, a necesi
tății continue de soluționare la.
timp a acestora, pentru a nu se»
acumula și a deveni antagoniste.
Activitatea ideologică trebuie să
pună cu putere în evidență dez
voltarea dialectică a societății so
cialiste, lupta permanentă dintre
vechi și nou, necesitatea înlăturării
la timp a vechiului care nu mai
corespunde noilor realități și a pro
movării cu îndrăzneală a noului în
toate domeniile de activitate —
aceasta constituind o cerință Vitală
pentru dezvoltarea și înnoirea con
tinuă a societății socialiste.
în general, este necesar ca știin
țele sociale, activitatea ideologică,
teoretică să aibă în vedere că so
cialismul științific trebuie perma
nent dezvoltat și îmbogățit pe baza
practicii și experienței sociale, a
noilor cuceriri ale științei și cu
noașterii umane, în general.
Perfecționarea și înnoirea socia
lismului nu trebuie însă, în nici
un fel, să deschidă calea pentru
forme capitaliste, antisocialiste, ci
să ducă la accentuarea laturilor
esențiale ale socialismului revolu
ționar, la reafirmarea și mai pu
ternică a principiilor de muncă și
viață socialiste, a eticii și echității
sociale.
Științele sociale trebuie să se
angajeze cu toată răspunderea în
dezvoltarea concepției revoluțio
nare despre lume și viață.
O dată cu studierea problemelor
actuale și generalizarea experien
ței înaintate trebuie să se acțio
neze pentru elaborarea de pe acum
a căilor de trecere treptată la în
făptuirea principiilor comuniste de
muncă și viață.
Este necesar să se elaboreze teo
retic o concepție unitară, revolu
ționară, care să dea o perspectivă
clară ■ mersului înainte, să lumi
neze partidului și poporului calea
înaintării neabătute spre înaltele
piscuri ale civilizației comuniste.
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).
Activitatea
politico-educativă
trebuie să ducă la înarmarea parti
dului, a tuturor oamenilor muncii
cu cele mai înalte cunoștințe —
științifice, profesionale și tehnice,
culturale — din toate domeniile de
activitate. Să acționăm pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite în
Programul-Directivă și în Tezele
pentru Congresul al XIV-lea al
partidului privind realizarea, în
deceniul următor, a unui înalt ni
vel de pregătire a tineretului, a
întregului popor, transformarea
clasei muncitoare și țărănimii în
clase cu un înalt nivel intelectual,
de cultură, ridicarea nivelului de
cunoștințe al întregului popor, pen
tru a deveni o puternică forță, cu
o temeinică pregătire în toate do
meniile de activitate, cu înțelege
rea deplină a schimbărilor care au
loc în lume, a perspectivelor dez
voltării omenirii — aceasta consti
tuind o cerință fundamentală a
înaintării ferme a patriei noastre
și ridicării ei pe noi culmi de pro
gres și civilizație.
Este necesar să avem permanent
în vedere că făurirea cu succes a
socialismului și comunismului nu
se poate asigura decît pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale științei și
tehnicii. De aceea, va trebui să
punem în centrul întregii activi
tăți dezvoltarea și perfecționarea
cercetării științifice în toate do
meniile. Organizarea științifică și
modernizarea producției, a întregii
activități pe baza celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii re
prezintă o necesitate obiectivă, o
cerință legică a perfecționării con
tinue a societății noastre socialiste.

în activitatea educativă de for
mare a conștiinței revoluționare a
tineretului, un rol determinant re
vine învățămîntului, școlii de toate
gradele. începînd de la grădiniță
și pînă la terminarea liceului de 12
ahi, copiii, întregul tineret urmea
ză 14—15 ani cursurile de învățămînt, apoi învățămîntul profesio
nal, învățămîntul superior și dife
rite forme de recalificare și pre
gătire.
Pornind de la această realitate,
este necesar să acționăm pentru
perfecționarea activității învăță
mîntului de toate gradele, pentru
creșterea rolului său educativ, de
formare a tineretului în spiritul
concepțiilor revoluționare despre
lume și viață, ale patriotismului și
dragostei de muncă, al luptei ne
împăcate pentru progres, pentru
construcția socialismului, pentru a
fi gata întotdeauna să apere pa

înalt spirit revoluționar patriotic,
inspirată din realitățile patriei
noastre. Fără nici o îndoială că
avem multe realizări în aceste do
menii, dar acum nu mi-am propus
să mă refer la acestea, ci la ceea
ce trebuie să facem, mai cu seamă,
în viitor. Avem nevoie de o proză
și de poezii combative, cu spirit
revoluționar care să dinamizeze
activitatea oamenilor muncii, a
tineretului patriei noastre, de o
muzică combativă, cu spirit pa
triotic și revoluționar, de filme
mai bune; de un teatru mai bun.
Așa cum am subliniat la întîlnirea cu oamenii muncii din do
meniul creației literar-artistice din
luna mai 1965, sursa cea mal si
gură de inspirație trebuie să fie
poporul, realitățile societății noas
tre socialiste. Să nu se alerge după
„ulcioare" străine, chiar dacă sînt

trebuie să-și perfecționeze conti
nuu activitatea și să aibă un rol
mai important în buna informare
și înțelegere de către întregul po
por a problemelor complexe ale
dezvoltării economico-sociale și
politico-educative, a problemelor
situației internaționale.
în întreaga activitate politicoeducativă este necesar să se acor
de o atenție deosebită combaterii
fenomenelor negative care se ma
nifestă sub diferite forme, inclusiv
ca rezultat al influențelor ideolo
giei burgheze, al activității cercu
rilor reacționare, antisocialiste, din
afară.
•
Trebuie să se adopte o poziție
mai combativă, mai fermă față
de diferite manifestări naționalis
te, șoviniste, antisemite, sublini
ind cu putere justețea politicii
naționale a partidului nostru —
asigurarea deplinei egalități în

tria, socialismul, Independența
țării ! (Aplauze puternice, prelun
gite).
Să facem astfel încît învățămîn
tul de toate gradele să asigure în
sușirea de către întregul tineret a
celor mai înaintate cunoștințe ale
științei și tehnicii, ale cunoașterii
umane în general, punînd la bază
concepția revoluționară, materialist-dialectică și istorică !
Un rol important revine, de ase
menea, învățămîntului social-poli
tic, care trebuie să contribuie la
cunoașterea temeinică a legilor
dezvoltării omenirii, a legilor so
ciale, asigurînd un nivel înalt de
conștiință revoluționară și patrio
tică întregului tineret al patriei
noastre.
Este, de asemenea, necesar să se
intensifice activitatea de răspîndire în rîndul maselor de oameni
ai muncii, al întregului popor, a
cunoștințelor științifice despre
lume și viață, despre originea
vieții pe pămînt, a perspectivelor
existenței și dezvoltării vieții pe
planeta noastră.
în întreaga activitate ideologică
un rol important revine învățămîntului de partid pentru formarea
cadrelor de partid pe baza celor
mai înaintate concepții revoluțio
nare de conducere a tuturor sec
toarelor economico-sociale, pentru
a imprima activiștilor de partid un
înalt spirit de exigență revoluțio
nară, combativitate și răspundere
față de partid, față de popor, față
de cauza socialismului și comu
nismului.
învățămîntul de partid trebuie
să asigure formarea de adevărați
revoluționari de profesie, militanți
activi pentru victoria socialismu
lui și comunismului în patria noas-<
tră. Trebuie să avem în vedere că
întotdeauna — și în prezent și în
viitor — partidul, poporul nostru
vor avea nevoie de adevărați revo
luționari — și numai în aceste con
diții vom asigura mersul ferm îna
inte ! (Aplauze puternice, prelun
gite ;
se scandează
îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
și poporul !“).
în activitatea politico-educativă
un rol important revine învăță
mîntului de partid și politic de
masă, la care participă peste 12
milioane de oameni ai muncii.
Este necesar să facem astfel
încît învățămîntul politic de masă,
universitățile serale și alte forme
de învățămînt să asigure înarma
rea tuturor oamenilor muncii cu
cele mai noi cunoștințe din toate
domeniile și, în primul rînd, din
domeniul științelor sociale, cu o
cunoaștere temeinică a legităților
obiective și a căilor dezvoltării so
cialiste a omenirii, să contribuie
în mod activ la formarea conștiin
ței revoluționare a tuturor oame
nilor muncii, a întregului nostru
popor.
Este, de asemenea, necesar să
ridicăm mai puternic nivelul ac
tivității de creație literară, artis
tică. Avem nevoie de o literatură
mai combativă, pătrunsă de un

poleite cu aur, ci să se bea apă din
izvoarele limpezi ce izvorăsc din
pămîntul strămoșesc, să se bea apa
vie, dătătoare de viață, din glia
română ! (Aplauze puternice).
Întreaga activitate de creație li
terară trebuie să devină un puter
nic factor al ridicării conștiinței
revoluționare, de dinamizare și
ridicare a nivelului general de
cultură al întregii națiuni.
Trebuie să pornim neabătut de
la faptul că literatura, muzica,
arta în general, activitatea cultu
ral-artistică au o înaltă misiune
socială in ridicarea nivelului ge
neral de cultură al poporului, în
înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială și con
strucție socialistă.
Trebuie să combatem cu toată
hotărîrea tezele vechi — dar care
își mai fac loc, din păcate, și la
noi — cu privire la așa-zisa „artă
pentru artă". Este bine cunoscut
că nu a existat, nu există și nu va
exista niciodată artă de dragul ar
tei. Arta a fost întotdeauna, este
și va fi permanent un puternic
factor al educației, al progresului,
al ridicării conștiinței patriotice și
revoluționare a poporului !
Cei care, într-o formă sau alta,
declară că vor să facă așa-zisa
artă pură, se sustrag, de fapt, de
la misiunea progresistă a culturii
și artei și, vrînd-nevrînd, se ală
tură forțelor ostile progresului și
socialismului, acelora care folo
sesc și vor să mențină permanent
literatura, arta ca un mijloc de
întărire a pozițiilor lor dominante,
a societății împărțite în clase, a
asupririi și inegalității.
întreaga activitate de creație și
cultural-artistică trebuie să se
angajeze ferm în activitatea de
ridicare a nivelului de cultură, de
cunoștințe generale al tineretului,
al întregului popor, de formare a
conștiinței revoluționare a con
structorilor socialismului, cu o
poziție fermă față de tot ce este
străin progresului, patriotismului
socialist, fericirii omului, indepen
denței țării.
Numai așa arta noastră își va
îndeplini 'misiunea istorică și, fă
ră nici o îndoială că, — la fel ca
și pînă acum — dar mai ferm
și în condiții mai bune, arta noas
tră își va îndeplini misiu
nea în construcția socialismu
lui și comunismului, împreu
nă cu întregul popor ! (Aplauze
puternice, prelungite).
Este nevoie ca întreaga activi
tate cultural-artistică, Festivalul
național „Cîntarea României" —
care are un rol important în crea
ția maselor populare — să devină
o forță tot mai puternică în parti
ciparea maselor' la întreaga acti
vitate cultural-artistică, aceasta
reprezentînd garanția strînsei le
gături a artei și culturii cu po
porul — adevăratul creator, de
altfel, al limbii și literaturii, a tot
ce este mai bun în acest do
meniu, în România ! (Aplauze
puternice, prelungite).
Presa, radioteleviziunea, toate
mijloacele de informare în masă

drepturi pentru toți cetățenii pa
triei — faptul că, indiferent de
naționalitate, toți cetățenii au
aceleași drepturi și aceleași înda
toriri, că, în deplină unitate, tre
buie să asigurăm înălțarea conți-’
nuă a» patriei noastre spre noi
culmi de progres și civilizație.
(Aplauze puternice, prelungite).
Trebuie să demascăm perma
nent politica cercurilor reacționa
re din trecut, dar și din prezent,
care au acționat și acționează
pentru ațîțarea vrajbei naționale,
pentru slăbirea unității oamenilor
muncii în scopul de a-și promova
interesele lor de dominație și
asuprire.
în acest sens, este necesar să se
.dea o ripostă fermă hortiștilor și
noilor hortiști care se aliază din
nou cu foștii și noii naziști, acționînd pentru revizuirea granițelor
și pentru o politică de învrăjbire
a popoarelor.
Mai mult ca oricînd, este nece
sar ca, în activitatea politico-edu
cativă, să sădim cu putere în rîn
dul poporului — și, îndeosebi, al
tineretului — spiritul de dreptate
și răspundere, sentimentul de apă
rare a proprietății socialiste, a
socialismului și — repet — a in
dependenței României ! (Urale și
aplauze puternice; se scandea
ză
îndelung
„Ceaușescu
—
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!“,
„Ceaușescu — România, stima
noastră și mîndria !“). Este, de asemenea, .necesar să fim necruță
tori față de manifestările de ne
cinste, de sustragere, de furt, care,
oricum le-am privi, sînt forme ale
activității antisocialiste, contrare
voluționare, străine spiritului so
cialismului și reprezintă, de fapt,
rămășițe ale concepțiilor și practi
cilor proprii orînduirii burghezomoșierești !
Să educăm întregul tineret, în
tregul popor în spiritul cinstei, al
dragostei de muncă, al apărării
neabătute a proprietății obștești,
a întregii proprietăți, de a fi ne
cruțători față de orice slăbește și
jignește omul — constructor al so
cietății socialiste !
Să educăm tineretul și poporul
nostru în spiritul patriotismului
revoluționar, al dragostei față de
patrie, al hotărîrii neabătute ca în
orice împrejurări să fie gata de a
apăra cuceririle revoluționare și
socialismul, de a face totul pentru
înaintarea neabătută a patriei
noastre spre cele mai înalte culmi
de progres și civilizație ! (Aplauze
puternice).
Munca politico-educativă trebuie
să pună cu putere în evidență
superioritatea socialismului, ca
unica orînduire care asigură de
plina egalitate între toți cetățenii
patriei, condiții de afirmare de
plină a personâlității umane, a
umanismului revoluționar socia
list, în care omul constituie fac
torul primordial al întregii acti
vități.
Pornind de la documentele pen
tru Congresul al XIV-lea al parti
dului, activitatea politico-educa
tivă trebuie să demonstreze cu

putere perspectivele luminoase
ale dezvoltării patriei noastre, ale
înfăptuirii Programului partidului
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și de îna
intare spre comunism.
întreaga activitate politico-edu
cativă să devină un factor mai ac
tiv, o puternică forță revoluționa
ră care să lumineze calea întregu
lui popor pentru înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare a patriei
noastre, de ridicare a bunăstării
materiale și spirituale, de înfăp
tuire a visului de aur — a comu
nismului pe pămîntul României!
(Urale și aplauze puternice, Înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu,
eroism — România, comunism !“).

Stimați tovarăși,
Unitatea dialectică între politica
internă și externă impune o ana

liză științifică a situației politice,
economice și sociale mondiale,
pentru a se putea înțelege cit mai
bine evenimentele internaționale,
direcțiile și perspectivele luptei
pentru progres, pentru dezarmare,
pace și colaborare între toate na
țiunile lumii.
Este bine cunoscut că în lume
s-au produs și sînt în curs mari
schimbări în dezvoltarea societății
omenești, în raportul de forțe pe
plan internațional. De aceea, se
impune să avem permanent în ve
dere că se menține și chiar se
accentuează contradicția funda
mentală dintre socialism și capi
talism.
în același timp, se dezvoltă tot
mai puternic contradicția dintre ță
rile în curs de dezvoltare și țările
capitaliste dezvoltate, dintre bogați și săraci, care devine una din
contradicțiile tot mai puternice
care se manifestă în viața inter
națională de azi.
Se poate afirma, cu deplin te
mei, că aceste contradicții din lu
mea contemporană au un rol de
terminant în întreaga dezvoltare a
societății omenești și că, fără în
țelegerea lor în mod științific, nu
se pot trage nici concluzii cores
punzătoare pentru aprecierile asupra vieții mondiale și perspec
tivele dezvoltării societății ome
nești. Este adevărat că în ultimii
ani s-au înregistrat anumiți pași
— este drept, foarte mici — în di
recția dezarmării și începerii de
tratative între cele două grupări
militare — N.A.T.O. și Tratatul de
la Varșovia — și s-a trecut la so
luționarea unor conflicte pe calea
negocierilor. Dar trebuie să spu
nem deschis că toate acestea nu
au determinat o schimbare radica
lă în viața internațională, nu au
determinat o nouă gîndire și o
nouă politică în soluționarea pro
blemelor complexe ale vieții mon
diale.
Avem obligația să spunem po
porului nostru, și să spunem tu
turor popoarelor adevărul, realita
tea, faptul că situația internațio
nală continuă să fie foarte com
plexă și gravă. Se continuă cursa
înarmărilor — inclusiv a celor nu
cleare —, ceea ce duce la menține
rea pericolului unui război mon
dial, care s-ar transforma inevita
bil într-un război nuclear și ar
duce la distrugerea omenirii, a în
seși vieții pe planeta noastră.
Se mențin, și chiar se accentu
ează, criza economică mondială și
criza politică, socială, în lumea ca
pitalistă. în deceniul al 8-lea s-a
înrăutățit și mai mult situația eco
nomică a țărilor în curs de dez
voltare, s-au mărit decalajele între
bogați și săraci.
în același timp, problemele eco
nomice, politice și sociale din ță
rile capitaliste dezvoltate și mani
festarea, în unele țări socialiste, a
unor fenomene de criză economi
că și politică duc la accentuarea și
mai mult a instabilității și a con
tradicțiilor.
Toate acestea au dus la apariția

unor concluzii șl înțelegeri diferi
te — dar trebuie spus, și greșite
— asupra multor probleme inter
naționale. Se pare că unele cercuri
conducătoare imperialiste au ■juns la concluzia greșită și consi
deră că pot folosi actuala situație
internațională pentru a pute»
schimba raportul de forțe mon
dial în favoarea lor, a politicii de
dominație, de forță și dictat.
Ignorînd
realitățile,
aceste
cercuri proclamă cu și mal multă
insistență atotputernicia capitalis
mului și prezic, din nou, o apro
piată dispariție a socialismului.
Exagerînd unele greșeli și lipsuri
din țările socialiste, unele tendin
țe lichidatoriste și reformiste, de
dreapta, din aceste țări, precum și
din unele partide comuniste și
muncitorești, cercurile reacționare
imperialiste au trecut din nou la o
ofensivă ideologică și politică de
defăimare și subminare a socialis
mului, la o politică de amestec în
treburile interne și de destabiliza
re a țărilor socialiste, recurgînd la
toate mijloacele, preluate din arse
nalul învechit și ruginit al „răz
boiului rece", de la dezinformarea
opiniei publice, denigrarea socia
lismului, șantajul, diversiunea, re
presiunile economice și politice,
pînă la subvenționarea financiară
directă a unor grupări și forțe an
tisocialiste, antinaționale.
Trebuie să spunem deschis că,
acțiunile antisocialiste, anticomu
niste și cele împotriva țărilor pro
gresiste, a luptei pentru libertate
și independență națională, pe care
le desfășoară cercurile imperialiste,
sînt ușurate și de anumite orien
tări și tendințe greșite în soluțio
narea problemelor construcției so
cialiste și altor probleme din uneia
țări.
.
Este deci necesar să subliniem
cu tărie că toată această politică
a cercurilor imperialiste este sor
tită — și de data aceasta, ca și de
atitea ori în trecut — eșecului.
Țările socialiste, popoarele care
au edificat noua orînduire socială
dispun de forța necesară pentru a
depăși greutățile apărute, iar so
cialismul se va afirma, fără îndo
ială, cu și mai mare putere ca
cea mai dreaptă și mai umană
orînduire socială de pînă acum.
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).
Acțiunea unită a forțelor pro
gresiste, a țărilor socialiste, a
popoarelor care luptă pentru inde
pendență și progres economicosocial va duce, fără nici o îndo
ială, la răsturnarea planurilor im
perialiste șl ale reacțiumi și va
deschide noi și noi perspective
înaintării; tuturor popoarelor pa
calea pfbgresuldi, a independenței,
a bunăstării,
a socialismului.
(Aplauze puternice, prelungite).
Nimic și nimeni nu va putea opri
lupta popoarelor pentru libertate
și independență, pentru o viață
mai dreaptă și mai bună, pentru
o nouă orînduire socială !
Totodată, este necesar să subli
niem insă că acțiunile antisocia
liste, anticomuniste și împotriva
forțelor progresiste ale cercurilor
imperialiste reprezintă un mare
pericol pentru politica de destin
dere și colaborare internațională,
pent.tu politica de dezarmare și
pace și va duce, inevitabil, dacă
va continua, la agravarea și mai
mult a situației mondiale.
Iată de ce trebuie să facem to
tul pentru respingerea politicii
antisocialiste, anticomuniste
și
împotriva independenței popoare
lor ! Iată de ce este necesar să se
înțeleagă bine, de către cercurile
conducătoare din țările imperia
liste, că această politică nu are
nici o perspectivă și este în con
tradicție cu Carta Națiunilor
Unite, cu diferite reglementări șî
norme internaționale, cu politica
de coexistență pașnică, de colabo
rare egală între națiunile lumii.
(Aplauze vii și puternice).
întreaga desfășurare a eveni
mentelor internaționale, realitatea,
viața însăși arată cît de greșită
este teza dezideplogizării relațiilor
internaționale, precum și teza
după care lupta de clasă ar trebui
să fie înlocuită. Se vorbește des
pre renunțarea la lupta de clasă
și la lupta dintre sistemele sociale
diferite, ca o condiție pentru su
praviețuirea omenirii și a evitării
războiului. Ce are oare acest fel
de abordare a problemelor cu
concepția revoluționară materialist-dialectică și istorică ? Oare
pentru a asigura pacea trebuie să
se lichideze socialismul, trebuie să
se renunțe la lupta de clasă ? O
asemenea abordare este, cu totul,
nu numai antiștiințifică, dar străi
nă oricărei concepții revoluționare
și socialiste. Dacă m-aș referi nu
mai la poporul nostru, este știut
că niciodată nu s-a pus problema
să îngenuncheze, ci, dimpotrivă,
în cele mai grele timpuri a luat
arma în mină pentru a-și apăra
independența și suveranitatea. De
aceea și poeții noștri, în trecut, au
cîntat pe eroii noștri și au formu
lat în versuri nepieritoare hotă
rîrea de luptă a poporului. Cu
noașteți versurile : „Murim mal
bine-n luptă, / Cu gloria deplină /.
Decît să fim sclavi iarăși /. în
vechiu-ne pămînt". (Aplauze șî
urale puternice).
Trebuie să spunem lucrurilor pe
nume. Asemenea teze au drept
scop demoralizarea, dezarmarea
comuniștilor, a popoarelor, în
lupta pentru socialism și pentru
pace. Oare așa au gîndit făuritorii
socialismului științific, conducă
torii partidelor' comuniste și mun
citorești, antifasciștii care și-au
dat viața pentru înfrângerea hitlerismului ?! Cu o asemenea con
cepție nu ar fi fost înfrînt hitlerismul — și barbaria nazistă ar
domina astăzi. Tocmai pentru că
comuniștii, antifasciștii, tot ceea
ce a fost mai bun în lume s-au
ridicat împotriva barbariei fat(Continuare în pag. a IV-a)
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ciste, cu prețul vieții a putut fi
Infrînt fascismul și s-a asigurat
libertatea popoarelor. Și
lichi
darea pericolului de război nu
clear, supraviețuirea omenirii nu
se pot asigura decît prin intensifi
carea luptei împotriva politicii
imperialiste, pentru dezarmare,
pentru eliminarea armelor nu
cleare cu desăvîrșire. Și aceasta
nu se poate realiza decît prin
lupta șl lupta unită a popoarelor I
(Aplauze și urale puternice l se
scandează „Ceaușescu — eroism,
România — comunism !“).
Fără nici o îndoială, trebuie să
înțelegem bine realitatea lumii de
astăzi. în lume există două sisteme
sociale diametral opuse. Această
realitate va continua să existe încă
multă vreme. Problema care se •
pune — și și-a găsit un răspuns
— este aceea a conviețuirii paș
nice intre țările cu orînduiri so
ciale diferite, bazate pe respectul
Independenței și suveranității, ne
amestecul în treburile interne și
respectarea dreptului fiecărei na
țiuni de a-și alege calea dezvol
tării pe care o dorește, fără nici
un amestec din afară.
Este necesar să facem să se
înțeleagă bine că numai pe aceas
tă cale este posibil să se asigure
colaborarea internațională și an
gajarea cu fermitate și a unora, și
a altora pe calea dezarmării gene
rale, a dezarmării nucleare, a
realizării unei lumi fără arme și
războaie. Aceasta reprezintă calea
supraviețuirii omenirii, a vieții pe
planeta noastră ! (Urale și aplauze
puternice, îndelungate ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu —
pace !“, „Ceaușescu — România,
pacea și prietenia !").
Iată de ce tezele dezideologlzării
relațiilor internaționale și renun
țării la lupta de clasă sînt în to
tală contradicție cu întreaga dez
voltare a omenirii de pînă acum,
precum și cu realitățile lumii con
temporane, cu întreaga dezvoltare
a luptei pentru socialism, progres
șl pace in lume. (Aplauze puter
nice, îndelungate).
Nu dezideologizarea relațiilor in
ternaționale, ci afirmarea cu fer
mitate a ideologiei progresiste și
socialiste reprezintă calea pentru o
politică și o gîndire nouă.
Lupta pentru dezarmare, pentru
pace, dezvoltarea unei largi colabo
rări internaționale între toate sta
tele, fără deosebire de orânduire
socială, presupun nu renunțarea
la concepțiile socialismului, Ia ideo
logia clasei muncitoare despre lu
me și viață, ci intensificarea acti
vității politico-ideologice de ridi
care a conștiinței maselor populare,
a tuturor popoarelor despre nece
sitatea asigurării unei politici de
dezarmare și de pace, ca o necesi
tate vitală pentru întreaga omeni
re ! (Aplauze puternice, îndelun
gate).
Nici o altă teză, oricum s-ar nu
mi ea, nu va putea înlocui lupta
de clasă, oa factor determinant al
dezvoltării societății omenești, ca
lege obiectivă a progresului și mer
sului înainte al omenirii !
Soluționarea pe oalea tratative
lor a problemelor complexe ale
vieții mondiale impune, ca o nece
sitate obiectivă, o politică fermă de
apărare a socialismului, a libertă
ții și independenței popoarelor,
realizarea unor acorduri și înțele
geri corespunzătoare cu privire la
dezarmare, la soluționarea diferi
telor probleme din viața mon
dială.
Solutionarea pe calea tratativelor
e unor conflicte și a altor probleme
mondiale necesită, fără îndoială,
spirit de înțelegere și unele conce
sii acceptabile, și de o parte, și de
alta, o politică realistă care să țină
seama de interesele fiecărei națiuni
și să asigure independența fiecărui
popor. Aceasta nu trebuie să ducă
însă niciodată la concesii principiale care să pună în pericol socia
lismul. libertatea și independența
popoarelor. Socialismul, progresul
economico-social, libertatea și inde
pendenta popoarelor nu sînt nego
ciabile !
Este bine cunoscut că, de-a lun
gul istoriei îndelungate a dezvoltă
rii societății omenești, popoarele nu
au renunțat niciodată la indepen
dență și nu au capitulat în fața nici
unei agresiuni, a nici unei forțe.
în ce privește poporul român,
după Cum este bine cunoscut, în
întreaga sa istorie de peste 2000 de
ani, a dus lupte necontenite și s-a
format oa popor, ca națiune, ca
stat numai ca rezultat al luptelor
hotărîte, îndelungate.
întreaga activitate teoretică, 1deologică și politico-educativă tre
buie să pună cu putere în evidență
legile obiective ale dezvoltării ome
nirii, să sublinieze și să demon
streze științific faptul că lupta de
clasă, lupta împotriva vechiului și
pentru promovarea noului în toate
domeniile, deci și în viața interna
țională, a constituit, constituie și
va constitui factorul determinant
el progresului societății omenești.
întreaga activitate ideologică și
teoretică trebuie să dea o perspec
tivă revoluționară clară poporului
nostru, tuturor popoarelor, în lupta
pentru soluționarea problemelor
complexe ale vieții internaționale,
să le Inspire încrederea și fermita
tea în lupta de apărare a socialis

mului, a dezvoltării economico-sociale, a independenței și libertății,
de asigurare a păcii Șl realizare a
unei lumi a deplinei egalități între
toate națiunile lumii. (Aplauze pre
lungite).

Stimați tovarăși.
Lupta pentru libertate șl inde
pendență, pentru socialism și pro
gres reprezintă o parte insepara
bilă a luptei pentru dezarmare,
pentru pace și colaborare interna
țională. Este necesar să subliniem
și să demonstrăm faptul că proble
ma fundamentală a epocii noastre
o reprezintă dezarmarea, șl, în pri
mul rînd, dezarmarea nucleară, eliminarea completă a armelor nu
cleare de pe planeta noastră.
Aceasta impune intensificarea
luptei unite a tuturor popoarelor,
participarea tuturor statelor la ela
borarea acordurilor și măsurilor
necesare pentru eliminarea armelor
nucleare, pentru dezarmarea con
vențională și reducerea radicală a
cheltuielilor militare.
Trebuie să se respingă cu toată
hotărîrea teza agresivă cu privire
la „descurajarea nucleară", oare
reprezintă, de fapt, teza șantaju
lui nuclear de dominație și asu
prire a altor popoare.
Promotorii politicii de descu
rajare nucleară sau a oricăror
descurajări militare trebuie să în
țeleagă bine că o asemenea politică'
este în contradicție cu realitățile
lumii de astăzi și nu duce decît la
menținerea și agravarea pericolului
de război.
Este nevoie de o politică nouă,
de renunțare la armele nucleare, la
calea militară, de soluționare a
problemelor dintre state numai pe
calea tratativelor, de realizare a
unei lumi fără arme, fără războaie.
Numai o asemenea cale poate
duce la asigurarea existenței po
poarelor, a înseși vieții pe planeta
noastră, și trebuie să facem totul
pentru triumful rațiunii și realiza
rea acestei politici ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).
.O altă problemă de importanță
deosebită a vieții internaționale
actuale o reprezintă subdezvolta
rea, accentuarea împărțirii lumii
în bogați și săraci, necesitatea unor
noi relații și a unei noi ordini
politice și economice mondiale.
Activitatea ideologică, teoretică,
politică, educativă trebuie să de
monstreze cu putere faptul că po
poarele nu vor putea suporta încă
multă vreme actuala stare de lu
cruri, că este necesar să se pună
capăt politicii neocolonialiste de
dominație a monopolurilor și ca
pitalului financiar internațional,
să se realizeze o politică nouă, de
egalitate și colaborare, de lichida
re a subdezvoltării, de creare a
condițiilor dezvoltării economicosociale a tuturor națiunilor, și, în
primul rînd, a țărilor în curs de
dezvoltare. Aceasta este singura
cale care poate să asigure stabi
litatea economiei mondiale, să
asigure progresul fiecărei națiuni,
bunăstarea, independența și con
stituie o parte inseparabilă a
luptei pentru pace în lume.
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
Sînt multe probleme în viața
internațională. Nu doresc acum să
mă opresc pe larg asupra tuturor
acestora. Consider necesar .să su
bliniez însă că viața, realitățile
demonstrează, cu putere, justețea
politicii externe a partidului și
statului nostru de colaborare cu
toate națiunile lumii, fără deose
bire de orînduire socială.
Este bine cunoscut că nu au
existat probleme mai importante
în viața internațională la care
România socialistă să nu-și fi
adus o contribuție activă la solu
ționarea lor, să nu fi participat,
împreună cu alte state, la lupta
pentru pace și colaborare interna
țională.
La baza tuturor relațiilor inter
naționale ale țării noastre am așe
zat permanent principiile deplinei
egalități în drepturi, respectului
independenței și
suveranității,
neamestecului în treburile interne,
ale avantajului reciproc și respec
tarea dreptului fiecărei națiuni la
dezvoltare liberă, independentă,
așa cum o dorește, fără nici un
amestec din afară.
Este necesar ca activitatea poli
tico-educativă să pună cu putere
în evidență justețea politicii noas
tre internaționale, să contribuie la
înțelegerea cît mai bună a princi
piilor de relații dintre toate statele
lumii.
Sintem ferm hotărîți să dezvol
tăm larg și în viitor relațiile cu
toate țările socialiste, să acționăm
pentru întărirea colaborării și so
lidarității lor, ca un factor de im
portanță hotărîtoare pentru dezvol
tarea socialismului în fiecare țară,
pentru afirmarea forței socialis
mului în lume, pentru triumful
politicii de pace. Vom dezvolta, de
asemenea, larg relațiile de colabo
rare cu toate țările în curs de dez
voltare, cu țările mici și mijlocii,
cu țările nealiniate, ca un factor
important al politicii de indepen
dență, de dezarmare și pace. în
același timp, vom acționa ca și
pînă acum pentru extinderea rela

țiilor șl cu țările capitaliste dez
voltate, cu toate statele lumii, în
spiritul principiilor coexistenței
pașnice.
Vom acționa cu și mai multă
hotărîre pentru dezvoltarea relați
ilor economice, tehnico-științifice,
pentru participarea activă la divi
ziunea internațională a muncii, la
schimbul de valori materiale și
spirituale, considerînd că aceasta
corespunde pe deplin intereselor
poporului român, ale tuturor po
poarelor lumii, de a-și asigura
dezvoltarea
economico-socială,
bunăstarea, de a trăi în libertate,
independență șl pace.
Vom acționa cu toată hotărîrea
pentru dezvoltarea și perfecțio
narea activității
C.A.E.R. în
vederea înfăptuirii acordurilor de
colaborare economică, tehnico-științifică de lungă durată, pornind
de la faptul că acestea trebuie să
asigure dezvoltarea fiecărei țări
socialiste, ridicarea nivelului lor
economic, social.
Avînd în vedere unele probleme
economice din țările socialiste, con
siderăm că este necesar să se or
ganizeze o analiză specială a aces
tora în vederea stabilirii de comun
acord a măsurilor pentru depă
șirea unor greutăți și dezvoltarea
continuă a construcției socialiste.
Aș dori să subliniez în acest ca
dru faptul că perfecționarea acti
vității C.A.E.R., a relațiilor economice dintre țările socialiste
nu trebuie să ducă în nici un fel
la crearea de organisme supranaționale, nu trebuie să diminueze
în nici un fel rolul partidelor,
statelor și popoarelor în realizarea
dezvoltării lor economice și so
ciale.
Considerăm că In prezent, și
pentru încă multă, multă vreme,
calea unei colaborări largi econo
mice, tehnico-științifice o repre
zintă păstrarea și întărirea inde
pendenței fiecărei economii națio
nale, ca factor hotărîtor al progre
sului, al făuririi cu succes a socie
tății socialiste. (Aplauze puternice,
prelungite).

Stimați tovarăși,
în activitatea noastră Interna
țională am acordat întotdeauna și
acordăm o mare însemnătate dez
voltării colaborării între toate sta
tele europene în spiritul documen
telor de la Helsinki, la elaborarea
cărora țara noastră și-a adus o
contribuție activă. Considerăm că
realizarea cooperării, securității și
dezarmării în Europa trebuie să se
bazeze pe respectarea neabătută a
principiilor deplinei egalități, a
respectării orînduirii sociale din
fiecare țară.
Această colaborare trebuie să
ducă nu la slăbirea unei țări sau
alteia, ci Ia dezvoltarea și progre
sul fiecărei națiuni. Sîntem pgntru
o colaborare multilaterală în toate
domeniile, care să deschidă per
spectiva realizării unei Europe
unite, a națiunilor libere și inde
pendente.
Activitatea noastră Ideologică,
teoretică trebuie să pună cu pu
tere în evidență că, în epoca noas
tră și pentru o lungă perioadă de
timp, păstrarea și întărirea inde
pendenței naționale a țărilor eu
ropene — ca, de altfel, a tuturor
țărilor. — reprezintă singura cale
realistă pentru o largă colaborare,
pentru progresul fiecărui popor.
Se pot da diferite formulări pen
tru realizarea unității europene.
Ideea unei „case comune euro
pene" poate să pară pentru unii
atrăgătoare, dar trebuie să avem
în vedere că este necesar să
realizăm fiecare Ia el acasă „o casă
cît mai bună", care să asigure con
diții egale de muncă, de viață
demnă pentru toți locuitorii „casei
naționale" — și aceasta presupune
construcția a încă milioane și mi
lioane de apartamente și case în
fiecare țară, pentru a realiza un
ansamblu social în care oamenii să
aibă cele mai bune condiții ds
viață și de locuit !
Iată de ce considerăm că trebuie
să pornim de la necesitatea conlu
crării și apropierii popoarelor eu
ropene pe baza întăririi și dezvol
tării fiecărui stat național, a fie
cărui popor, ceea ce înseamnă nu
izolare, ci o largă conlucrare.
în ce ne privește, sîntem gata să
mergem la o largă colaborare, care
însă, în orice condiții, să nu pună
în pericol, sub nici o formă, inde
pendența țării sau să îngrădească
în vreun fel dreptul poporului
român de a-și hotărî singur calea
dezvoltării, de a fi pe deplin Stăpîn
la el acasă. (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează
îndelung „Ceaușescu și poporul !“.
„Ceaușescu, România — stima
noastră și mîndria !“).
Vom acționa ferm pentru o lar
gă colaborare în Balcani, pentru
transformarea regiunii noastre într-o zonă fără arme nucleare si
chimice, fără baze militare stră
ine.
Sîntem pentru extinderea con
lucrării și sîntem gata să realizăm
cu vecinii noștri, cu toate țările
din Balcani și chiar din bazinul
dunărean o largă colaborare, sub
toate formele, care să deschidă ca
lea înlăturării treptate a tot felul
de obstacole și să ducă la apropie
rea și dezvoltarea frăției și conlu
crării între popoarele noastre.

Este necesar să punem Cu pu
tere în evidență, în întreaga activi
tate politico-educativă, justețea po
liticii partidului nostru privind
necesitatea soluționării probleme
lor litigioase dintre state numai si
numai pe calea tratativelor.
Să desfășurăm o largă activitate
internațională pentru întărirea so
lidarității și colaborării dintre sta
te în vederea dezvoltării economicosociale independente, pentru apăra
rea independenței, pentru lichida
rea deplină a oricăror forme al»
politicii neocolonialiste, pentru
respectarea neabătută a Indepen
denței fiecărui popor 1
Avînd In vedere problemele
complexe ale lumii contemporane,
este necesar să crească și mai
mult rolul țărilor mici șl mijlocii,
al țărilor în curs de dezvoltare și
nealiniate în soluționarea tuturor
problemelor mondiale.
Trebuie să subliniem eu putere
că problemele complexe, inclusiv
ale dezarmării nucleare, nu se pot
soluționa numai de către două
mari puteri sau de cîteva state,
că ele pot fi rezolvate numai cu
participarea activă a tuturor sta
telor și popoarelor.
- Trebuie să nu se uite nici un
moment învățămintele istoriei, care
ne arată că toate concesiile făcuta
Germaniei hitleriste nu au înde
părtat pericolul de război, ci l-au
grăbit, au dus pînă la urmă la cel
de-ai doilea război mondial.
Mai mult ca oricînd, este necesar
să crească rolul Organizației Na
țiunilor Unite, al altor organisme
internaționale în soluționarea pro
blemelor complexe ale lumii con
temporane, în asigurarea partici
pării egale a tuturor statelor la
rezolvarea problemelor care pre
ocupă omenirea.
în ce o privește. România este
ferm hotărîtă să-și aducă întreaga
contribuție la perfecționarea și
creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite și al celorlalte orga
nisme internaționale.
Deci, este necesar ca întreaga
activitate politico-educativă
să
sublinieze cu putere că problemele
complexe ale lumii contemporane
impun mai mult ca oricînd întă
rirea solidarității și colaborării
tuturor forțelor progresiste, rea
liste, ale tuturor popoarelor, care
prin acțiunea lor unită pot să
oprească cursul periculos al eveni
mentelor, să asigure triumful ra
țiunii, triumful politicii de dezar
mare și eliminare a armelor nu
cleare, triumful păcii, al politicii
de colaborare și realizare a unei
lumj mai drepte și mai bune pe
planeta noastră, a deplinei egali
tăți între toate națiunile lumii I
(Aplauze puternice, îndelungate).

Stimați tovarăși,
După cum este bine cunoscut,
partidul nostru a dezvoltat larg
relațiile qu partidele comuniste și
muncitorești, s-a pronunțat întot
deauna pentru întărirea solidari
tății acestora pe baza deplinei
egalități în drepturi, a respectului
independenței fiecărui partid și
neamestecului în treburile interne.
Problemele complexe ale vieții
internaționale, inclusiv făurirea
cu succes a socialismului, impun
întărirea și dezvoltarea colabo
rării, realizarea unei noi unități a
partidelor comuniste și muncito
rești.
Pentru aceasta trebuie să se
pornească, fără îndoială, de la
noile probleme care se pun în
fața clasei muncitoare, a forțelor
progresiste, antiimperialiste de
pretutindeni.
După părerea partidului nostru,
respectarea neabătută a indepen
denței și dreptului fiecărui partid
de a-și elabora linia politică ge
nerală, în strânsă concordanță cu
realitățile și condițiile din fiecare
țară, nu vine în contradicție, ci,
dimpotrivă, impune ca o necesitate
obiectivă o strînsă colaborare și
solidaritate internațională.
în actualele împrejurări se im
pun cu atît mai mult întărirea
schimbului de experiență, dezba
terea în comun a diferitelor pro
bleme ale vieții contemporane, ale
dezvoltării viitoare a societății
omenești, ale căilor de făurire cu
succes a socialismului, ale luptei
pentru dezarmare și pace. Parti
dul Comunist Român este gata să
participe la orice întîlnire teore
tică pentru dezbaterea probleme
lor de interes comun, în scopul
întăririi solidarității și colaborării.
Considerăm că situația actuală
impune, cu atît mai mult, organi
zarea unor asemenea consfătuiri,
întîlniri, inclusiv realizarea unei
conferințe internaționale a parti
delor comuniste și muncitorești.
Aceasta răspunde în cel mai înalt
grad actualelor împrejurări inter
naționale, mișcării comuniste, cla
sei muncitoare, luptei pentru so
cialism și pentru pace în lume.
(Aplauze puternice, prelungite).
Pronunțîndu-ne ferm împotriva
oricărui amestec în treburile altor
partide, pentru respectul dreptu
lui fiecărui partid de a-și elabora
strategia și politica sa, considerăm
că avem obligația să întărim soli
daritatea internațională și trebuie
să manifestăm întreaga răspundere
față de propriile noastre popoare,
de viitorul lor liber și independent,
față de cauza socialismului și să

acționăm într-o strînsă solidaritate
și colaborare pentru soluționarea
democratică a tuturor problemelor
complexe ale lumii de azi. (Aplau
ze și urale prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu, Româ
nia — pacea și prietenia !“).
De asemenea, ne pronunțăm
ferm pentru dezvoltarea unei largi
colaborări cu partidele socialiste și
social-democrate? Existența unor
deosebiri de păreri asupra proble
melor ideologice, asupra căilor de
realizare a socialismului și altor
probleme nu trebuie în nici un fel
să ducă la slăbirea colaborării din
tre partidele comuniste și aceste
partide. Dimpotrivă, considerăm
că interesele popoarelor de a asi
gura eliberarea socială și națională,
de a trăi în pace și colaborare
impun o largă colaborare între
partidele comuniste, socialiste și
social-democrate, între toate for
țele progresiste, ca o necesitate
obiectivă a mersului înainte spre
o lume mai dreaptă și mai bună.
Sîntem pentru o amplă colabo
rare și dezvoltăm larg relațiile cu
mișcările de eliberare națională,
cu mișcările progresiste și parti
dele de guvernămînt din țările
care se pronunță pentru dezvolta
rea pe calea progresului, a inde
pendenței economice și politice.
Dorim și sîntem pentru o largă
colaborare cu toate partidele și for
țele democratice în problemele co
mune privind progresul economi
co-social, independența popoarelor,
asigurarea unei păci trainice pe
planeta noastră.
Activitatea teoretică, politicoideologică trebuie să pună cu pu
tere în evidență marea importanță
a solidarității și colaborării inter
naționale, să contribuie la educa
rea poporului nostru în spiritul
prieteniei și solidarității cu popoa
rele țărilor socialiste, cu partidele
comuniste și muncitorești, cu toate
partidele și forțele care se pronun
ță pentru progres și doresc să con
tribuie la soluționarea problemelor
complexe în interesul tuturor na
țiunilor, al colaborării și păcii in
ternaționale.
Avem ferma convingere că stă
în puterea partidelor comuniste și
muncitorești, a celorlalte partide și
forțe muncitorești, progresiste, de
eliberare națională de a depăși di
ferite obstacole, de a-și întări con
lucrarea și solidaritatea, de a avea
un rol tot mai important în dez
voltarea societății omenești pe ca
lea progresului, a libertății, inde
pendenței și păcii, de a da o per
spectivă nouă — pentru sfîrșitul
acestui mileniu și începutul mile
niului trei — privind viitorul lu
minos al omenirii într-o lume fără
arme și războaie, a independenței
și libertății tuturor națiunilor lu
mii ! (Aplauze și urale puternice ;
se scandează îndelung „Ceaușescu,
România — pacea și prietenia !“,
„Ceaușescu — eroism. România —
comunism 1").

Stimați tovarăși,
Dezbaterea cu întregul popor și
partid a documentelor pentru Con
gresul al XIV-lea a pus cu putere
în evidență forța și unitatea parti
dului nostru, a întregii națiuni,
voința sa fermă de a face totul
pentru întîmpinarea Congresului cu
cele mai bune rezultate în toate do
meniile, de a asigura înaintarea
fermă a patriei noastre spre noi
culmi de progres și civilizație.
Dezbaterile din actuala plenară a
problemelor ideologice, teoretice și
muncii politico-educative, hotărîrile
ce vor fi adoptate trebuie să stea
la baza întregii activități și să fie
larg dezbătute în partid, în toate
organele și organizațiile democra
ției socialiste, cu întregul popor, în
vederea ridicării continue a nive
lului ideologic, politic, a creșterii
conștiinței socialiste, a ridicării spi
ritului de răspundere și a combati
vității revoluționare în toate do
meniile de activitate.
Am deplina convingere că Ple
nara Comitetului Central pe pro
bleme ideologice, hotărîrile ce vor
fi adoptate vor da un nou și puter
nic avînt activității creatoare de
ridicare a nivelului general de cu
noștințe, de conștiință revoluționară
a întregii națiuni, că, în strînsă unitate, partidul nostru, împreună cu
întregul popor, va acționa cu toată
forța pentru a asigura. înfăptuirea
neabătută a programelor de dez
voltare economico-socială, de ridi
care a patriei noastre pe noi culmi
de progres și civilizație, de creștere
continuă a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului, de
făurire a socialismului și comu
nismului, de întărire necontenită a
independenței
și
suveranității
României !
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite. Se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul!", „Ceaușescu, reales Ia
al XIV-lea Congres !“, „Ceaușescu,
România — stima noastră și mîn
dria !“. Toți cei prezenți în marea
sală a Ateneului se ridică în pi
cioare și, într-o atmosferă însufle
țită, de puternică unitate, aclamă
și ovaționează minute în șir pen
tru Partidul Comunist Român —
forța politică conducătoare a în
tregii națiuni —, pentru secretarul
general
ai
partidului,
pre
ședintele
Republicii,
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU).

ORDIN DE ZI
al Comandantului suprem
al Forțelor Armate
ale Republicii Socialiste România
Tovarăși soldați, gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și generali,

Sărbătorim, la 25 octombrie, Ziua Armatei Republicii Socialist»
România în atmosfera de profundă angajare patriotică și revoluționară,
de puternic avînt creator cu care întregul popor, strins unit în jurul
Partidului Comunist Român, întimpină Congresul al XIV-lea al parti
dului, eveniment de însemnătate istorică în viața social-politică a țării,
care, prin hotărîrile ce le va adopta, se va înscrie în Istorie drept con
gresul marilor victorii socialiste, al triumfului principiilor socialismului
științific în transformarea revoluționară a societății românești, al adevă
ratei suveranități și al independenței depline, economice și politice, a
României.
Aniversăm Ziua Armatei în anul împlinirii a patru decenii și jumă
tate de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă de la 23 August 1944, care a lichidat pentru totdeauna
dominația imperialistă și a deschis calea marilor transformări revoluțio
nare, în patria noastră, a asigurat Înfăptuirea năzuințelor de libertate șl
dreptate ale întregii națiuni, edificarea orînduirii noi, socialiste pe pămîntul României.
,
In cele peste patru decenii de construcție socialistă, îndeosebi în pe
rioada inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al partidului, noua orîn
duire pe care o edificăm cu succes în patria noastră și-a demonstrat pe
deplin forța și tăria, România transformîndu-se dintr-o țară agrar-industrială slab dezvoltată într-o țară industrial-agrară. cu o puternică indus
trie modernă, organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, cu o agricultură socialistă avansată, în plin progres. S-au dezvoltat
puternic știința, invățămîntul și cultura — factori hotărîtor! pentru pro
gresul general, pentru făurirea cu succes a socialismului și comunismului.
Toate acestea au asigurat dezvoltarea puternică, armonioasă a forțelor da
producție, a tuturor județelor patriei, creșterea venitului național, ridi
carea nivelului de trai material și spiritual al poporului — țelul suprem
al politicii partidului nostru, esența noii noastre societăți socialiste.
Ziua Armatei — care marchează actul memorabil al eliberării, la
25 octombrie 1944, a ultimei brazde de pămînt românesc de sub ocupația
trupelor Germaniei hitleriste și Ungariei horthyste — este o expresie a
înaltei cinstiri pe care partidul și statul socialist, întreaga națiune o aduc
armatei noastre populare, continuatoarea glorioaselor tradiții revoluțio
nare ale înaintașilor, a prețuirii activității ostașilor, a tuturor fiilor țării,
care, sub drapel, slujesc cu devotament patria, partidul și poporul.
Sărbătorind Ziua Armatei în preajma Congresului al XIV-lea al
partidului și în anul jubiliar al celei de-a 45-a aniversări a glorioasei
revoluții de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă,
aducem un profund omagiu comuniștilor, luptătorilor antifasciști, mili
tarilor, tuturor patrioților care, animați de fierbinte patriotism, de un
înalt spirit de răspundere pentru destinele națiunii române, au acționat
cu curaj și dirzenie, cu eroism și sacrificiu pentru victoria mărețului act
revoluționar din August 1944, ce a marcat un moment epocal in istoria
României, a deschis calea spre adevărata independență, creînd condițiile
ca poporul nostru să-și făurească liber viitorul, așa cum il dorește, fără
nici un amestec din afară. In memoria poporului va rămine nepieritoare 1
amintirea strălucitelor fapte de arme ale ostașilor români din bătăliile
purtate umăr la umăr cu ostașii sovietici, în războiul antihitlerist, pen
tru eliberarea părții de nord-vest a teritoriului românesc și apoi a Un
gariei, Cehoslovaciei, precum și a unei părți a Austriei pină la victoria
finală asupra Germaniei fasciste.
,x In. anii edificării societății socialiste, armata noastră revoluționară
făurită, condusă și educată de Partidul Comunist Român in spiritul eroice
lor tradiții de luptă ale poporului, al patriotismului înflăcărat al idealu
rilor socialiste și comuniste, devotată trup și Suflet patriei și poporului
și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunile încredințate, dove
dește, prin fapte demne de prețuirea întregii națiuni, înalta ei conștiință
și temeinica pregătire, fiind gata în orice moment să apere cuceririle so
cialiste, pămintul străbun.
Pornind de la interesele fundamentale ale patriei socialiste, ale pop<~. armata noastră a situat și situează ferm la baza întregii sale
activități documentele și hotăririle Partidului Comunist Român, doctrina
militară națională. Inscriindu-se în marile prefaceri cunoscute de întreaga
societate romanească in anii construcției socialiste, oștirea ia parte activă
împreună cu oamenii muncii, cu întreaga națiune, la transpunerea neabă
tuta m viață a mărețelor planuri și programe de dezvoltare socialistă a
Patriei constituind, m același timp, o înaltă școală de educație patriotică,
revoluționară a tineretului. Pentru munca rodnică, plină de abnegație
pe .m,arile șantiere ale economiei naționale, la înălțarea mărețelor
edificii socialiste ale țării, precum și pentru rezultatele deosebite obținute
.^Pe^C^"aT.ea Pr^ătirii de luptă și politice, militarii armatei noastre
sînt înconjurați cu dragoste și prețuire de întregul popor.
■ j Pornind de la realitățile lumii contemporane, de la cerințele apărării
independenței și integrității patriei, partidul și statul nostru vor acorda
atenția corespunzătoare întăririi capacității defensive a țării. Armata va
avea și in continuare un rol de cea mai mare importanță în apărarea muncu Si weții libere ale poporului, a independenței și suveranității patriei
socialiste.
în spiritul concepției partidului nostru, al doctrinei militare naționale
se va perfecționa pregătirea de luptă a efectivelor, se vor întări colabora
rea și cooperarea armatei cu gărzile patriotice, unitățile Ministerului de
Interne, detașamentele de pregătire militară a tineretului, cu celelalte
formațiuni de apărare, astfel îneît acestea să fie gata în orice moment să
acționeze, Ia chemarea partidului și poporului, împotriva oricui ar atenta
la cuceririle noastre revoluționare, la libertatea, independența suveranita
tea și integritatea teritorială ale României socialiste.

Tovarăși soldați, gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri șl generali,
Cu prilejul aniversării Zilei Armatei Republicii Socialiste România vă
adresez cele mai calde felicitări pentru rezultatele obținute în pregătirea
ae lupta și politică, precum și pentru contribuția deosebită pe care o
aduceți la dezvoltarea economico-socială a patriei si ridicarea el pe noi
pulmi de civilizație și progres.
Cinstiți glorioasele tradiții de luptă ale înaintașilor — care s-au jertfit
de-a lungul veacurilor pentru independența, suveranitatea și apărarea
patriei străbune — prin noi fapte de muncă, prin rezultate tot mai bune
in ridicarea măiestriei ostășești, în sporirea capacității combative a unită
ților și marilor unități, in activitatea pe șantierele economiei naționale !
Intîmpinați cel de-al XIV-lea Congres al partidului cu cele mai bune
rezultate în îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce vă revin, ac
ționați împreună cu întregul nostru popor pentru înfăptuirea neabătută a
politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru îndeplini
rea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei,
pentru obținerea de noi și tot mai mari victorii pe calea făuririi societății
socialiste multilateral dezvoltate, crearea condițiilor pentru înaintarea fer
mă spre comunism, singurul drum care asigură un nivel tot mai ridicat
de civilizație, de bunăstare și fericire a întregii națiuni !
Consacrați-vă toate forțele și capacitățile creatoare pentru ridicarea
nivelului pregătirii de luptă și politice, cunoașterea și minuirea tehnicii
de luptă ! însușiți-vă temeinic și aplicați în întreaga activitate principiile
doctrinei noastre militare privind apărarea patriei de către întregul po
por ! întăriți continuu, in acest scop, cooperarea și colaborarea voastră
cu gărzile patriotice, cu unitățile Ministerului de Interne și detașamente
le de pregătire militară a tineretului, cu celelalte elemente ale sistemu
lui național de apărare !
Participați intens, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid,
Ia activitatea politico-ideologică și cultural-educativâ consacrată formării
voastre ca ostași și cetățeni cu o înaltă conștiință socialistă, patriotică,
revoluționară, profund devotați poporului, partidului, patriei noastre
socialiste !
Slujiți cu abnegație și dăruire cauza sacră a libertății și independentei
țării, a bunăstării și fericirii poporului, idealurilor socialismului și păcii !
Militați cu fermitate, în spiritul politicii externe a partidului și statului
noștru. pentru dezvoltarea și perfecționarea cooperării cu armatele țări
lor socialiste, ale tuturor țărilor prietene, pentru triumful nobilelor idei
ale păcii și colaborării, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte
pe planeta noastră !
Vă urez tuturor noi și tot mal mari succese în îndeplinirea, cu cinste
și devotament, a misiunilor încredințate de patrie și popor, de gloriosul
nostru partid comunist !
Cu prilejul Zilei Armatei Republicii Socialiste România,
ORDON :

în ziua de 25 Octombrie, la București, se vor trage, in semn de salut,
21 salve de artilerie.

★

Trăiască Partidul Comunist. Român - forța politică conducătoare a
Întregii națiuni pe calea făuririi socialismului ți comunismului I

Trăiască patria noastră liberă ți independentă, Republica Socialistă
România I
x
Trăiască minunatul ți eroicul nostru popor, constructor conștient și
ferm al socialismului pe pămintul României I

Trăiască Armata Republicii Socialiste România — scut de nădejde
al apărării marilor cuceriri socialiste ale poporului român, a independenței
ți suveranității patriei I

NICOLAE CEAUȘESCU
Comandant suprem al Forțelor Armate
ale Republicii Socialiste România

PAGINA 5

SClNTEIA — miercuri 25 octombrie 1989

ÎN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agricidturâ raportează încheierea recoltării
unor culturi si abținerea de producții mari la hectar
In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Argeș al P.C.R. raportează terminarea re
coltării strugurilor de masă și obținerea unei producții medii record de
31 130 kg la hectar ; Comitetul Județean Olt al P.C.R. raportează înche
ierea recoltării orezului și obținerea unei producții medii de 8 610 kg la
hectar ; comitetele județene de partid Argeș, Vîlcea și Alba anunță în
cheierea recoltării porumbului în cultură neirigată și obținerea unor pro
ducții medii de 22 950, 22 810 și, respectiv, 22 150 kg la hectar, iar
Comitetul Județean Argeș al P.C.R. raportează terminarea recoltării pere
lor și obținerea unei producții medii de 33 620 kg la hectar.
Recoltele mari înregistrate - se arată în telegrame - confirmă jus
tețea politicii agrare a partidului și statului nostru, grija deosebită acor
dată acestei ramuri de bază a economiei naționale, superioritatea pro
prietății socialiste. Ele se datorează, totodată, activității desfășurate de
cooperatori, mecanizatori, specialiști, de toți lucrătorii ogoarelor, care
acționează cu dăruire și abnegație pentru traducerea în viață a obiecti
velor noii revoluții agrare.

PRODUCȚII RECORD
LA STRUGURI PENTRU MASĂ
• Județul Argeș - 31130 kg la hectar

PRODUCȚII MARI
LA OREZ
• Județul Olt - 8610 kg la hectar

LA PORUMB
ÎN CULTURĂ NEIRIGATĂ
• Județul Argeș - 22950 kg la hectar
• Județul Vîlcea - 22810 kg ia hectar
• Județul Alba - 22150 kg la hectar
LA PERE
• Județul Argeș - 33620 kg la hectar
în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii
din numeroase unități agricole ra
portează încheierea recoltării unor
culturi și obținerea de producții
mari, superioare prevederilor.
în prezent — se subliniază in te
legrame — se acționează cu toate
forțele la recoltarea tuturor cultu
rilor și transportul lor in bazele de
recepție, la stringerea șl depozita
rea unor cânii tă ti cit mai mari de

furaje In fermele zootehnice in
vederea
asigurării
necesarului
pentru perioada de iarnă, la efec
tuarea celorlalte lucrări din cam
panie pentru pregătirea in cele
mai bune condiții a viitoarei re
colte.
în încheierea telegramelor se dă
expresie angajamentului ferm al
tuturor celor ce-și desfășoară ac
tivitatea în aceste unități de a
munci fără preget, cu răspundere
comunistă nentru a întîmpina Con
gresul al XIV-lea al partidului cu
rezultate deosebite in toate sec
toarele.

UNITĂȚI CU PRODUCȚII RECORD LA HECTAR
La sfecla de zahăr
IN JUDEȚUL SATU MARE
• Cooperativa Agricolă de Producție Cămin — 135 620 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
La sfecla de zahăr
IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Spălnaca — 121 500 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Drașov — 120 490 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de 'Pro
ducție Valea Lungă — 120120
kg la hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• întreprinderea Agricolă de Stat
Inand — 115 400 kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ianoșda — 100 500 kg la
hectar
»

IN JUDEȚUL TIMIȘ
• întreprinderea Agricolă de Stat .
Deta — 114 700 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mărunței — 108 800 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mihălești — 102 600 kg
la hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sagna — 108 320 kg la
hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat
Ivănești — 31 100 kg la hectar

La porumb
în cultură
neirigată
IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Gepiu — 25 900 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Cefa — 25110 kg la hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Periam
— 24 660 kg la
hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat
Șag — 24 560 kg la hectar

IN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Valea Mare — 24 300 kg la
hectar

IN JUDEȚUL BUZĂU
• întreprinderea Agricolă de Stat
Săhăteni — 22 830 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mihăilești — 22 560 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Merei — 2^140 kg la hec
tar •>

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

IN JUDEȚUL ALBA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Grădiștea — 106 450 kg
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tău — 22 570 kg la hec
tar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ohaba — 22110 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Daia — 21710 kg Ia
hectar

IN JUDEȚUL BUZĂU
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pogoanele — 103 000 kg
Ia hectar

La porumb
în cultură
irigată

IN JUDEȚUL SATU MARE
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Someșul — 22 360 kg la
hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Rimnio — 38150 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gvardinița — 20 540
kg
la hectar

IN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Cezieni — 33 200 kg Ia
hectar

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Vînju Mare — 31 400 kg la
hectar

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Jegălia — 31 250 kg Ia hectar

La mere
IN JUDEȚUL BUZĂU
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Buda — 36110 kg la
hectar

La ricin
IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dragoș Vodă — 6 070 kg
la hectar

Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea

unor importante rezultate in îndeplinirea și depășirea sarcinilor
de plan pe acest an și din actualul cincinal
în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, colective de oa
meni ai muncii raportează îndepli
nirea înainte de termen a sarcini
lor de plan pe acest an și din ac
tualul cincinal.
Astfel, in telegrama Comitetului
Județean Gorj al P.C.R. se rapor
tează că șase unități economice
din acest județ și-au îndeplinit
planul pe 4 ani din actualul cinci
nal la unele produse de bază so
licitate de economia națională.
Pină la încheierea anului în curs,
unitățile respective vor realiza su
plimentar o producție de 1,2 mi
liarde metri cubi gaze utilizabile,
524 tone utilaje tehnologice pentru
lucrări miniere, două prese hidrau
lice. mobilier din lemn în valoare
de 4 milioane lei și altele.
Trăind sentimente de vibrantă
mlndrie patriotică pentru marile
lzbînzl dobîndite de poporul nostru
In anii construcției socialismului,
și, cu deosebire, în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al
partidului — se arată în telegramă
—, reafirmăm și cu acest prilej. într-o unică vrere cu întreaga nați
une, adeziunea deplină la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din
iunie a.c. privind realegerea dum
neavoastră. mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la cel
de-al XIV-lea Congres, în funcția
supremă de secretar general al
Partidului Comunist Român, unica
și sigura garanție a materializării
obiectivelor ce vor fi stabilite de
Înaltul forum comunist pentru edi
ficarea societății socialiste multila

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Autorul e în sală — 18; (sala
Amfiteatru) : Metamorfoze — 18 ;
(sala Atelier) : Autograf — 18
• -Filarmonica
,,George
Enescu*
(15 68 75, la Muzeul de Artă al R.S.R.):
Recital de pian : Andreiana Roșea
(Bach, Chopin, Liszt, Rahmaninov,
Beethoven, Schumann,
Shin-ichiroIkebe) — 18
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra
*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Omul cu mîrțoaga — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Clinele grădi
narului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul
burghez
18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pețitoarea — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Milionarul sărac — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase
*
(sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, tempo

teral dezvoltate și Înaintare a pa
triei spre comunism.
Comitetul Județean Hunedoara
al P.C.R. raportează că oamenii
muncii din acest județ au realizat,
la 23 octombrie, planul producției
la export pe 10 luni pe relația de
vize convertibile, creînd condiții
pentru a se livra partenerilor de
peste hotare, pină la sfîrșitul aces
tei luni; importante cantități su
plimentare de produse metalurgi
ce, materiale de construcții, mo
bilă, produse ale industriei ușoare
și altele.
Vă asigurăm, mult Iubite șl
stimate tovarășe secretar general
— se spune in telegramă —. că vom
mobiliza întregul potențial al co
lectivelor noastre de muncă pentru
sporirea contribuției județului la
înfăptuirea prevederilor din pro
gramele de dezvoltare economicosocială a patriei.
Comitetul Municipal Alba Iulia
al P.C.R. raportează că 12 unități
economice au îndeplinit înainte de
termen prevederile de plan pe 3
ani și 10 luni din actualul cinci
nal. Acest succes, care are la bază
creșterea peste prevederi a pro
ductivității muncii, datorată cu
deosebire aplicării consecvente a
unor ample programe de perfec
ționare a organizării și de moder
nizare a capacităților de producție,
creează condiții pentru a se obține
suplimentar, pină la finele lunii, o
producție-marfă de aproape 300
milioane lei. materializată in im
portante cantități de produse ne
cesare economiei naționale și la
export.
Vă încredințăm, mult stimate șl
iubite tovarășe secretar general —
se spune în telegramă —. că orga

nizația municipală de partid, totl
oamenii muncii sînt hotărîti să în
deplinească în cele mai bune con
diții planul pe acest an și pe În
tregul cincinal.
In telegrama Comitetului orășe
nesc Ocna Mureș al P.C.R., județul
Alba, se raportează că. la 21 oc
tombrie. a fost realizat planul producției-marfă în industria orașu
lui pe 3 ani șl 10 luni, pînă la
sfîrșitul lunii urmînd să se înre
gistreze un plus de producție in
valoare de 120 milioane lei. Folo
sim acest prilej — se arată în tele
gramă — pentru a vă exprima cele
mai calde mulțumiri pentru tot
ceea ce ați făcut și faceți spre bi
nele și fericirea poporului nostru,
pentru împlinirile anilor de cînd
vă aflați în fruntea partidului și
a țării, pentru creșterea prestigiu
lui și rolului României socialiste
in lume.
Comitetul Orășenesc Comarnic
al P.C.R. raportează că oamenii
muncii din acest oraș au îndeplinit
la data de 23 octombrie sarcinile
de plan pe 3 ani și 10 luni din
actualul cincinal, fapt ce va per
mite realizarea peste prevederi,
pînă la finele lunii, a unei pro
ducții industriale de 16 milioane
lei. concretizată în importante can
tități de produse refractare, ci
ment, mobilă și altele. Colectivele
de muncă din acest oraș — se
spune în telegramă — își reafirmă
angajamentul ferm de a acționa
cu înaltă responsabilitate comu
nistă. cu hotărîre și abnegație
pentru îndeplinirea sarcinilor de
plan pe întregul an pînă la Con
gresul al XIV-lea al partidului.
întreprinderea Minieră Cîmpulung din județul Argeș anunță că
și-a îndeplinit planul la producția-

— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Ca
valcada rîsului — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
• Teatrul „Ion Creangă
*
(50 26 55) :
De la Stan și Bran la... Muppets — 15
O Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Punguța cu doi bani —
10 ; Steaua lui Arlechino — 15
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul
„Arena atracțiilor
*
(R. P.
Bulgaria) — 19

• Ciprian Porumbescu : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Rezervă la start : DACIA (50 35 94):
— 9* 11
* 13
* 15
* 17
* 19
O Flori’ de gheață : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Zîmbet
de
soare :
VIITORUL
(10 67 40) — 15: 17; 19
• Sosesc păsările călătoare : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17: 19
• Cantemir : COSMOS (27 54 95) — 9;
11: 13; 15: 17: 19
• Un comisar acuză î CULTURAL
(83 50 13) — 9: 11 : 13: 15; 17; 19
Q De la literatură la film ; PATRIA
(11 86 25) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16;
18: 20
• Zbuciumul iubirii: STUDIO (59 53 15)
— 9.30; 11.30: 13,30: 15,30: 17.30: 19,30
e Miss Arizona : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15: 19.30
O Program special pentru copii și ti
neret : 9; 11; 13: 15, Școala de condu
cători autO’— 17: 19 : DOINA (16 35 38)
• Aleargă după el : FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17; 19
O O farsă pentru cuscru : COTROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19
• Omul de pe Bulevardul Capucinilor:
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19

cinema
• Cei care plătesc cu viata : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13;
15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Un studio în căutarea unei vedete:
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15;
17; 19

marfă industrială pe 3 ani și 10
luni din actualiil cincinal, realizînd
suplimentar o producție de 121 200
tone cărbune.
Colectivele de oameni ai muncii
din unitățile Trustului de ForajExtracție Tîrgu Jiu raportează că
și-au îndeplinit la data de 15 oc
tombrie sarcinile de plan pe 4 ani
la producția de gaze utilizabile.
Acest succes, permite să se obțină
pînă la sfîrșitul anului o producție
suplimentară de 1,2 miliarde mc
gaze utilizabile. De asemenea, se
va realiza, în cinstea marelui fo
rum al comuniștilor români, producția-marfă industrială la nivelul
trustului cu aproape 2 luni înainte
de sfîrșitul anului.
Oamenii muncii din cadrul Trustului-Antrepriză Generală de Con
strucții Industriale Craiova și-au
îndeplinit, la rîndul lor, pla
nul la construcții-montaj pe 4
ani din acest cincinal la data de
21 octombrie. Acest succes creează
posibilitatea realizării unei produc
ții suplimentare de peste 300 mi
lioane lei pină la sfîrșitul anului.
Constructorii craioveni se angajea
ză ca. in cinstea Congresului al
XIV-lea. să îndeplinească planul
la producția-marfă industrială pe
întregul an și să realizeze supli
mentar 64 milioane lei.
Colectivele de muncă din cadrul
întreprinderii Electrocentrale Rîmnicu Vîlcea și întreprinderii de Re
țele Electrice Brașov raportează un
succes deosebit : conectarea la sis
temul energetic național a Centra
lei Hidroelectrice Viștea de pe rîul
Olt. Noul obiectiv. împreună cu
celelalte 19 hidrocentrale de pe
rîul Olt vor furniza anual țării
peste 30 milioane kWh energie electrică.

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul 25 octombrie, ora 20 — 28 octom
brie, ora 20. în țară : Vremea va fi
caldă pentru această dată, deși tempe
ratura aerului va înregistrâ o scădere
ușoară, iar cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în nordul și estul
țării, unde, izolat, vor cădea ploi slabe,
trecătoare. Vîntul va sufla slab, pînă la
moderat. Temperaturile maxime vor fi
cuprinse între 12 și 22 de grade, cele
minime, în general, între 2 și 10 grade.
Dimineața, pe alocuri, se va produce
ceață.
In București :
Vremea va fi
caldă pentru această dată, deși tempe
ratura aerului va scădea ușor, iar cerul
va fi variabil, la începutul intervalu
lui, și mai mult noros la sfîrșit, cînd
sînt condiții, dar reduse, de ploaie slabă.
Vîntul va sufla slab, pînă la,moderat.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse
între 19 și 22 de grade, iar cele minime
intre 3 și 7 grade. Dimineața, ceață
slabă.

CIJ PIULEJUL ZILEI FORȚELOR ARMATE
ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
DEPUNEREA UNOR COROANE DE FLORI
Cu prilejul Zilei Armatei Repu
blicii Socialiste România, la Monu
mentul Eroilor Patriei din Capitală
au fost depuse, marți dimineața, co
roane de flori din partea Ministe
rului Apărării Naționale și Ministe
rului de Interne, Comiteiului Muni
cipal București al P.C.R. și Consi
liului popular municipal, precum șl
din partea Comitetului foștilor lup
tători și veteranilor de război îm
potriva fascismului.
De asemenea, la Cimitirul militar
Ghencea au fost depuse coroane de
flori din partea Ministerului Apă
rării Naționale și Ministerului de
Interne, organelor locale de partid
și de stat și din partea Comitetului
foștilor luptători șl veteranilor de
război împotriva fascismului.
Grupuri de pionieri au depus jerbe
de flori.
A fost intonat Imnul de Stat «1
Republicii Socialiste România.
La solemnități au participat mem
bri ai conducerii Ministerului Apă
rării Naționale și ai Ministerului de
Interne, reprezentanți ai Comitetu

lui Municipal București al P.C.R. și
ai Consiliului popular municipal, ge
nerali activi și în rezervă, ofițeri
superiori.
Au mai fost depuse coroane de
flori la Monumentul Eroilor Sovie
tici și la cimitirele ostașilor sovie
tici de la Jilava șl Herăstrău din
partea Ministerului Apărării Națio
nale, organelor locale de partid și
de stat. Comitetului foștilor luptă
tori și veteranilor de război împo
triva fascismului.
Au fost de față E. M. Tiajelnikov,
ambasadorul Uniunii Sovietice Ia
București, membri ai ambasadei.
S-au intonat imnurile de stat ale
U.R.S.S. și Republicii Socialiste
România.
în încheierea solemnităților, participanții au trecut in revistă gărzi
le de onoare.
Cu același prilej, au fost depuse
coroane de flori la monumentele și
cimitirele din tară ale eroilor ro
mâni și ostașilor sovietici căzuti in
războirii antifascist,
(Agerpres)

Manifestări politico-educative și cultural-artistice
în cinstea Zilei Armatei Republi
cii Socialiste România, în comanda
mente, direcții centrale, instituții și
unități militare au avut loc adunări
festive în cadrul cărora s-a dat glas
celor mai calde sentimente de dra
goste, stimă și nemărginită recunoș
tință pe care ostașii țării le nutresc
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
strălucit și înțelept conducător de
tară, genial gînditor și militant re
voluționar. ilustru ctitor al Româ
niei socialiste moderne, Erou între
eroii neamului, proeminentă perso
nalitate a lumii contemporane.
A fost reafirmată cu putere, șl cu
aceste prilejuri, adeziunea unanimă
a personalului oștirii la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R.
privind
realegerea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al
XIV-lea Congres, în funcția supre
mă de secretar general al parti
dului.
Militarii armatei noastre șl-au ex
primat acordul deplin cu Proiectul
Programului-Directivă si cu Tezele
pentru Congresul al XIV-lea. hotărî-'
rea fermă de a îndeplini în mod
exemplar sarcinile și misiunile ce le
revin.
S-a dat, de asemenea, glas gîndurilor de aleasă prețuire și profund
respect pentru neobosita activitate
desfășurată de tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
eminent om politic și om de știință
de largă recunoaștere internațională,
care are o contribuție remarcabilă la
înfăotuirea grandioaselor programe
de dezvoltare a patriei, la înflorirea
învațamîntului, științei și culturii
românești.
In cadrul adunărilor au fost evo
cate cu înaltă mlndrie patriotică
lupta neîntreruptă a poporului nos
tru pentru libertate și independen
tă. mările victorii. obținute de tara
noastră sub conducerea partidului
b secretarului său general, tovarășul'
Nicolae Ceausescu. în edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României, s-au
subliniat rolul și misiunile armatei
In etapa actuală, sarcinile rezultate
din hotărîrile de partid, din -Direc
tiva comandantului suprem, realiză
rile cu care oștirea lntîmpină cel
de-al XIV-lea Congres al Partidului
Comunist Român.
La Casa Centrală a Armatei a fost
vernisată Expoziția de creație tehnico-științiflcă. fotografie documen
tară și carte. în cadrul acesteia un
Ioc central este destinat operelor
tovarășului Nicolae Ceaușescu și lu
crărilor care scot în evidentă rolul
determinant al gîndirii și acțiunii
revoluționare ale secretarului gene
ral al partidului în elaborarea și în
făptuire^ întregii- noastre politici in
terne. si externe, a strategiei profund
științifice privind dezvoltarea armo
nioasă, economico-socîală a Româ
niei și, pe această bază, Întărirea
capacității de apărare a patriei.
Sînt prezentate la loc de cinste
lucrări științifice ale tovarășei aca
demician doctor inginer Elena

tv
19,00 Telejurnal
19,30 Partid și țară — o unică voință
19,45 Armata Republicii Socialiste Româ
nia — scut de nădejde patriei
străbune, cuceririlor revoluționare,
socialiste. Documentar

Ceaușescu — care îmbogățesc știin
ța națională și universală.
Un loc Însemnat 11 ocupă, în ca
drul expoziției, fotografiile cuprinzînd aspecte referitoare la istoria
luptei poporului român pentru liber
tate, independentă și unitate națio
nală, Ia transformările revoluționare
pe care le-a cunoscut oștirea tării în
anii socialismului, cu deosebire in
Epoca Nicolae Ceaușescu. pregă
tirea armatei pentru apărarea pa
triei. Sint prezentate creații tehnicoștiințifice ale militarilor, premiate
în cadrul celei de-a Vil-a ediții
a Festivalului national „Cîntarea
României".
în cadrul aceleiași instituții de cul
tură a armatei a avut loc simpozionul
„De strajă cuceririlor revoluționare
ale patriei" și spectacolul de muzică
și poezie „La ordinul patriei, parti
dului, al comandantului suprem", pre
zentat de formații laureate ale celei
de-a VII-a ediții a Festivalului natio
nal „Cîntarea României". O largă
audientă la public au avut și evocarea
„Faptele de eroism și vitejie ale
ostașilor români pentru libertatea,
independenta, integritatea și suvera
nitatea patriei", expoziția de carte
„Apărarea patriei, cauză și operă a
întregului popor", expoziția de fila
telie și numismatică „La datorie sub
tricolor" și concursul pe tema „Arma
ta română — tradiție și actualitate".
O serie de pelicule documentar-artistice ilustrînd tradițiile de luptă ale
ostașilor români au fost vizionate pe
parcursul galelor de filme, organizate
în București, Oradea, Cluj-Napoca,
Constanța, Iași, Timișoara și în alte
garnizoane și orașe, pentru cadre și
ostași, pentru luptătorii din gărzile
patriotice și tinerii din detașamentele
de pregătire pentru apărarea patriei.
In unitățile și Instituțiile militare a
avut loc, totodată, un bogat program
de manifestări politico-educative și
cultural-artistice. S-au organizat ex
puneri, vizite la muzee, monumente
și locuri istorice, recitaluri de versuri,
' concursuri „Cine știe răspunde" pe
tema „Drum de luptă — drum de
glorii", in care s-au reliefat eroismul
ostașilor români de-a lungul veacu
rilor. precum și in războiul antihitle
rist. contribuția armatei noastre la
dezvoltarea economico-socială a pa
triei.
Generali și ofițeri activi și de re
zervă, veterani din războiul antifas
cist au prezentat expuneri in între
prinderi, instituții și școli. în cadrul
acestora au fost evocate acțiunile la
care au participat unitățile militare
pe timpul revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944, lupta
lor pentru eliberarea părții de nordvest a țării de sub dominația Unga
riei horthyste și a trupelor hitleriste,
participarea oștirii române cu toate
forțele sale Ia marile bătălii împo
triva fascismului, la eliberarea Unga
riei. Cehoslovaciei și a unei părți a
Austriei, pînă Ia victoria finală din
mal 1945.

20,00 Onor
comandantului
suprem !
Spectacol llterar-muzical-coregrafic
20,45 Luminoase, mobilizatoare orientări
pentru Întreaga activitate ideologi
că, politlco-educativă
21,10 Industria — programe prioritare
• Sporirea producției de cărbune
energetic
21,30 în dezbatere : Documentele pentru
Congresul al XIV-lea al Partidului
Comunist Român
21,50 Telejurnal

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei Națiunilor Unite,
Ottorino Jannone, coordonator rezi
dent al activităților operaționale
dezvoltare din sistemul
pentru
O.N.U. în România, director al Cen
trului de informare al O.N.U. la
București, a oferit, marți, o recepție.
Au participat reprezentant! ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai
unor instituții centrale, ai Asocia
ției pentru Națiunile Unite din
România (ANUROM), ai Asociației
de Drept International și Relații In
ternaționale.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră.

★

Sub auspiciile Asociației pentru
Națiunile
Unite
din
România
(ANUROM) și ale Asociației Ti
neretului și Studenților din Româ
nia pentru Națiunile Unite. în Ca
pitală a avut loc. marți, o adunare
festivă, prilejuită de marcarea în
tara noastră a „Zilei Națiunilor Uni
te" — 24 octombrie, dată la care a.
intrat în vigoare Carta Națiunilor
Unite — și a „Săptămînil Dezarmă
rii" — 24—31 octombrie.
în acest cadru, prof. dr. docent
Alexandru
Bălăci.
președintele
ANUROM, a prezentat concepția
și inițiativele României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu
privire la creșterea rolului șl con
tribuției
Organizației
Națiunilor
Unite in soluționarea problemelor
majore ale contemporaneității, in
realizarea unei lumi a păcii, destin
derii și colaborării egale între toata
națiunile.
în continuare, Ottorino Jannone,
coordonator rezident al activităților
operaționale pentru dezvoltare din
sistemul Națiunilor Unite în Româ
nia. directorul Centrului de Infor
mare al O.N.U. la București, a dat
citire Mesajului adresat de secreta
rul general al O.N.U.. Javier Perez
de Cuellar, cu prilejul celor două
evenimente.

★

Marti, ambasadorul Republicii So
cialiste Cehoslovace la București, ’
Jan Papp, a organizat o conferință
de presă cu tema „Probleme econo
mice actuale ale R.S. Cehoslovace",
în cadrul căreia au fost relevate
preocupările pentru creșterea efi
cienței, măsurile adoptate pentru
perfecționarea mecanismului econo
mic, potrivit hotărîrilor Plenarei
C.C. al P.C. din Cehoslovacia din
luna decembrie 1987.
Au participat ziariști români, pre
cum și corespondenți ai presei străi
ne acreditați la București.

★

Cu prilejul încheierii misiunii In
tara noastră, ambasadorul Republi
cii Indonezia la București. Heman
Benny Mochtan. a oferit, marți, o
recepție.
Au participat membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Exter
ne. ai altor ministere și instituții
centrale, reprezentanți ai vieții cul
tural-artistice. ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră,
alti membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Astăzi, pe stadionul
Steaua din Capitală se va disputa
meciul dintre echipele Steaua și
Jiul, contind pentru etapa a 10-a a
campionatului diviziei A la fotbal.
Tot astăzi sînt programate două
jocuri restanță din etapa a 7-a :
Sportul studențesc — F.C. Farul
(stadionul Sportul studențesc) și
Universitatea Craiova — F.C. Bihor.
Partidele vor începe la ora «d.

TENIS DE MASĂ. Proba femini
nă de dublu din cadrul concursu
lui internațional de teniș de masă
de la Poznan s-a încheiat cu o fru
moasă victorie a sportivelor român
ce Otilia Bădescu și Maria Bogoslav, care au întrecut in finală cu
2—1 (21—15, 19—21, 26—24) perechea
Daniela Gherghelceva (Bulgaria) —
Wang Xiao Ming (Franța).

HANDBAL. • La Dudelange (Lu
xemburg). în meci contind pentru
primul tur al „Cupei campionilor
europeni" la handbal feminin, echi
pa vest-germană T.V. Lutzelinden
a surclasat cu scorul de 37—2 (20—1)
formația locală. în cadrul aceleiași
competiții, echipa S.C. Empor Ros
tock (R.D. Germană) a dispus pe
teren propriu, cu scorul de 28—16
(13—8), de formația daneză I.F.
Fredriksberg. e Turneul masculin
de handbal de Ia St. Gali (Elveția)
s-a încheiat cu victoria selecționatei
U.R.S.S.. urmată de R.D. Germană.
Elveția șl Islanda. în ultima zi a
turneului : U.R.S.S. — Elveția 28—19
(17—6), R.D. Germană — Islanda
27—25 (16—10).

În sprijinul automobiliștilor
Pentru riscurile cu care este
confruntat omul de la volan este
necesar să se creeze și mijloace
eficiente de acoperire a urmărilor
acestora. Unul din aceste mijloace,
care întotdeauna trebuie să existe
înaintea neprevăzutului, este și asi
gurarea.
Pentru ca posesorii de autoturis
me să poată primi despăgubiri de
asigurare pentru pagubele la pro
priul autoturism, care nu sint aco
perite prin asigurarea de răspun
dere civilă auto, este necesar să
încheie la A.D.A.S. o asigu
rare facultativă pentru avarii auto
(CASCO), în baza căreia se acordă
protecție în următoarele cazuri :
a) Autoturismul a fost avariat
datorită faptului că în timpul cir
culației s-a lovit : cu un alt auto
vehicul sau cu orice alt fel de
vehicul ; de orice corpuri mobile
și imobile aflate în afara autoturis
mului asigurat,
b) Autoturismul a fost avariat ea
urmare a faptului că in timpul cir
culației a derapat, s-a răsturnat
etc., inclusiv ca urmare a defectă
rii unor piese ale acestuia.
c) Autoturismul aflat In circula
ție sau în staționare a fost ava
riat de un autovehicul neidentifi
cat.
d) Autoturismul aflat în circula
ție sau în staționare a fost avariat
ca urmare a lovirii fie de vehicule
necuprinse în
asigurarea prin
efectul legii de răspundere civilă
auto, fie de pietoni, ori prin că
derea pe autoturism a unor cor
puri.
e) Autoturismul a fost avariat
ca urmare a : incendierii lui ori
a clădirii în care se afla garat ;
exploziei, urmată sau neurmată de
incendiu, inclusiv exploziei rezer
vorului de carburanți sau a celui
de aer comprimat ; trăsnetului —

urmat sau neurmat de incendiu ;
altor calamități naturale care pot
produce pagube direct autoturismu
lui sau indirect prin dărîmarea acoperișului unei construcții pe acel
autoturism etc.
f) Alte cazuri cuprinse în asi
gurare.
în asigurarea facultativă a auto
turismelor
pentru avarii auto
(CASCO) se includ și : cheltuielile
de transport al autoturismului la
atelierul de reparații cel mai apro
piat de locul accidentului, care
poate face reparația, sau la locul
cel mai apropiat de adăpostire a
autoturismului, dacă acesta nu poa
te fi deplasat prin forță proprie ;
avariile autoturismului prilejuite
de măsurile luate în timpul pro
ducerii
evenimentului
asigurat,
pentru salvarea autoturismului sau
a construcției în care se afla aces
ta. precum șl cheltuielile făcute în
vederea limitării pagubelor, dacă
acestea au fost necesare în urma
unor avarii produse de cauze cu
prinse în asigurare.
Asigurații mai au șl următoarele
drepturi : să plătească primele
anuale de asigurare diferențiat în
funcție de faptul că asigurarea se
încheie sau se reînnoiește direct
Ia unitatea A.D.A.S., precum și de
vechimea neîntreruptă în asigura
re, dacă pentru anii anteriori nu
s-au primit ori nu se datorează
despăgubiri In baza contractelor
încheiate ; să repare la ateliere
autoturismele asigurate, fără obli
gația unor plăți prealabile către
acestea, întrucît contravaloarea de
vizului de reparație se achită de
A.D.A.S. direct atelierului respec
tiv.
Prezentînd unele din situațiile ce
pot surveni, precum și condițiile in
care se încheie asigurarea facul
tativă nentru avarii auto (CASCO),
se precizează că această asigurare

este necesară oricărui deținător de
autoturism, chiar și în condițiile
existenței asigurării prin efectul
legii de răspundere civilă auto.
Dacă există contractată asigu
rarea facultativă pentru avarii auto
(CASCO), se poate contracta, su
plimentar, asigurarea pentru pagu
bele produse autoturismului condus
de altă persoană decît asiguratul
sau rude ale acestuia, plătindu-se
25 la sută din prima prevăzută la
asigurarea pentru avarii auto
(CASCO).
Pentru a satisface cele mai va
riate cerințe de acoperire prin asi
gurare a situațiilor neprevăzute ce
se pot produce în timpul în care se
utilizează autoturismele, precum șl
pentru acoperirea numai a unor
categorii de pagube, cu plata co
respunzătoare a primelor de asigu
rare, deținătorii de autoturisme pot
încheia și alta feluri de asigurări
auto : asigurarea autoturismelor nu
mai pentru pagubele produse ca ur
mare a accidentelor de circula
ție, la care prima de asigurare
reprezintă 80 la sută din suma pre
văzută la asigurarea pentru avarii
auto (CASCO) ; asigurarea de acci
dente a conducătorilor de autoturis
me si a altor persoane aflate in
autoturisme, care se încheie inde
pendent
de faptul dacă a fost
sau nu încheiată o asigurare pen
tru avarii auto (CASCO) și acope
ră, in limita numărului de locuri
admis la transport, consecințele
accidentelor întîmplate persoanelor
aflate în autoturisme.
Primele la această asigurară se
stabilesc în raport de nivelul su
melor asigurate pentru fiecare per
soană.
Pentru orice informație in legă
tură cu asigurarea, cetățenii se pot
adresa sucursalei A.D.A.S., puncte
lor operative de lucru sau inspecto
rilor A.D.A.S.

Poce^—_d^z[de^ai^ șujjrern

a[ omeniri^
România se pronunță pentru măsuri hotărlte de dezarmare
nucleară, chimică și convențională
Intervenția reprezentantului țării noastre
în Comitetul pentru problemele politice și de securitate
al Adunării Generale a O.N.U.
X NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).
J— în cadrul dezbaterilor asupra pro
blemelor dezarmării aflate pe agenda
actualei sesiuni a Adunării Generale
a O.N.U., în Comitetul pentru probleime politice și de securitate a luat
jcuvlntul reprezentantul permanent al
ț tării noastre la O.N.U., care a evidențțiat gravitatea și pericolele pe care le
(prezintă pentru pacea și securitatea
' internațională, pentru Însăși viața pe
, planeta noastră uriașele arsenale de
arme nucleare șl convenționale, care
impun adoptarea de urgență a unor
•măsuri hotărîte de dezarmare.
t în acest cadru, reprezentantul țării
noastre s-a referit la necesitatea
realizării. In primul rind, a dezarmă
rii nucleare. El a arătat că pentru
oprirea cursei înarmărilor nucleare și
consolidarea păcii și securității inter
naționale este imperios necesar să se
renunțe la perfecționarea armelor nu' cleare. iar factorii de dezechilibru să
fie înlăturați prin tratative, să se ref nunțe la modernizarea rachetelor cu
rază scurtă de acțiune și să înceapă
$ negocieri pentru eliminarea lor totaE lă din arsenale, să Înceteze toate exI' perientele cu arma nucleară. în acest
| sens, vorbitorul a arătat că România
fi: sprijină amendarea Tratatului din
F 1963 cu privire la interzicerea expeK’ riențelor nucleare in atmosferă, spa“ țiul cosmic și sub apă și extinderea
lui pentru a acoperi șl experiențele
nucleare subterane.
în același timp, a spun reprezen
tantul român, Adunarea Generală
trebuie să-și reînnoiască apelul adresat S.U-A. și U.R.S.S. pentru a
încheia cit mai curind posibil acor
dul privind reducerea cu 50 la sută
a arsenalelor lor strategice nucleare.
Totodată, evidențiind importanța
și necesitatea adoptării unor măsuri
de dezarmare convențională, in pâralel cu cele de dezarmare nucleară,
vorbitorul a relevat importanța pe
caro ar avea-o adresarea unei che

mări a Adunării Generale pentru ca
la negocierile care se desfășoară la
Viena asupra armamentelor conven
ționale în Europa să sa realizeze cit
mai curind posibil un acord asupra
reducerii, intr-o primă fază, cu cel
puțin 50 la sută a efectivelor, arma
mentelor convenționale și cheltuieli
lor militare, sub un control interna
țional strict.
Reliefînd că pacea șl securitatea
internațională pot fi asigurate nu
mai prin eliminarea tuturor armelor
de distrugere in masă, vorbitorul a
reafirmat propunerea României ea
negocierile care se desfășoară la Ge
neva, în cadrul Conferinței pentru
dezarmare asupra convenției privind
interzicerea și eliminarea armelor
chimice, să aibă loc în strlnsă legă
tură cu negocierile pentru elimi
narea armelor nucleare, astfel in
cit să constituie o parte compo
nentă a unui ansamblu da măsuri
pentru a se evita situațiile de folo
sire a unor arme drept instrumente
de șantaj și amenințare la adresa
altor state.
Reprezentantul român • subliniat,
de asemenea, că țara noastră se pro
nunță pentru oprirea militarizării
spațiului cosmic si transformarea
lui în patrimoniu comun al întregii
omeniri, teren al cooperării exclusiv
în scopuri pașnice intre toate statele
lumii.
A fost relevată necesitatea ca
O.N.U. să acorde o atenție sporită
problemei folosirii resurselor mate
riale și financiare eliberate prin
dezarmare în scopul dezvoltării economico-sociale. a statelor, pentru
sporirea sprijinului acordat țărilor
în curs de dezvoltare.
A fost evidențiat imperativul par
ticipării tuturor statelor la dezba
terea și soluționarea problemelor
dezarmării, impus de cerința demo
cratizării relațiilor internaționale, de
caracterul indivizibil al păcii.

„A sosit timpul ca pericolul distrugerii umanității
sâ fie înlăturat!"
Declarații și apeluri cu prilejul „Săptămînii mondiale
a dezarmării"
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).
cretarul general al O.N.U., Javier
— în fiecare an, în baza hotărîrii se
Perez de Cuellar. Pe parcursul isto
siunii speciale din 1978 a Adunării
riei sale, omenirea a creat tipuri tot
Generale a O.N.U. consacrate dezar
mai noi de arme. în prezent este însă
vorba de pericolul distrugerii uma
mării, în Întreaga lume este marcată
nității. A sosit timpul ca această ten
„Săptămîna mondială a dezarmării".
dință periculoasă să fie oprită — a
Forumul mondial »a hotărit ca 24 oc
subliniat Javier Perez de Cuellar.
tombrie, zlu^ .îpj.cara .a fost fondată
Organizația Națiunilor Unite, să fie '
TOKIO 24 (Agerpres). — Sub 10• și prima zi dintr-o săptămînă consa‘; erată dezarmării.
zihcile „Cer senin pentru planeta
țîn cadrul acțiunilor prilejuite de
Terra
„Nu, armelor nucleare !“,
’ „Săptămina mondială a dezarmării",
„Vom apăra viitorul omenirii !“. în
la sediul din New York al Națiunilor
Japonia a început, marți, marșul
Uriite a fost vernisată expoziția „Răz
păcii, amplă campanie a mllitanțiboi și pace : de la secolul războiului
lor niponi pentru pace, precedată de
la secolul speranțelor".
mitinguri și demonstrații antirăz
Expoziția reflectă năzuințele fier
boinice organizate la Hiroshima șl
binți de pace ale omenirii — a arătat
Nagasaki, la Tokio și Nagoya, in
în alocuțiunea rostită la vernisaj se
numeroase alte orașe nipone.

Manifestări peste hotare
consacrate Zilei Armatei
Republicii Socialiste România
Ziua Armatei Republicii Socialiste România este marcată In diferite
țări prin manifestări ce pun in lumină bogatele șl îndelungatele tra
diții ale armatei române, drumul de luptă și de jertfă al ostașilor noștri
pentru apărarea libertății, independenței și suveranității patriei, parti
ciparea intregii noastre armate la actul istoric de la 23 August 1944,
contribuția ei deosebită la victoria revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă.
Totodată, sint evocate luptele grele purtata de armata română,
alături de armata sovietică, pentru eliberarea întregului teritoriu al
României de sub dominația Ungariei horthyste și a trupelor hitleriste
și, mai departe, pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și a unei
părți din Austria, pini la infringerea definitivă a celui de-al treilea
Reich.
Sint evidențiate, de asemenea, participarea armatei române la opera
de construcție a socialismului în patria noastră, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, creșterea gradului de pregătire politică și de luptă
pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului român, a inte
grității teritoriale și suveranității României.

La Casa Centrală din MOSCOVA
a armatei sovietice a avut loc o
adunare festivă. în cuvintările rosti
te cu acest prilej au fost evocate
■tradițiile glorioase de luptă ale ar
matei române care, alături de arma
ta sovietică, de celelalte forțe ale
coaliției antihitleriste, a adus o
contribuție importantă la zdrobirea
mașinii de război a Germaniei na
ziste. la victoria finală asupra fas
cismului.
Au fost prezentata pe larg preo
cupările constante ale partidului și
statului român, ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru Întărirea
capacității de apărare a patriei. Tot
odată, a fost evidențiată conlucrarea
strlnsă dintre armata română și ar
mata sovietică, atît pe plan bilate
ral, cit și în cadrul Tratatului de la
Varșovia.
La adunare au fost prezent! pri
mul adjunct al șefului Direcției
Principale Politice a Armatei șl Flo
tei Maritime Militare sovietice, ge
nerali și amirali sovietici, ofițeri
superiori, militari din garnizoana
Moscova.
Au participat, de asemenea, ata
șați militari, ai unor țării socialiste
acreditați la Moscova.
La Muzeul Militar Central din
Moscova a avut loc vernisajul unei
expoziții, în care sint prezentate fo
tografii. cărți, documente, ordine șl
medalii, arme și drapele care re
flectă momente importante din ac. tivitatea de pregătire și instruire a
armatei române.

★

La divizia a S-a de gardă de lingă
BEIJING, in cadrul unei mari uni
tăți, a avut loc o adunare priete
nească.
în cadrul festivității a fost evocată
lupta eroică desfășurată de armata
română în decursul zbuciumatei is
torii a națiunii pentru independență
și libertate. S-a arătat că, în anii
socialismului, în lumina doctrinei
militare de profund patriotism, ela
borată și promovată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, moștenind tradi
ții glorioase de luptă, armata se inte
grează organic eforturilor întregului
popor pentru apărarea patriei, pen
tru dezvoltarea social-economlcă. Au
fost relevate, de asemenea, raportu
rile de profundă prietenie revoluțio
nară și solidaritate militantă care
s-au statornicit de-a lungul vremii
Intre partidele, țările si popoarele
României și Chinei, Intre armatele
celor două state.
A fost vizionată o expoziție de car
te social-politică și militară, precum
și de fotografii înfățișînd activitatea
militarilor și ofițerilor armatei ro

Spre o strategie ecologică europeană
Primul forum general-european in
probleme ecologice și-a încheiat
dezbaterile generale, urmind ca in
continuare lucrările să se desfășoa
re pe comisii.
Reprezentanții țărilor participante
au apreciat, în genere, drept un lu
cru pozitiv, că pentru prima oară
o reuniune din cadrul procesului de
întărire a securității și dezvoltare a
cooperării pe continent este concen
trată exclusiv pe ecologie. Aceasta
fiindcă, așa cum s-a arătat pe larg
in intervențiile de pină acum, înseși
realitățile ecologice europene impun
o asemenea abordare.
Particularitatea acestei lntîlnlri,
din suita celor specializate sta
bilite prin documentul final al
reuniunii da la Viena a C.S.C.E.,
o constituie faptul că sa con
centrează pe trei aspecte eco
logice esențiale : prevenirea acci
dentelor industriale și a urmărilor
acestora ; manipularea substanțelor
chimice potențial periculoase ; po
luarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale.
Scopul reuniunii este de a examina
— din unghiul științific, tehnologic,
juridic și al conștientizării opiniei
publice — aspectele menționate și
de a oferi recomandări menite să
încurajeze colaborarea pe bază bi
laterală și multilaterală dintre ță
rile europene în soluționarea pro
blemelor respective. Alături de pro
blemele ecologice globale (poluarea
atmosferică, efectul de seră și mo
dificările climatice, distrugerea stra
tului de ozon), aspectele aflate pe
ordinea de zi a reuniunii au un ca
racter prioritar recunoscut, soluțio
narea lor fiind socotită necesară și
urgentă.
Punctul de vedere al țării noas
tre asupra problemelor aflate în dis
*
cuți
a pus în lumină că Româ
nia acordă o atenție deosebită
ocrotirii mediului ambiant, în ca
drul unei politici unitare și pe ter
men lung, ca parte integrantă a pla
nurilor naționale de dezvoltare eco
nomică și 6ocială. Atenția acordată
«cestui factor vital pentru societate
este ilustrată de existența unui an
samblu de legi specifice privind
protejarea mediului și crearea unui
organism distinct — Consiliul Na
țional pentru Protecția Mediului în
conjurător — însărcinat cu înfăptui
rea politicii în acest domeniu. Ca
drul juridic a fost extins prin adop
tarea altor normative privind toți
factorii de mediu, între care legile
privind amenajarea bazinelor hidro
grafice, conservarea și dezvoltarea
fondului forestier, modernizarea
localităților, asigurarea sănătății
populației etc., paralel cu stabilirea
unor limite maxime admisibile pen
tru substanțele poluante. Ca urma
re a fondurilor crescînde alocata
pentru protecția mediului, funcțio
nează astăzi în țară peste 4 900 de

instalații și stații de epurare a ape
lor uzate și circa 10 000 de instalații
de purificare a gazelor. Cu con
cursul cercetării științifice, coordo
nate de Comitetul Național pentru
Știință și Tehnologie, s-au realizat
numeroase instalații și tehnologii de
reducere a poluării, inclusiv prin
optimizarea consumurilor industria
le de apă și materii prime, o dată
cu recuperarea substanțelor rezidua
le utile circuitului economic. în do
meniul ocrotirii mediului, o mare
importanță o are colaborarea inter
națională bi și multilaterală, în acest sens. România încheind mai
multe înțelegeri cu țările' vecine,
Inclusiv in protejarea apelor în zo
nele de frontieră.
în dorința de a-și aduce contri
buția la soluționarea problemelor

Corespondentă din Sofia
aflate pe ordinea de zi, România a
supus atenției reuniunii unele pro
puneri, constructive, considerînd că
statele trebuie să colaboreze pentru
supravegherea calității mediului,
pentru informarea operativă in si
tuațiile excepționale și lichidarea
efectelor poluării industriale. Țara
noastră a propus, de asemenea, mă
suri îndreptate spre eliminarea pie
dicilor din calea transferului de teh
nologii nepoluante sau puțin po
luante, a tehnologiilor de prevenire
și eliminare a accidentelor indus
triale, spre limitarea producerii și
depozitării de substanțe chimice pe
riculoase și de reziduuri toxice, în
special la frontiere. Referitor la pro
blema poluării cursurilor de apă
transfrontiere, România a propus
încheierea între țările dunărene a
unei convenții de protecție a fluviu
lui impotriva poluării.
Problema accidentelor industriale
a fost abordată pe larg și de alte
delegații, evocindu-se faptul că aceste accidente au cauzat deja se
rioase daune sănătății publice din
unele țări și chiar jertfe umane, impunindu-se încheierea unei conven
ții multilaterale, pe lingă înțelege
rile de pină acum, între statele ve
cine, pentru prevenirea efectelor
transfrontiere. Convenția ar urma
să includă schimb de informații,
măsuri preventive și principii de co
laborare internațională. între pro
punerile specifice, la acest punct se
are în vedere, între altele, crearea
de „spații de siguranță" in jurul
industriilor cu un anumit grad de
periculozitate. Se are în vedere, in
același timp, punerea la punct a
unui sistem internațional de locali
zare și înlăturare a consecințelor
eventualelor accidente industriale
de anvergură, inclusiv înființarea

unei agenții europene pentru acor
darea de ajutor ecologic de urgență.
în domeniul substanțelor chimice
periculoase s-a înregistrat un an
samblu de idei și sugestii privind
clasificarea, ambalarea și eticheta
rea substanțelor respective, alături
de instituirea unor mecanisme de
notificare a noilor substanțe, înain
te ca ele să intre in circuitul co
mercial, de armonizare a legislații
lor privind manipularea lor, în ge
neral necesitatea unirii eforturilor
celor mai de seamă specialiști din
țările europene pentru abordarea
unitară a problemelor privind sub
stanțele chimice potențial pericu
loase, începînd din stadiul produc
ției pină în cel al reziduurilor.
în numeroase luări de poziție s-a
remarcat, pe bună dreptate, că în
abordarea dosarului ecologic nu se
poate face abstracție de teribila po
luare pe care o reprezintă existența
armelor nucleare. într-adevăr, cum
s-a observat și in alte ocazii, dacă
se însumează toate substanțele no
cive ajunse în aer, apă și sol, aces
tea nu reprezintă decit o parte din
poluarea provocată de armele nu
cleare, care acum vizează și spațiul
cosmic. Cota amenințării este deo
sebit de ridicată in Europa, conti
nentul cu cea mai mare concentra
re de armament, de toate genurile,
inclusiv nuclear. După unii experți,
acest gen de poluare ar fi cauzat
deja daune ireversibile patrimoniu
lui genetic al omenirii. Practic, cursa
înarmărilor este nu numai un factor
de amenințare a păcii și vieții po
poarelor, de irosire a resurselor na
turale, ci și o sursă ce prejudiciază
direct mediul de viață al omenirii,
impunîndu-se, cum a subliniat de
legația română la reuniune, trece
rea la măsuri efective de înfăptuire
radicală a dezarmării, în general, și
a celei nucleare, in special.
Pe parcursul lucrărilor a fost re
levat cu pregnanță faptul că, in zi
lele noastre, problemele ecologice
cer rezolvări la nivel interguvernamental, că asemenea rezolvări ar fi
importante nu numai pentru Euro
pa, ci ar servi, totodată, ca exemplu
pentru a se face față problemelor
ecologice pe alte continente, cu tra
diții de cultură și sisteme econo
mice diferite.
Pe deasupra existenței unor punc
te de vedere diferite asupra unui
aspect sau altul, în rîndurile narticipanților Ia reuniune se manifestă
speranța că lucrările se vor finaliza
in bune condiții, că vor fi elaborate
recomandări de reală utilitate pen
tru impulsionarea colaborării euro
pene în sfera ecologică, spre a con
tribui astfel în măsură substanțială
la pregătirea conferinței din 1992
asupra mediului înconjurător și dez
voltării, Ia conturarea unei strategii
ecologice europene.

Vasile OROS

mâne atît pentru ridicarea capaci
tății de luptă și a pregătirii politico-ideologice, cit și pentru o partici
pare cît mai activă la viața econo
mică, culturală și tehnico-științifică
a întregii țări.
Au fost prezențl comisarul politic
al garnizoanei Beijing, ofițeri, repre
zentanți ai Ministerului Apărării Na
ționale, precum și un mare număr
de militari.

★

O adunare festivă a fost organizată
la BERLIN, la sediul Școlii militare
superioare politice „Wilhelm Pieck"
a Armatei Populare Naționale a
R.D.G. Au fost evidențiate, cu acest
prilej, orientările de bază ale poli
ticii externe a României, activitatea
neobosită și inițiativele de prestigiu
ale președintelui Nicolae Ceaușescu
pentru
soluționarea problemelor
complexa cu care se confruntă astăzi
omenirea, pentru realizarea dezar
mării, asigurarea păcii și securității.
Au fost, de asemenea, Înfățișate as
pecte din procesul de instruire a
trupelor și din viața ostășească a
Armatei Republicii Socialiste Româ
nia.
Partîcipanțil au manifestat Interes
pentru cunoașterea realizărilor po
porului român în construcția socia
listă. în pregătirea politică și de
luptă a ofițerilor și militarilor
români pentru apărarea cuceririlor
socialiste.
revoluționara în tara
noastră.
Manifestarea a inclus prezentarea
unei expoziții de carte social-politi
că. la loc de frunte fiind ex
puse volume din opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a unei expoziții
documentare de fotografii ilustrînd
aspecte din viata ostășească, precum
și proiectarea unor filme docu
mentare românești.
Au participat cadre didactice ci
ofițeri elevi ai acestei Instituții.

★

în cadrul unei adunări festiva
desfășurate la Centrul de școli mi
litare al trupelor de transmisiuni
din BELGRAD au fost reliefate con
tribuția însemnată a României în
războiul antihitlerist, eroismul si
luptele grele duse de ostașii români
pină la victoria finală asupra fas
cismului.
Au fost, de asemenea, relevate
marile realizări ale poporului român
în dezvoltarea economico-socială a
tării noastre. In înflorirea știin
ței si culturii. In special după Con
gresul al IX-lea șl Partidului Co
munist Român, cind în fruntea
partidului și a țării a fost ales to
varășul Nicolae Ceaușescu.
S-au prezentat filma documentare
românești.
Au participat generali, ofițeri si
elevi din acest centru.
(Agerpres)

„Zilele culturii
românești" în
R. S. Cehoslovacă
PRAGA 24 (Agerpres). — Coralia
Popescu transmite : „Zilele culturii
românești" in R.S. Cehoslovacă au
continuat marți cu vernisajul unor
expoziții, desfășurarea de concerte
și prezentări de filme, cu organiza
rea de mese rotunde și dezbateri
privind creația muzicală și drama
turgia contemporană.
Casele de editură românești sint
prezente în expoziția organizată in
sala „Komenium" din Praga cu pes
te 700 de volume, ilustrative pentru
direcțiile tematice, pentru diversita
tea producției noastre editoriale din
ultimii ani.
Un loc proeminent in expoziție îl
dețin'volumele din impresionanta
operă social-politică și filozofică a
secretarului general al partidului,
președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, remarcabile con
tribuții creatoare la îmbogățirea
teoriei și practicii revoluționare de
făurire a societății socialiste.
Bogat reprezentată este literatura
științifică și tehnică. Sint prezentate
lucrări ale tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, sintetizînd rezultatele cercetărilor de
deosebită valoare științifică in do
meniul chimiei polimerilor.
O secțiune aparte in expoziție este
rezervată lucrărilor de istorie și ar
heologie. Sint expuse, de asemenea,
antologii și lucrări de autor din do
menii ale filozofiei și sociologiei,
economiei și dreptului românesc,
lingvisticii și filologiei, științelor
exacte, precum și. volume de be
letristică românească clasică și con
temporană.
La deschiderea expoziției au
participat membri ai conducerii Mi
nisterului Culturii al R.S. Cehe, oa
meni de cultură, un numeros public.
Au fost, de asemenea, prezenți
ambasadorul țării noastre la Praga,
precum și delegația culturală româ
nă aflată în Cehoslovacia cu prilejul
„Zilelor culturii românești".
In semn de omagiu adus poetului
nostru național, Mihai Eminescu, cu
ocazia centenarului morții sale, la
Bratislava a avut loc un simpozion
cu participarea unor cercetători ro
mâni și cehoslovaci și a fost des
chisă o expoziție de fotografii și
alte mărturii documentare.

Ședința Comisiei
permanente C.A.E.R.
pentru colaborare
in domeniul energiei electrice
și energeticii nucleare
SOFIA 24 (Agerpres). — La Sofia
a avut loc ședința a 3-a a Comisiei
permanente C.A.E.R. pentru cola
borare în domeniul energiei elec
trice și energeticii nucleare, la care
au participat delegațiile țărilor mem
bre ale C.A.E.R., precum și o delega
ție din R.S.F. Iugoslavia.
Delegația română a fost condusă de
tovarășul Cornel Mihulecea, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru
Energie Nucleară.
Comisia a examinat o serie de pro
bleme ale colaborării privind funcțio
narea și dezvoltarea în perspectivă a
sistemelor energetice interconectate,
dezvoltarea energeticii nucleare și
securitatea nucleară la centralele în
funcțiune și la cele în construcție.
A fost examinat și adoptat planul
de lucru al comisiei pe anii 1990—1991.

R. F. G.

Un tablou social întunecat
• Situația grea a celor 2 milioane de șomeri • Persfsfâ și se
adîncesc discriminările iată de temei
BONN 24 (Agerpres). — Luînd cuvintul la lucrările celui de-al 16-lea
congres al sindicatului vest-german
„I.G. Metall". Franz Steinkiihler, pre
ședintele acestei organizații, a pre
zentat un tablou sumbru al situației
oamenilor muncii din R.F.G., atrăgînd
atenția asupra celor 2 milioane de șo
meri, dintre care o mare parte șomeri
pe termen lung — informează agen
țiile A.D.N. și D.P.A. în ce privește
sectorul metalurgiei, Steinkiihler a
relevat că veniturile obținute de angajații din acest sector au scăzut,
crescind în schimb profiturile pro
prietarilor.
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BONN 24 (Agerpres). — Chiar și
la 40 de ani de la adoptarea Con
stituției, R.F. Germania este încă de
parte de realizarea unei egalități
reale a femeilor cu bărbații — au
subliniat președintele Partidului So
cial-Democrat din R.F.G., Hans-Jocheșn Vogel, șl președintele sindica
tului „Handel, Banken und Versicherungen", Lorenz Schwegler, în
declarații făcute la Bonn. Femeile
vest-germane — relatează agenția
A.D.N. — sint supuse discriminări
lor, foarte multe fiind nevoite să
ocupe numai slujbe cu o slabă cali
ficare și ciștigînd cu o treime mai
puțin decit colegii lor bărbați.

E DE PRESA

scurt
CONVORBIRI CHINO—SOVIE
TICE. Ministrul afacerilor exter
ne al R.P. Chineze, Qian Qichen,
l-a primit pe Igor Rogaciov. ad
junct al ministrului’ afacerilor ex
terne al U.R.S.S., conducătorul de
legației Uniunii Sovietice la cea
de-a patra rundă de convorbiri sovieto-chineze in probleme de fron
tieră, care se desfășoară la Bei
jing. Cu acest prilej s-a apreciat
că in rundele anterioare s-au în
registrat anumite progrese, subliniindu-se. de ambele părți, nece
sitatea continuării negocierilor Ia
o dată cit mai apropiată.
i
PENTRU UTILIZAREA ENER
GIEI SOLARE. In orașul Lanzhou
— capitala
provinciei
chineze
Gansu — au Început lucrările unui
seminar internațional privind utili
zarea energiei solare. La lu
crări participă experți din peste
20 de țări ale lumii, intre care si
România, care vor proceda la un
schimb de informații științifice si
tehnice privind utilizarea si creș
terea contribuției energiei solare la
procesul de dezvoltare.

SITUAȚIA DIN AFGANISTAN.
Secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, a prezen
tat în cadrul Adunării Generale a
O.N.U. un raport asupra situației
din Afganistan, în care se subli

niază că o soluționare politică a
problemei afgane nu se poate rea
liza fără un larg sprijin interna
țional, al puterilor garante ale
acordurilor de la
Geneva și al
țărilor vecine. Raportul relevă că
poporului afgan trebuie să i se
creeze condiții pentru a-și forma
un guvern cu o bază largă, fără
amestec din afară.

„PACEX ’89“ — O SFIDARE A
OPINIEI PUBLICE. Sfidind dorin
ța opiniei publice ca Peninsula Co
reea să fie transformată intr-o
zonă denuclearizată, portavionul
american cu propulsie nucleară
„Cari Vinson" și nava militară
„Missouri" dotată cu rachete au in
trat in portul sud-coreean Pusan.
Navele, precizează agenția A.C.T.C.,
urmează să participe la exercițiile
militare denumite codificat „Pacex
’89".
O CONFERINȚA internațio
nala CU PRIVIRE LA CRIMI
NALII DE RĂZBOI NAZIȘTI s-a
deschis la Londra. Convocată din
inițiativa unui grup de parlamen
tari britanici, reuniunea va exami
na o serie de modificări care ar
putea fi aduse legislației britanice
pentru a înlesni urmărirea penală
a criminalilor naziști. Potrivit unor
rapoarte, in Marea Britanie tră
iesc circa 250 de foști membri ai

Tovarășului EGON KRENZ
Secretar General al Comitetului Central
al Partidului Socialist Unit din Germania,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane
BERLIN

Stimate tovarășe Egon Krenz,
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al
Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, vă adresez, în numele
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal,
felicitări cordiale, împreună cu cele mai bune urări.
Constatăm cu multă satisfacție că relațiile dintre Republica Socialistă
România și Republica Democrată Germană au cunoscut o dezvoltare con
tinuă, în interesul și spre binele celor două popoare, al cauzei socialismului,
progresului și păcii.
Exprim convingerea fermă că șl in viitor relațiile de prietenie, eolidaritate și conlucrare rodnică dintre statele și popoarele noastre se vor
adinei și dezvolta pe toate planurile, inscriindu-se ca o contribuție activă
la întărirea colaborării țărilor socialiste, la promovarea Înțelegerii șl coope
rării internaționale.
Vă doresc, dragă tovarășe Krenz, multă sănătate și putere de muncă,
succes deplin In activitatea de mare răspundere, în edificarea societății
socialiste și înflorirea continuă * Republicii Democrate Germane,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomAn,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășul Egon Krenz ales președinte
al Consiliului de Stat al R. D. Germane
BERLIN 24 (Agerpres). — La pro
punerea Biroului Politic al C.C. al
P.S.U.G.. Camera Populară a R. D.
Germane. întrunită in sesiune la
Berlin, l-a ales, marți, cu mare ma
joritate de voturi, pe Egon Krenz,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din
Germania. în funcțiile de președinte
al Consiliului de Stat al Republicii
Democrate Germane și de președinte
al Consiliului Național al Apărării
— informează agenția A.D.N.
Anterior, deputății l-au eliberat
din funcție pe Erich Honecker, a că

rui activitate In fruntea statului a
fost elogiată de președintele Came
rei Populare. Horst Sindermann.
Camera Populară a R.D.G. l-a eli
berat pe Giinter Mittag din funcțiile
de vicepreședinte al Consiliului de
Stat și de președinte al Comisiei
pentru industrie, construcții si trans
porturi a Camerei Populare.
Egon Krenz a depus jurămintul in
calitate de președinte al Consiliului
de Stat al R.D.G. și a rostit o cuvintare.
Sesiunea a 10-a a Camerei Popu
lare a luat sfîrșit.

Un important pas pe calea soluționării
crizei din Liban
A fost adoptat „Documentul reconcilierii naționale"
RIAD 24 (Agerpres). — Printr-o
reuniune
desfășurată
marți
la
Jeddah, membrii parlamentului liba
nez și-au încheiat consultările orga
nizate în orașul saudit Taif privind
căile de soluționare a crizei interne
din Liban. în cadrul unei conferințe
de presă, ministrul afacerilor ex
terne al Arabiei Saudite. Saud AlFaisal. a făcut o declarație în care
a anuntat oficial adoptarea de către
deputății libanezi -a „Documentului
reconcilierii naționale" propus de
Liga Arabă.
Saud Al-Falsal ■ spus că Ia 7
noiembrie la Beirut va avea loc o

sesiune a Adunării Naționale a Li
banului. în cadrul căreia vor fi aleși
președintele si vicepreședintele or
ganului legislativ al tării si va avea
loc
alegerea
președintelui tării.
Pină la data stabilită. Comitetul
tripartit al Ligii Arabe. împreună
cu parlamentarii libanezi, vor con
tinua
acțiunile pentru stabilirea
locului unde se va desfășura sesiu
nea parlamentului si pentru asigu
rarea măsurilor de securitate nece
sare în vederea organizării sesiunii,
în acest scop, la Beirut se va de
plasa secretarul general adjunct al
Ligii Arabe. Lakhdar Ibrahimi.

încheierea lucrărilor conferinței
Commonwealthului
KUALA LUMPUR 24 (Agerpres).
— In capitala Malayeziei s-au În
cheiat lucrările reuniunii la nivel
inalt a Commonwealthului, la care au
participat șefi de stat sau de guvern
din 47 de state membre ale organi
zației. Comunicatul final dat publi
cității evidențiază rolul pozitiv pe
care Commonwealthul îl poate juca
în ■ eforturile de menținere și conso
lidare a păcii pe plan internațional,
de destindere în raporturile EstVest, in continuarea prooesului spre
dezarmare.
Au fost adoptate Declarația cu
privire Ia mediul ambiant și Decla
rația referitoare la Africa de SudKUALA LUMPUR 24 (Agerpres).
— Participant!! la lucrările confe

rinței la nivel înalt a statelor mem
bre ale Commonwealthului au lansat
un apel pentru'organizarea unei con
ferințe internaționale, cu participarea
tuturor statelor maritime, pentru
discutarea proiectului de declarare
a Oceanului Indian drept zonă libe
ră de arme nucleare. Cu privire la
acest apel, statele industrializate,
membre ale organizației, apreciind
că situația din regiune a devenit
mai puțin tensionată, au fost de pă
rere că o reuniune cu participarea
tuturor statelor nu ar fi necesară.
Delegația Indiei a susținut Insă ne
cesitatea organizării ei. reamintind.
In context, de prezența bazelor mi
litare ale S.U.A. în regiune.

„Statele occidentale poartă răspunderea
pentru sărăcia cu care se confruntă
o mare parte din lume"
O declarație a președintelui Venezuelel
CARACAS 24 (Agerpres). — Sta
tele occidentale industrializate poar
tă principala răspundere pentru
uriașa datorie externă, a cărei pova
ră apasă pe umerii țărilor în curs
de dezvoltare, pentru sărăcia cu care
se confruntă o mare parte din omenire. pentru poluarea și degrada
rea mediului înconjurător — a de
clarat președintele Venezuelel. Car
los Andres Perez.
în alocuțiunea rostită la deschi
derea unui congres internațional pe
problemele energeticii, ce se desfă
șoară la Caracas, președintele venezuelean a menționat că politica
promovată în continuare de statele
occidentale de reducere a prețuri
lor de import ale materiilor pri
me din țările „lumii a treia", de
menținere a protecționlsmului- în re

armatei hitleriste care poartă răs
punderea unor crime de război șl
care au rămas nepedepsiți.

REUNIUNE. La Accra s-au des
chis lucrările primei conferințe
regionale a statelor africane anglofone din Africa de Vest pentru
a discuta căile de impulsionare a
cooperării economice si în dome
niul protejării mediului înconjură
tor.
ÎN POFIDA DECLARAȚIILOR
OFICIALE privind dorința de a
reduce șomajul, numărul celor fără
un loc de muncă continuă să se
mențină ridicat și neschimbat în
țările C.E.E. Potrivit unei statistici
oficiale, numărul șomerilor pe an
samblul celor 12 state membre se
ridica în. luna august la 14.2 mili
oane — 9,2 la sută din forța de
muncă, procent similar cu cel în
registrat în cele patru luni prece
dente.

NAVETA SPAȚIALA „ATLAN
TIS" a aterizat luni la 16.32 GMT
în deșertul Mojave, la baza aeri

lațiile comerciale agravează și mal
mult situația din statele în curs de
dezvoltare. La acestea, a spus el,
se adaugă si transferul spre țările
în curs de dezvoltare al acelor teh
nologii care nu-și găsesc utilizarea
în statele dezvoltate din cauza in
fluentei negative a acestora asupra
mediului ambiant.

★
HELSINKI 24 (Agerpres). — în
cadrul unui simpozion internațional
ce se desfășoară la Helsinki, participanții au relevat că datoria sta
telor Africii a ajuns la nivelul
record de 150 miliarde dolari. S-a
subliniat că circa jumătate din ve
niturile obținute din export de sta
tele continentului este destinată
achitării serviciului datoriei.

ană Edwards, cu trei ore mai de
vreme fată de graficul stabilit an
terior. Devansarea aterizării s-a
produs din cauza unor perturbatii
atmosferice care ar fi putut să Îm
piedice buna desfășurare a acestei
operațiuni dificile. în cursul mi
siunii said actuale, naveta ..Atlan
tis" a plasat pe direcție statia in
terplanetară „Galileo" cu instalație
energetică nucleară, care urmează
să se îndrepte spre planeta Jupiter
în vederea obținerii unor noi date
despre acest corp ceresc. O primă
„escală" în zborul său va fi pla
neta Venus, pe care o va „survola"
in 1990.

ÎNARMARE. Franța va achizi
ționa 15 avioane de luptă america
ne de tipul „F-18" pentru forțele
sale aeriene — a declarat minis
trul apărării, Jean-Pierre Chevenement, la sfirșitul convorbirilor
avute cu ministrul apărării al
S.U.A., Richard Cheney, care a în
treprins o vizită oficială la Paris.
Avioanele respective vor intra în
dotarea aviației militare franceze
începînd din anul 1993.

Catastrofă la complexul chimic din Pasadena
(S.U.A.)
La complexul chimic din orașul american Pasadena (statul Texas),
aparținind Companiei „Philips Petroleum", s-a produs, luni seara, o
puternică explozie urmată de incendii și o serie de explozii de intensi
tate mai mică. Potrivit declarației președintelui companiei, o persoană
și-a pierdut viața, 20 sint date dispărute, iar 109 rănite. Jetul de
flăcări a putut fi observat de la distanța de 30 km de locul avariei.
Numeroase clădiri din împrejurimi au avut de suferit. Resturi de me
tal, provenite din construcția complexului, au fost găsite la o distanță
de 12 km. La locul avariei au fost deplasate de urgență echipe de
salvare, unități de pompieri și mașini ale salvării.
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