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Marelui forum comunist care își deschide astăzi lucrările,

urarea din inimă a întregului partid și popor

SUCCES DEPLIN CELUI DE AL XIV-LEA
CONGRES AL PARTIDULUI, SPRE GLORIA 
Șl MĂREȚIA ROMÂNIEI SOCIALISTE!

Țara întreagă trăiește atmosfera înălțătoare a unui nou și excepțional eveniment menit să se înscrie cu litere de aur în istoria acestui timp revoluționar. Intimpinat cu viu și plenar interes, intr-o puternică efervescență politică, însoțit de unanimitatea de gind și faptă ce che- zășuiește unitatea de neclintit a națiunii române în jurul partidului, al ilustrului și iubitului său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se deschide astăzi în Capitală, în mîndrul și renăscutul București, cel de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român. Congresul marilor victorii socialiste, al triumfului principiilor socialismului în transformarea revoluționară a patriei, al înaintării neabătute spre înaltele culmi ale orinduirii comuniste.Actualul forum suprem al comuniștilor români continuă și încununează drumul înnoitor, revoluționar deschis de istoricul Congres al IX-lea al partidului, care a inaugurat gloriosul răstimp istoric, „Epoca Nicolae Ceaușescu", ce poartă dinspre prezent către viitorime numele ctitorului de geniu al României socialiste moderne, conducătorul vizionar al întregii națiuni pe calea progresului și bunăstării, strălucită personalitate a lumii contemporane,luptător ferm și consecvent pentru cauza făuririi celei mai drepte și mai bune orinduiri sociale. Sînt tot atîtea temeiuri de conștiință și de inimă, temeiuri ale încrederii trainice, ale stimei și prețuirii nemărginite, ce se regăsesc in opțiunea de profundă semnificație patriotică și revoluționară, în HOTARIREĂ FERMA A COMUNIȘTILOR, A ÎNTREGULUI POPOR CA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU SA FIE REALES, LA CONGRESUL CE-ȘI ÎNCEPE azi lucrările, IN SUPREMA FUNCȚIE DE SECRETAR GENERAL AL PARTI- DULUI.Pătrunse de legitimă mîndrie patriotică și angajare revoluționară sint gîndurile și sim-! revolu- gîndurile și simțămintele îndreptate acum spre marele forum comunist. Mîndrie față de grandioasele înfăptuiri care au transformat patria din temelii, conferindu-i statutul demnității de țară socialistă prosperă, cu o industrie și agricultură moderne, competitive, cu o nouă și viguroasă geografie â cetăților industriale, a orașelor și satelor ridicate pe trepte nevisate de civilizație, cu un avînt fără precedent al științei, invățămîntului și culturii, cu oameni noi, ai conștiinței înaintate, stăpini pe destinele lor. Angajare față de opțiunea fundamentală a edificării socialismului, față de politica patriotică, științifică, creatoare a partidului, față de cutezătoarele programe de dezvoltare calitativ-in- tensivă, față de mărețele obiective conturate clarvăzător in Programul partidului, în documentele supuse aprobării Congresului.Pregătit și intimpinat de întregul partid și popor cu noi și

remarcabile realizări în toate domeniile, marele forum comunist constituie punctul culminant al unei vaste, clocotitoare activități politico-organizatorice, ideologice și educative care și-a aflat expresia in adunările și conferințele de dare de seamă și alegeri, in dezbaterea de amploare și profunzime a documentelor programatice pentru cel de-al XlV-lea Congres, in o- deziunea fierbinte a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii față de politica internă șl externă a partidului. Aflate pe masa de lucru a Congresului, a partidului și poporului, documentele de o deosebită însemnătate teoretică și practică aflate in dezbatere - Tezele, proiectul Programului-Directivă, precum și magistrala Expunere a secretarului general al partidului la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., care luminează strălucit tezaurul de experiență, ideile, orientările și opțiunile partidului nostru - reprezintă o reafirmare puternică a viabilității și perenității principiilor socialismului științific, a superiorității lor istorice, împotriva tuturor tendințelor revizioniste, destabilizatoare, anticomuniste, con- stituindu-se intr-un cuprinzător și iradiant program de gindire și acțiune revoluționară.Dezbaterea călăuzitoarelor documente de către întregul partid și popor, în cadrul căreia deplina adeziune la conținutul lor de o covirșitoare însemnătate pentru prezentul șl viitorul patriei a fost însoțită de numeroase idei, propuneri și inițiative, a pus din nou în evidență, la scară națională, principiul fundamental de conducere a societății noastre socialiste instaurat și promovat in epoca deschisă de cel de-al IX-lea Congres, principiu potrivit căruia socialismul se făurește și s’e perfecționează cu poporul și pentru popor, avînd drept criteriu și scop suprem bunăstarea și fericirea omului, înfăptuirea idealurilor sale de dreptate și egalitate socială, asigurarea independenței și suveranității patriei. Permanentul și insuflețitorul dialog al partidului cu țara, frecventele și rodnicele vizite de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu in toate județele patriei, consultarea la fața locului cu muncitorii, țăranii și intelectualii și adoptarea împreună cu ei a celor mul importante măsuri privind perfecționarea activității economice și sociale, realizarea unei noi calități a muncii și a vieții, dinamizarea continuă a cadrului democrației socialiste, stimularea răspunderii și combativității revoluționare față de neajunsuri, adincirea democrației interne de partid - toate acestea constituie materializarea elocventă a unei concepții și a unui stil de lucru călăuzite de interesele supreme ale națiunii.SUCCES DEPLIN CELUI DE-AL XIV-LEA CONGRES AL PARTIDULUI, SPRE GLORIA Șl MĂREȚIA ROMÂNIEI I

întregul popor, 
un unic glas

Noi drumuri muncii va deschide al XlV-lea Congres, 
Ca Romonia-n veci să fie puternică șl suverană. 
Spre viitorul comunist mesajul faptei să-și trimită 
Din marea Epocă de aur, de glorie contemporană.

Prin Nicolae Ceaușescu, și prin Elena Ceaușescu, 
Tara cinstește doi eroi, două destine exemplare, 
Ei vieții i-au redat viața, ei vieții i-au redat firescul. 
Prin demnitatea vieții lor, prin opere vizionare.

Noi împliniri socialiste-și va prinde țara-n diademă, 
Nou timp de ample certitudini și de necontenit progres, 
Căci la Congresul paisprezece, din nou in funcția supremă, 
Conducătorul genial, Eroul drag va fi ales.

Ne e, în drumul spre victorii, Partidul marele strateg 
Și Nicolae Ceaușescu ne e cirmaci, simbol suprem, 
Prin El se-nfățișează lumii cu cinste un popor întreg, 
Voința noastră unanimă-i mereu în frunte să-l avem.

A'cum, în ceas de mari decizii, cînd urcă-n inimi, nalt, mîndria 
In unic glas întreg poporul se-adună gîndul să-și rostească : 
„Partidul Comunist trăiască I Trăiască veșnic România I 
Cit Patria, in fruntea ei, Eroul țării să trăiască I"

Nicolae DRAGOȘ

Astăzi, 20 noiembrie 1989, în jurul orei 9, posturile de radio și televiziune 
vor transmite, direct de la Sala Palatului Republicii Socialiste România, 
deschiderea lucrărilor celui de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român.

ÎNTREBARE : Peste citeva zile 
va avea loc Congresul Partidu
lui Comunist Român, la care va 
fi supusă aprobării propunerea 
realegerii dumneavoastră in 
funcția de secretar general- în- 
trucit nu se poate vorbi de evo
luția societății românești fără a 
sublinia rolul dumneavoastră 
personal în conducerea țării că
tre marile rezultate obținute in 
domeniile economic, social ți cul
tural, vă rugăm să ne prezentați, 
domnule președinte, realizările 
interne si internaționale ale po
porului român, obiectivele spre 
care doriți să conduceți România 
in viitor.RĂSPUNS : La 20 noiembrie vor Începe lucrările Congresului al XIV- lea al Partidului Comunist Român. în pregătirea congresului au fost publicate Tezele și Programul-Directi- vă, care sintetizează ceea ce s-a Înfăptuit in România, prezentind mai cu seamă programul de perspectivă. Aceste documente au fost dezbătute timp de peste 4 luni in Întregul partid și cu Întregul popor, în spiritul democrației muncitorești-revo- luționare din țara noastră, al concepției științifice potrivit căreia construim socialismul cu poporul și pențru popor. Deci, tot ceea ce ne propunem să realizăm trebuie să se bazeze ,pe părerea întregii națiuni.Congresul urmează să facă bilanțul realizărilor timp -de 45 de ani și al stadiului actual in‘care se găsește România.Au trecut patru decenii șl jumătate de cînd s-a realizat revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă șl antiimperialistă, care a lichidat complet dominația străină și a deschis calea dezvoltării independente a României. Cu 40 de ani în urmă, am trecut la organizarea pe baze socialiste a economiei din țara noastră. România era o țară slab dezvoltată, cu o industrie slabă, cu o agricultură pe baze vechi. Această situație s-a datorat condițiilor istorice in care s-a dezvoltat țara noastră, dominației străine — de sute de ani —, ceea ce a făcut ca multe veacuri să plătim tribut imperiilor străine, faptului că, după realizarea statului național unitar, bogățiile țării s-au găsit in miinile monopolurilor și capitalului financiar străin. Aceasta a făcut ca România să contribuie la dezvoltarea altora, dar să rămină o țară săracă.

în anii socialismului, tntr-o perioadă istorică scurtă, am transformat România intr-un stat ihdustrial-a- grar, cu o industrie modernă, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu o agricultură socialistă Înfloritoare. Industria românească produce astăzi de peste 145 de ori mai mult decit în 1945. Din aceasta, o creștere de 128 de ori s-a realizat după Congresul al IX-lea al partidului, din 1965. Practic, industria românească poate produce astăzi utilaje, mașini, aparatură la nivelul celor mai înalte cerințe ale științei și tehnicii, competitive cu cele mai bune pe plan mondial.Agricultura a cunoscut un progres puternic, producția fiind acum de 10 ori mai mare ca in 1945. în acest an am realizat o producție , de peste 60 milioane tone cereale. Este cea mai mare producție din istoria României — practic, revin aproape 3 000 kg cereale pe locuitor. Sint puține țări în lume care pot să obțină asemenea producții ! Aș dori să subliniez că am realizat aceasta nu pe seama măririi suprafeței arabile, pentru că nu dispunem de suprafețe excedentare, așa cum dispun alte țări, ci pe calea unei agriculturi moderne, intensive, organizate pe baza celor mai înalte cuceriri ale științei agricole.Venitul național a crescut de peste 40 de ori. De fapt, putem spune că statisticile internaționale vorbesc despre adevărul că România se află printre țările cu cele mai bune rezultate în dezvoltarea economico-socială din această perioadă.Toate acestea au cerut, fără îndoială, eforturi serioase, dar am considerat că trebuie să facem totul pentru a lichida într-o perioadă scurtă înapoierea economică și a crea baza materială și tehnică necesară unei societăți civilizate, moderne, care să asigure poporului cele mai buhe condiții de viață. Nu am primit nimic pe gratis, de la nimeni ! Tot ceea ce am realizat reprezintă munca ți eforturile poporului nostru și — trebuie să subliniez — constituie rezultatul politicii juste a Partidului Comunist Român, care s-a identificat întru totul cu năzuințele poporului de a-și, asigura o viață demnă, liberă și independentă.După Congresul al IX-lea, din 1965, am alocat pentru dezvoltare 30—35 Ia sută din venitul național. Pe această bază am și putut, de altfel,

să realizăm această dezvoltare puternică a forțelor de producție, a întregii economii naționale și să asigurăm ridicarea nivelului de trai al poporului.Cu acest bilanț ne prezentăm Ia Congresul al XlV-lea al partidului, subliniind că toate acestea au fost posibile numai în condițiile existenței societății socialiste în România 1 Ne Îndreptățesc să spunem acest lucru situația din trecut a României, precum și faptul că numai in condițiile socialismului am putut să lichidăm starea de înapoiere și să ridicăm România la un nivel inalt de dezvoltare economico-socială.Am dezvoltat însă nu numai industria și agricultura. Am modernizat orașele și satele patriei noastre; Oricine poate constata marile construcții de locuințe, de așezăminte sociale, culturale, de invățămint și ocrotire a sănătății. Spre exemplu, in Capitala patriei noastre 90 la sută din populație locuiește astăzi in case noi, dar, practic, în toate orașele peste 80 la sută din populație s-a mutat în locuințe noi. $i avem in vedere ca — pină in 1995 — să rezolvăm complet problema locuințelor in orașe.Programul-Directivă ce va fi dezbătut și adoptat de Congresul al XIV- lea prevede continuarea dezvoltării României atlt in ce privește industria, agricultura, cit și celelalte sectoare de activitate. Tinind însă seama de nivelul actual al industriei românești, vom pune în centrul preocupărilor dezvoltarea intensivă, înțelegînd prin aceasta modernizarea și organizarea întregii activități pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. în același timp, și pe aceleași baze, vom acționa și in domeniul agriculturii, fi în celelalte domenii.Vom pune în centrul activității dezvoltarea mai puternică a științei, in- vățămintului și culturii, pornind de la faptul că progresul oricărei societăți, depi și al societății socialiste, nu se poate realiza decit pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Avem, de altfel, rezultate bune în acest domeniu. Avem o puternică forță în domeniul cercetării și dorim ca. în următorii 5 ani și pină in anii 2000—2010, România să devină o puternică forță a științei, cu un popor cu un Înalt nivel de pregătire tehnică, științifică și culturală. în acest scop, din acest an am generalizat fn- vățămintul obligatoriu de 12 ani și aș dori să menționez că întregul învă- țămint, inclusiv cel universitar, este complet gratuit în România.Vom continua să acordăm atenția necesară Îmbunătățirii condițiilor de
(Continuare în pag. a V-a)
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strălucită contribuție la îmbogățirea socialismului științific
Forța creatoare, constructivă 

a spiritului revoluționarApariția, în preajma marelui forum — Congresul al XlV-lea al partidului — a unul nou volum oglindind vasta și impresionanta operă socîal-politică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, are o deosebită semnificație, aduce in atenție teze, aprecieri, orientări și concluzii de o inestimabilă valoare pentru investigarea dialectică, profund științifică a transformărilor înnoitoare care au loc în patria noastră, în viața internațională.întemeiată pe sintetizarea istoriei multimilenare a poporului nostru, a experienței revoluționare și construcției in România, ca și in alte țări, pe stăpînirea profundă a dialecticii materialiste, a teoriei revoluționare despre lume și viață a clasei muncitoare, monumentala operă a tovarășului Nicolae Ceaușescu evidențiază o deosebită capacitate de generalizare științifică a fenomenelor și proceselor economico- sociale, de analiză a interdependențelor dintre acestea, o exmplară și permanentă receptivitate și largă deschidere față de nou, față de ceea ce este cu adevărat valoros, preocuparea de a formula, pe această bază, soluții și modalități care să asigure progresul multilateral al societății românești, ridicarea ei continuă pe noi culmi de civilizație socialistă.Gîndirea cutezătoare, originală a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, izvorită din înțelegerea profundă a esenței materialismului dialectic și istoric, din studierea atentă a realităților sociale,bogata sa experiență politică șl organizatorică acumulată de-a lungul unei îndelungate activități revoluționare și-au pus inconfun- dabil amprenta asupra strategiei generale a partidului in ultimele două decenii și jumătate, determi- nind afirmarea puternică a spiritului revoluționar, , creator in viața întregii societăți, ridicarea pe o treaptă superioară a procesului de

transformare socialistă a țării. Promotor curajos al noului, secretarul general al partidului a demonstrat strălucit, tncă la Congresul al IX- lea, cerința înlăturării pentru totdeauna a teoriilor anacronice, a teoriei „modelului unic" în construcția
nepieritor de a fi regindit cu o înaltă rigurozitate științifică și într-o cuprinzătoare viziune dialectică întregul proces de dezvoltare, de perfecționare a noii orinduiri In România.Definitorii pentru magistrala operă teoretică și social-politică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru întreaga sa activitate, de aproape șase decenii, consacrată cu neasemuită dăruire și exemplară abnegație împlinirii idealurilor supreme de libertate socială și națională, de independență, pace și progres ale națiunii noastre sînt promovarea fermă a spiritului revoluționar, a noului în toată domeniile, preocuparea pentru aplicarea consecventă a principiilor fundamentale ale socialismului științific la condițiile concrete din România. Concepția științifică, de largă perspectivă asupra dezvoltării istorice a societății românești, a omenirii in ansamblu constituie astfel izvorul abordării realiste, principiale și originale, în consens cu cerințele contemporaneității, a proceselor și fenomenelor vieții sociale, în întreaga lor complexitate, deplina unitate dialectică dintre teorie și practică.Structurat in mai multe capitole, volumul publicat recent in Editura Politică: „Nicolae Ceaușescu : Afirmarea spiritului revoluționar in toate domeniile de activitate" evidențiază concepția înaintată, profund Înnoitoare și înalt umanistă a secretarului general al partidului despre spiritul revoluționar ca o puternică forță creatoare, constructivă în întreaga viață social-politică, în activitatea partidului, a statului, a organismelor democrației muncito- rești-revoluționare. in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintarea României spre comunism.Textele incluse in volum pun în evidență — mai ales in actualele

socialismului, a ploconirii in fața unor idei străine și forme de organizare a societății aflate in contradicție cu viața socială concretă, cu tradițiile și experiența istorică a poporului român. Genial ginditor politic și eminent conducător de partid și de 6tat, personalitate proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești Internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu are meritul (Continuare in pag. a IV-a)
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UNIȚI In idealuri revoluționare
„Existenta și afirmarea rolului conducător al partidului politic al clasei muncitoare, 

înarmat cu o concepție clară, bazată pe teoria socialismului științific, cu un program 
științific și care exprimă interesele, aspirațiile și voința poporului, constituie o necesitate 
imperioasă a desfășurării procesului revoluționar, o legitate obiectivă a construcției 
socialismului și comunismului44.

(Din Tezele pentru Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român)

20 noiembrie 1989. înaltă. Istorică zi de noiembrie. Prima dintre zilcie în care, in istoria actuală a României, se scrie cu litere de aur un epocal eveniment — CONGRESUL AL XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, Congresul de la care anii, zilele, clipele încep să se numere cu numele victoriei socialismului și al deplinei independente politice și economice a României, Congresul care înalță in solul și in timpul nostru istoric borna de început a unei noi etape în ascensiunea noastră spre împlinirea idealului comunist. Cu emoție, cu limpede și totală încredere, în deplină unitate de simțire și cuget, poporul nostru a venit în întîmpina- rea acestui eveniment cu prinosul unei sporite rodnicii a muncii și capacității sale de creație, cu hotărîrea larg și vibrant exprimată de a înfăptui cu fermitate ceea ce va hotărî, pentru viitorul socialist al națiunii noastre, actualul mare forum al comuniștilor, documentele și programele purtînd semnul distinctiv al gîndirii celui mal iubit dintre fiii poporului nostru, Erou între eroii neamului, cutezătorul revoluționar, constructor al României moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Temeiuri , adînci îndreptățesc poporul României de azi să-și ațintească privirile cu fierbinte emoție spre sala marelui Congres. Țara noastră se înfățișează acum — la aproape două decenii și jumătate după Congresul al IX-lea, care a marcat un nou început de istorie — grandios înavuțită cu înfăptuirile „Epocii Nicolae Ceaușescu", cu realizări ce întrec în amploare și profunzime tot ce s-ar fi putut imagina la acel nou început de drum. Aceleași sint și temeiurile care determină starea de fermă și indestructibilă unitate a națiunii în jurul partidului, în jurul conducătorului din a cărui putere da judecată, din al cărui fierbinte crez de militant comunist, din a cărui caldă inimă de patriot revoluționar au izvorît înțelepciunea și puterea de a călăuzi munca și viața poporului nostru spre valorificarea deplină a energiilor și resurselor sale, de a se întrece pe sine in efortul unei adevărate renașteri naționale.Unitatea de voință șl de acțiune a poporului nostru — ea însăși un edificiu politic de mari proporții — este dovedită concret, in viața de fiecare zi, în fapte cu limpezi semnificații, în imaginea oamenilor care în multitudinea de manifestări politice, de evenimente economice acționează uniți, într-o perfectă coeziune.Sîntem, de exemplu, prezenți la actul Inaugurării unui mare obiectiv de construcție, cum au fost cîteva în anul acesta — fie să amintim aici doar inaugurarea, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu ' și a tovarășei Eleria Ceaușescu a celei de-a .treia magistrale a metroului bucureștean. Am văzut mii și mii de Oameni veniți să parcurgă împreună bucuria momentului în care încă o mare împlinire a acestor ani de izbînzi se arată în plenitudinea sa, menită să sporească avuția de noi cuceriri ale muncii creatoare, ale efortului unit al națiunii noastre de a Împlini, punct cu punct, obiectivele cuprinse în atit de vastele și judicioasele programe de dezvoltare economică și socială. In acele vibrante clipe, ovaționînd pentru partid, pentru secretarul său general — genialul strateg al tuturor acestor victorii — oamenii îșl manifestau, în fapt, unitatea de ideal, unitatea de gînd și simțire, unitatea de voință și acțiune, unitatea în toate majorele ei
Partidul - simbolul

unității indestructibile

a națiunii socialiste
„îndeplinirea cu succes a misiunii sale istorice cere partidului 

să-și asume răspunderea directă pentru înfăptuirea tuturor planurilor 
și programelor dezvoltării economico-sociale*(Din Tezele pentru Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român)Țara, Partidul și-au trimis Ia Congres pe cei mai buni din cei mai buni fii ai săi. Muncitori, țărani cooperatori, intelectuali. Comuniști pentru care nu există aspirație mai înaltă, țel mai cutezător, misiune care să fie slujită cu mai multă abnegație și devotament decît cauza poporului : libertatea, demnitatea vieții lui, într-o țară a dreptății sociale, a progresului și civilizației socialiste.Partidul... Poporul...Două cuvinte cu o rezonanță puternică în societatea românească contemporană. Axul lor de sens — ideea indestructibilei unități. Același ideal, o singură voință, acțiune sincronică pentru nașterea noii orînduiri. Sintagma partid-popor este rezultatul unui proces istoric în care partidul clasei muncitoare s-a afirmat deplin pe scena istoriei, călindu-se la examenele istoriei.Partidul și Poporul.La temperatura acestor clipe de noiembrie, la altitudinea gîndului înalt al națiunii, îndreptat cu încredere și nădejdi reînnoite, ca de fiecare dată în ultimele decenii cînd au loc marile forumuri democratice ale partidului, deschizătoare de largi ferestre spre viitorul comunist al României, am notat cîteva argumente de conștiință, cărora realitatea noastră le dă un relief pregnant. Exprimarea acestor adevăruri intră în firescul lucrurilor pentru cine judecă cu obiectivitate înfăptuirile uriașe de pe scena politică și economi- co-socială românească. încă din anii vechii orînduiri, burghezo-moșierești, partidul comuniștilor români a îmbărbătat și ridicat la luptă masele largi ale poporului, pentru lichidarea exploatării și o viață mai bună, pentru libertate, demnitate, progres, socialism. Sub conducerea partidului s-a înfăptuit actul istoric al revoluției din August 1944, s-au dat bătăliile pentru cucerirea puterii politice, economice, pentru instaurarea democrației. S-a făcut uriașul salt al României de la țară cu o industrie slab dezvoltată și o agricultură înapoiată la o țară industrial-agrară, cu o industrie modernă, dinamică și o agricultură socialistă în plin progres, cu o viață materială și spirituală în continuă înflorire. 

înțelesuri, întemeiată pe conștiința forței creatoare ce se naște numai prin coeziune și omogenitate, numai prin convergența sensului de mișcare al întregii societăți.Am văzut, de exemplu, secvențele vizitei de lucru și apoi ale marii adunări populare prilejuite de sărbătorirea din acest an a „Zilei recoltei". Și, din nou, ne-am aflat în fața unei elocvente manifestări a sentimentului și a stării de unitate a poporului nostru în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. întîlnirile și dialogurile cu realizatorii unor producții agricole record, cu locuitorii satelor, cu muncitorii unor mari întreprinderi industriale brăilene, apoi marea adunare populară din municipiul Brăila au fost, în fapt, expresia concretă a dialogului permanent, statornicit de decenii ca metodă de lucru a secretarului general al partidului, în procesul înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare, ale noii revoluții științifico-tehnlce, ale progresului general al societății, un dialog întotdeauna constructiv și fructuos cum nu poate fi decît în condițiile unei depline unități de vederi, de scop, de acțiune, în toate compartimentele societății, pe toată întinderea vastei noastre activități de edificare a socialismului.Am fost prezenți în sălile marilor Congrese ale diverselor organisme democratice în care se întîlnesc pentru a-și hotărî direcțiile de acțiune, programele de activitate muncitorii, țăranii, intelectualii, edilii localităților patriei, organizațiile de masă și obștești. Și am văzut, de fiecare dată, manifestîndu-se aceeași fermă angajare a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, a tuturor păturilor sociale, a tuturor cetățenilor țării în procesul unitar și impetuos al înfăptuirii obiectivelor dezvoltării, aceeași totală implicare a tuturor în mecanismul conducerii, în efortul atingerii scopului unic al societății noastre : edificarea socialismului și comunismului in România, cu poporul, pentru popor. Este o amplă, o concludentă expresie a unității moral-politice în jurul partidului și al secretarului său general, o unitate bazată pe manifestarea plenară a democrației muncitorești-revoluționare specifice societății românești, amplă ctitorie politică a perioadei inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului.Starea de unitate, de coeziune a poporului nostru în jurul centrului vital al națiunii — partidul — se manifestă în întreaga societate și în toate actele majore ale activității sale : la elaborare, la decizie, la realizare, la echitabila repartiție a rodului ce rezultă din munca unită.Se deschid azi lucrările Congresului ale cărui Teze politice și hotărîri programatice sînt menite să ridice toate acestea, la și mai înalte valori, asigurînd mersul înainte al societății socialiste românești, firescul mers ascendent spre stadii superioare ale realizărilor de pînă acum, spre o și mai deplină punere în valoare a capacității noastre de creație, spre funcționarea mai eficientă a mecanismelor progresului economic și social, spre mai mult și mai bine, spre o zi de mîlne așa cum și-o visează poporul nostru, liber și stăpîn pe destinele sale.Sîntem, în această înălțătoare zi, cu inimile în inima sărbătorescului eveniment. Aceasta este ideea majoră, emoționantă ce se desprinde din opiniile pe care le înmănunchem în cele ce urmează.

Sînt idei ce au fost exprimate cu limpezime și în conferințele organizațiilor județene de partid de curînd încheiate. Tocmai pentru că fac parte din patrimoniul de valori al teoriei și practicii revoluționare din patria noastră.— Tocmai pentru că — ne-a declarat profesoara de istorie Elena Pâsălău, de la Liceul Industrial nr. 2 din Alexandria — puternica legătură a Partidului Comunist Român cu istoria patriei, cu viața și aspirațiile poporului, hotărîrea lui de neclintit de a lupta cu dăruire patriotică -pentru apărarea independenței și suveranității României, au cimentat, prin ani, unitatea de monolit partid-popor. în acest proces al dezvoltării istorice, al făuririi unității moral-politice, după Congresul al IX-lea partidul a cîștigat confruntări decisive împotriva dogmelor și rigidității, a „modelului unic" și a numeroaselor teze simpliste, infirmate de viață. în focul nenumăratelor bătălii partidul nostru și-a cîștigat marele prestigiu de care se bucură.— Vorbiți-ne acum, cind ne aflăm în preajma momentului începerii lucrărilor celui mal înalt forum al comuniștilor români, despre numeroasele confirmări ale vieții ale rolului conducător al partidului, ale unității de monolit partid-popor în locul unde trăiți și munciți.— Despre acest rol, decisiv afirm eu, vorbesc din plin noile realități ale Alexandriei de azi. Numai ale Alexandriei ? Am cutreierat țara de-a lungul și de-a latul. Un sfert de veac, la scara amplă a istoriei, valorează, poate, cel mult o clipă. La scara marilor împliniri socialiste — are valoare de secole. O spun temeliile a tot ceea ce am clădit, statisticile naționale și internaționale. Iar frumusețea și măreția și cutezanța acestei opere s-au săvîrșit sub conducerea partidului, a celui mal vrednic dintre fiii națiunii, omul căruia poporul, in clipa de istorie a Congresului al TX-Iea, i-a Încredințat destinul țării și vrerea lui de mai bine — tovarășul Nicolae Ceaușescu. Partidul și Poporul —■ o unică voință. Acțiune și conștiință la unison. De la înălțimea șl reverberația pu

ternică a acestei unități privim și judecăm sterilele încercări de „reevaluare" a rolului și funcțiilor partidului, de fapt de minimalizare a acestuia, întregul cortegiu de idei confuze și contradictorii care, în treacăt fie spus, n-au absolut nici o legătură cu edificarea noii orinduiri fără asuprire, exploatare, inegalități sociale. Partid-popor, un condițiile și contextul românesc, este simbolul unității depline, partidul nostru comunist cîștigîndu-și prin ani dreptul istoric de a fi cunoscut, recunoscut și respectat ca forță politică conducătoare în România. Este înălțătoarea lecție de istorie pe care o învățăm, zi de zi, aju- tînd, zi de zi, generațiile de elevi să și-o însușească temeinic.Partidul — garant ai unității.Partidul — centru vital al societății românești contemporane.Cîteva posibile reflecții pe marginea 

acestor adevăruri Încorporate organic de realitatea noastră socialistă :Ilie Crcțu, activist al secției organizatorice a Comitetului Județean Botoșani al P.C.R. : „In diverse locuri au devenit la „modă", prin zgomotul pe care îl fac, fel de fel de „teoreticieni" care neagă rolul conducător al partidului clasei muncitoare in societate, își cheltuiesc energia pentru a preamări virtuțile sistemului „pluripar- tit" etc. Ce a însemnat „morișca" succedării Ia putere a partidelor burgheze de la noi o știm foarte bine mai ales cei mai în vîrstă. Alternarea lor la conducere nu a „armonizat" — și nici nu aveau cum să armonizeze ! — interese diametral opuse : ale exploatatorilor și ale exploataților. Orice om de bună credință nu poate decît să adere deplin la adevărul, exprimat răspicat în Tezele pentru Congresul al XIV- lea : „Partidul comunist nu poate să împartă și cu atit mai puțin să renunțe la rolul său de forță politică conducătoare, fără riscul de a periclita grav insăși cauza socialismului. Interesele vitale ale poporului". Apărător al intereselor poporului din chiar clipa ființării sale. Partidul Comunist Român a zidit, dacă putem spune așa, din temelie unitatea partid-popor tocmai prin fervoarea cu care a apărat consecvent și a promovat comunitatea intereselor fundamentale ale tuturor claselor și păturilor sociale".Legătura Inseparabilă și indestructibilă intre partid și popor — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — constituie garanția supremă a infăptuirii rolului politic conducător al partidului, a făuririi cu succes a socialismului șl comunismului in România.Viața demonstrează, cu puterea imbatabilă a faptelor, că nu poate exista altă 

forță politică In măsură să se substituie rolului vital al partidului comunist. Este exact ceea ce și-au propus să argumenteze alți doi participanți la ancheta noastră, Grigore Taloi, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Tractoare și Mașini Agricole Craiova, și Lucian Podlați, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea Laminorul de Tablă Galați. Primul lucrează într-o unitate nouă, creație a „Epocii Nicolae Ceaușescu". Una din sutele și sutele de moderne unități economice realizate în cele peste 180 de noi platforme industriale cu temelii puse în anii de după Congresul al IX-lea al partidului. Unitate care a realizat în premieră națională numeroase tipuri de tractoare și mașini agricole, sporind lista ofertei la export prin performanțele atinse. Al doilea interlocutor face parte din colectivul unei vechi întreprinderi gălățene, care — tot 

asemenea altor uzine ale țării — au fost refăcute din temelii in anii socialismului, au trăit un esențial timp al modernizării.— Mărirea puterii industriale a țării pînă Ia Încheierea actualului cincinal de 145 de ori față de 1945 — din care de 128 ori în anii de la Congresul al IX-lea, sporirea rodniciei pămîntului de circa 10 ori, din care de peste 6 ori în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu". ne spunea Grigore Taloi, n-a fost un dar filantropic al cuiva. Și nici n-a picat din cer, de-a gata. Totul își are echivalentul in munca uriașă a poporului condus de partid. In înfăptuirea neabătută a politicii științifice a partidului, de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării. Partidul s-a aflat mereu la datorie. Ca partid al clasei muncitoare, ca exponent al intereselor vitale ale tuturor* creatorilor de bunuri materiale și spirituale, el a fost mereu în fruntea bătăliilor din aceste etape intrate in istorie. M-aș opri la unul din multele exemple pe care le pot da : In 1974, cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut un dialog de lucru in uzina noastră, ne-a spus că trebuie să producem aici între 15 000—20 000 tractoare, atît pentru nevoile agriculturii noastre, cit și pentru solicitările la export. Ne-am angajat să facem întocmai și am făcut. Pînă in prezent am asimilat in fabricație 13 tipuri de tractoare agricole și industriale și am livrat la export aproape 15 000 tractoare. In primele rînduri ale a- cestui efort s-au aflat, necontenit, comuniștii, organizațiile de partid. Așa cum s-au aflat totdeauna, în tot ce s-a zidit pe pămîntul României. „Centrul vital de la eare iradiază lumina și căldura dătătoare de viață, conștiința cea mai înaintată a poporului", partidul și-a asumat, cu mereu 

tînăr spirit revoluționar, răspunderea pentru făurirea noii orînduiri — orînduirea socialistă, cea mai bună, mai umană și mai dreaptă orinduire pentru toți cei care muncesc cu brațele și cu mintea.— Puterea și prestigiul imens al partidului — spunea Lucian Podlați — se află în exercitarea competentă, cu exemplar devotament și înalt patriotism, a rolului de conducător politic al luptei poporului pentru o societate care a lichidat pentru totdeauna exploatarea omului de către om, inechitățile sociale. O societate a omului liber, demn, stăpîn pe destinul lui, constructor devotat al socialismului și comunismului. Iată temeiurile pe care s-a clădit și se dezvoltă necontenit unitatea de monolit partid-popor.— Unindu-ne eforturile — este de părere inginerul proiectant Ion Gutuleanu, de la Institutul de Studii și Proiectări E- nergetice București — sub stindardul idealului comunist al partidului, noi am făurit
Cu poporul, pentru popor!

„In dezvoltarea sistemului democrației 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 in mod liber propriul său viitor. Și hici o democrație din lume 
nu poate fi mai înaltă decît democrația in care poporul însuși îșl 
hotărăște destinele sale I Aceasta constituie adevărata forță socialistă 
și comunistă a democrației 1“

NICOLAE CEAUȘESCUAu trecut cîteva săptămlni de atunci, dar ecourile vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Brăila, prilejuită de sărbătorirea „Zilei recoltei", din acest an, încă reverberează puternic în conștiința oamenilor din acele locuri. Discutăm la I.A.S. Urleasca, de exemplu, cu ingine- rul-șef al unității, Florea Mitru. El spune :— Pentru noi, agricultorii brăileni de la I.A.S. Urleasca, 29 octombrie 1989 va ră- mîne o zi înscrisă în calendarul de mari sărbători ale vieții. Este ziua în care tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu ne-au vizitat unitatea, într-un moment în care indicațiile și încurajările pe care ni le-au dat în vizitele anterioare au rodit din plin ; am obținut cele mai mari producții agricole din toată istoria noastră, producții record. în acest context, actualul cincinal a însemnat pentru colectivul nostru o perioadă de creșteri fără precedent. Care a fost motorul acestei dezvoltări, al activității noastre mai eficiente ? A fost tocmai modul în care secretarul general al partidului ne-a determinat să gîndim mai judicios. In discuțiile cu noi ne-a făcut să credem în capacitatea noastră de muncă, în competența noastră, în ideea că putem și trebuie să îndrăznim mai mult, să forțăm — cum se spune — barierele imposibilului. Au venit și s-au bucurat împreună cu noi, simplu, omenește. Au zăbovit îndelung in mijlocul nostru, ne-au vizitat lanul care a produs 45 000 kg de porumb știulețl la hectar — nivel de producție înscris prima dată în analele agriculturii românești. Și au discutat cu noi pe îndelete, cu mare interes pentru munca noastră, pentru metodele aplicate. Noi știam însă bine, și am spus-o, că aici n-a fost numai munca noastră. A fost, In primul rînd, strădania de decenii a secretarului general al partidului de a direcționa agricultura socialistă din România pe calea celei mai înalte eficiente, statornicind criteriile unei riguroase organizări, ale lucrării pămintului potrivit celor mai moderne tehnologii elaborate de cercetarea științifică agricolă, ale unei atitudini revoluționare față de muncă, față de proprietatea socialistă, ale dobîndirii competenței necesare de către toți cei implicați în procesul producției agricole, într-un cuvînt, elaborînd conceptul Noii Revoluții Agrare și milițînd cu insistență și înțelepciune pentru transpunerea lui în fapt. De aceea, zic, recoltele excepționale din acești ani și, mai ales, de anul acesta sint, de fapt, recoltele politicii agrare pe care a elaborat-o secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiu al străbunei glii românești, cunoscător al pămîntului nostru și al puterii de muncă, al dragostei față de pămînt a țăranului român. N-a fost niciodată mai frumos și mai roditor acest pămînt al țării noastre. Este frumusețea și forța pe care i-au dat-o acești ani de extraordinar progres al întregii societăți, al tuturor domeniilor de activitate, pe temeiul înfăptuirii creatoare a socialismului științific.— Spuneați că la vizita de lucru de acum a discutat mult cu dumneavoastră...— Mult și, ca de fiecare dată, la obiect, cu o extraordinară cunoaștere chiar și a amănuntelor tehnologice care pot determina un și mai sporit randament al cultivării pămîntului, al creșterii animalelor. Din nou ne-a îndemnat să îndrăznim mai mult, să iscodim și să aplicăm tot ce e mai nou și mai valoros In știința agricolă, în tehnologii. In felul In care ne-a vorbit era și bucuria succeselor noastre, ale confirmării valorilor create în sistemul de organizare a agriculturii socialiste, dar și privirea obiectivă, optica revoluționară asupra activității ; nu i-au scăpat, de exemplu, aspectele unor neîmpliniri din domeniul zootehniei și, ca un gospodar desăvîrșit, a stabilit, împreună cu noi, ce avem de făcut. După această vizită, ne-am simțit și mai fortificați în hotărîrea noastră de a căuta mereu noi căi de perfecționare a muncii, de a forța și mal mult limitele de producție ale pămîntului. de a fi constant mari producători agricoli, cum ne-o cer interesele economiei naționale, cum ne pretindem noi înșine ca oameni care ne iubim partidul, conducătorul, țara...— Convorbirea noastră urma să se înscrie la capitolul democrației socialiste ca temei al unității...— Dar despre asta am și vorbit. Ce vreți o mai adevărată democrație decît aceea In care conducătorul statului se află mereu și mereu între oamenii țării, mereu discutînd și hotărînd Împreună cu ei căile de urmat pentru progresul neîntrerupt al societății ? Dialogul acesta este, cred eu. cea mal elocventă expresie a unei democrații realizate în fapt, ca Intr-o mare, armonioasă șl unită familie — familia societății noastre socialiste. 

energetica românească. Obiectivele luminoase pentru anii ce vin, cuprinse în proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XlV-lea, angajează și mai mult potențialul nostru de creație, sub conducerea partidului. Iar atunci cînd, cu aceeași unire de forțe, proiectăm și realizăm in diverse țări ale lumii obiective energetice, sîntem conștienți că servim politica consecventă, de unitate și solidaritate cu toate popoarele lumii promovată de partidul nostru, că afirmarea acestei politici principiale, juste, este de natură să contribuie prin fapte la întărirea unității de acțiune a tuturor popoarelor, pentru o viață civilizată, pentru asigurarea independenței și suveranității, pentru o lume mai dreaptă și mai bună. Este contribuția noastră concretă la cauza unității tuturor forțelor progresiste, ale popoarelor, pentru o viață trăită în demnitate, sub girul dreptății sociale, al infăptuirii aspirațiilor de progres și civilizație.

...Un alt om, din alt colț de țară, ne-a vorbit despre relația dintre unitatea poporului și democrație. Anume, consensul deciziilor și acțiunilor în organismele democratice de conducere a treburilor, la toate nivelurile, in întregul ansamblu social. Să urmărim deci ce ne spune Gheorghe Mun- teanu, primarul orașului Cugir din județul Alba :— Trebuie să spunem că, în toate sectoarele, conducerea democratică a activității, participarea activă și responsabilă a oamenilor muncii la adoptarea deciziilor, funcționarea întregului sistem democratic care guvernează în societatea noastră nu pot fi concepute fără conducerea de către partid. Cristalizarea și Înfăptuirea in viață a acestui principiu il datorăm activității revoluționare a omului care a cucerit in inimile si in cugetele noastre un nemărginit respect, o dragoste fierbinte, locul de lingă suflet ; il datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel care a făurit amplul sistem democratic al conducerii societății socialiste în mod eficient, potrivit conceptului „cu poporul și pentru popor !“. Din inițiativa și sub rolul diriguitor al partidului, într-un cadru larg democratic, bine legiferat, cei ce- muncesc sînt chemați să acționeze in sensurile multiple pe care le implică o viață democratică reală : manifestarea liberă a inițiativei, asumarea răspunderilor, controlul cetățenesc. Nu poate fi concepută, bunăoară, activitatea consiliilor populare fără sprijinul permanent și eficient al cetățenilor. Un sprijin care nu se rezumă doar la ceea ce fac aleșii lor, deputății. Pentru că activitatea acestora nu reprezintă decît expresia voinței cetățenilor, a aspirațiilor lor. In această perioadă, cînd se făuresc planuri de viitor, toți cetățenii orașului nostru, peste 30 000, lntr-un fel sau altul își spun cuvintul : în consiliul oamenilor muncii de la întreprinderea Mecanică, în consiliile de conducere colectivă de la celelalte unități, în adunări ale oamenilor muncii, în adunări cetățenești și sesiuni ale consiliului popular, în comisiile de activitate obștească din diferite domenii. Sute de cetățeni desfășoară o activitate permanentă în organismele democrației muncitorești- revoluționare din orașul nostru. Desfășoară o activitate rodnică, urmăresc obiective majore, bine definite. Fără o funcționare reală a acestui complex angrenaj democratic viața economico-socială a orașului ar avea de suferit. Interesul public impune buna funcționare a democrației. Tot ce se asumă în mod democratic vizează binele obștesc, satisfacerea năzuințelor colectivității. Proba adevăratei democrații o reprezintă faptele, rezultatele. Participarea cetățenilor orașului la diverse acțiuni gospodărești, pe care ei le-au inițiat și realizat în acest an, se ridică la peste 42 milioane lei. Și în viața întreprinderii Mecanice acțiunile din domeniul modernizării nu pot fi concepute fără referire la capacitatea de creație a colectivului, la inițiativa muncitorească. Ia responsabilitatea comună față de întărirea autoconduceril și creșterea eficienței economice. Societatea, în toată structura ei, este cuprinsă în acest sistem al exprimării democratice, al participării, al inițiativei, al implicării. E un sistem care prin el însuși conduce la unitatea de voință și acțiune a tuturor, creează interdependențe care acționează ca liant al unității, limpezește și consolidează unitatea de scop și unirea în efortul dezvoltării economice și sociale. Sistemul acesta, conceput tn mod genial de către ctitorul României moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este o înfăptuire politică unică, de uriașă valoare, ocupind un loc distinct între ctitoriile politice ale „Epocii Nicolae Ceaușescu".Partidul însuși, așa cum a evoluat tn perioada de după Congresul al IX-lea, se oferă ca model de organizare și funcționare pentru întreaga societate : unitar, democratic, puternic. în pregătirea Congresului al XlV-lea și potrivit prevederilor statutare, în toamna aceasta au avut loc adunările generale și conferințele de dare de seamă și alegeri, care au evidențiat tocmai aceste însușiri. Despre care ne vorbește Eugen Ciolan, președintele Consiliului Unic Agroindustrial Curtea de Argeș, organizator de partid pentru respectiva zonă.— Am luat parte la foarte multe adunări șl conferințe de dări de seamă și alegeri — ne spune el. Numărul lor se ridică la peste 60. Au avut loc și adunări generale ale oamenilor muncii din unitățile economice și agricole, la care am fost, de asemenea, prezent. Cei care au luat cuvîntul și-au exprimat adeziunea entuziastă la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru. Știu că tot așa s-au petrecut lucrurile în Întregul partid. Este semnul cel mai evident că partidul nostru se prezintă unit, cu o concepție unitară și temeinică
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SUB STEAGUL GLORIOS AL PARTIDULUI

asupra politicii si acțiunilor sale. Ceea ce ii face puternic, de neclintit. Intre acest fapt $i democrația internă a partidului este o legătură organică. In cadrul adunărilor, comuniștii și ceilalți oameni ai muncii și-au analizat, în spirit critic și autocritic, activitatea și au venit cu foarte multe propuneri de îmbunătățire a muncii. La 500 se ridică numărul acestora — în marea lor majoritate izvorîte din consultarea oamenilor și care vizează perfecționarea activității de conducere economică și politică. Peste
Sub semnul mărețelor 

înfăptuiri socialiste
„într-o perioadă istorică scurtă țara noastră a parcurs mai multe 

etape istorice, de la orînduirea burghezo-moșierească, in care mai 
existau multe forme feudale, la făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate. Dintr-o țară slab dezvoltată, agrar-industrială, 
România a devenit in anii construcției socialise, ți îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidului, un stat puternic industrial-agrar, 
cu o industrie modernă, dezvoltată pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, cu o agricultură socialistă in plin progres.**

NICOLAE CEAUȘESCU...Povestește un constructor, unul dintre acei constructori care de o viață (in cazul dat, de 33 de ani) au participat zi de zi la marea epopee a construcțiilor din România socialistă. Socotește profesia lui ea pe un privilegiu pe care i I-a oferit viața, privilegiul de a trăi construind — o activitate care materializează vizibil și trainic progresul societății prin edificii care modifică nu numai peisajul, ci și structura economică și socială.— Eu știu însă — spune Constantin Do- brescu, șef de secție la Antrepriza de Construcții Biblioteca Națională — că activitatea noastră, a constructorilor, ceea ce construim noi, este, cum se spune, partea văzută a aisbergului. Cealaltă parte, de profunzime, este forța economică a societății. Ca să poți construi atit cit s-a construit și se construiește la noi, adică enorm, trebuie ca întreaga structură economică a țării să fi înregistrat mari realizări, mari progrese... Vreau să vă spun că toate aceste realizări de mare amploare sînt rezultatul unei perioade de muncă, de luptă, de efort susținut din partea poporului nostru. Un efort care n-ar fi fost posibil dacă in societatea noastră n-ar fi existat acest unic țel — socialismul — pentru care întreaga suflare românească să fi acționat unitar și deci puternic, bine călăuzită de către partidul unic al muncitorilor și țăranilor, al conștiinței de sine a națiunii noastre... Da, pentru că așa se mai poate numi partidul nostru, partidul conștiinței de sine a întregului popor. Așa a devenit partidul nostru cînd în fruntea sa se națiunii întregi, omul care i-a ființa și puterea de cu științifică vigoare bilizare a energiilor, Nicolae Ceaușescu. construcții din 1956.participat la înălțarea a numeroase obiective industriale, din care vă pot enumera cîteva : rafinăria Borzești, Fabrica de Geamuri Scăeni, combinatul viticol și cel de îngrășăminte rească, Fabrica becuri din Fieni, dăuți, Fabrica debinatul Chimic din Giurgiu ; am mai participat la construcția unor fabrici din Ploiești, Urziceni, Titu, Roman, la alte și alte obiective. Fiind, toate, doar o infimă 

nostru de află, din voința regîndit a conduce societatea și capacitate de mo- tovarășul Personal, lucrez în Timp în care am
chimice Valea Călugă- de Ciment șl cea de Fabrica de Mobilă Ră- Ciment Medgidia, Com-

tot au fost adoptate programe care cuprind măsuri pentru toate domeniile de activitate, în cele mai multe dintre localități și unități s-a și trecut operativ la aplicarea acestora. Pentru că. prin unitatea sa, prin capacitatea sa de a sintetiza chibzuință colectivă, de a antrena masele de oameni ai muncii la o activitate intensă și efectiv creatoare, partidul nostru este eficient, este o reală ’ forță de propulsare a societății spre satisfacerea intereselor și împlinirea idealurilor sale.

parte din ce s-a construit de-a lungul și de-a latul țării, mai ales după 1965. Am lucrat împreună cu mii și mii de constructori de profesie, dar și cu zeci de mii de oameni care participă la munca pe șantiere fără să fie constructori, ci pentru a grăbi construcțiile, pentru a le spori volumul ; am lucrat cu brigadieri, cu cetățeni ai localităților pentru că a construi a devenit la noi un verb al tuturor, predicatul vieții noastre de fiecare zi. Ce face țara ? Construiește. Se construiește pe sine. Renaște. A fost și este un temei al unității noastre în partid și a poporului in jurul partidului său conducător, în jurul secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul care a știut, cu genială capacitate de concepție, să construiască o magistrală strategie a dezvoltării, a organizării și valorificării energiilor creatoare ale oamenilor acestui pămint. Omul care este el însuși un temei al unității noastre, o garanție a împlinirii idealului nostru.Constructorul ne-a vorbit cu argumentele practice ale muncii. Pentru că starea de unitate a poporului nostru este palpabilă, vizibilă, confirmată de ceea ce realizăm și se află „la vedere", ușor de perceput chiar și pentru un vizitator din afară. Am cerut și părerea unui teoretician, profesorului universitar dr. Andrei Sida de la Universitatea din Cluj-Napoca.— Istoria și actualitatea mișcărilor sociale în general și ale transformării revoluționare a societății, a construirii socialismului în special, au confirmat și confirmă că unitatea forțelor care acționează în această direcție este o legitate obiectiv necesară pentru realizarea obiectivelor revoluționare, o valoare și un principiu fundamental al teoriei și practicii socialismului științific. Expresia superior decantată in practica istorică a unei asemenea necesități obiective se concretizează in realizarea unității clasei muncitoare și a partidului unic, ca bază a noii unități socialiste a națiunii, a întregii societăți. „Făurirea cu succes a socialismului — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din octombrie — impune întărirea continuă a unității mișcării revoluționare, realizarea unui partid unic, cu o ideologie revoluționară, care să îndeplinească rolul de centru vital 

al întregii națiuni. Realizarea unității clasei muncitoare, șî deci a unui partid unic revoluționar, este rezultatul legic al dezvoltării luptei pentru socialism, o necesitate obiectivă a dezvoltării sociale". Această cerință legică generală și-a găsit realizarea, în condițiile societății noastre, în și prin modalități specifice, stind la baza tuturor marilor înfăptuiri revoluționare de pînă acum, cu deosebire a celor de după Congresul al IX-lea — perioadă istorică de desăvîrșire a unității socialiste a întregii societăți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în același timp, această unitate garantează continuarea cu succes a procesului revoluționar, eficiența constructivă a întregii acțiuni și activități sociale, independența și suveranitatea patriei, potențează forța creatoare a poporului, evoluția continuității noastre naționale in direcția omogenizării sociale și a formării in perspectivă a poporului muncitor unic. Așadar, în acest înțeles al ei, realizarea unității tutdror claselor și categoriilor sociale și politice ale societății noastre nu este un scop in sine, tot așa cum înfăptuirea ei la un asemenea nivel nu a fost și nu este un proces spontan, ci o rezultantă a activității conștiente — politice, organizatorice și ideologice —, desfășurate de partid în această direcție. Realitate ce și-a dovedit pe deplin justețea și valoarea istorică, unitatea socialistă de astăzi a societății noastre avind un edificiu de determinări complexe, de ordin istoric și cu deosebire de ordin contemporan, determinări obiective și subiective prin care unitatea se validează ca principală forță motrice a societății noastre, ha forma superioară de mânifestare a a- lianței dintre toate clasele și categoriile sociale. Din perspectivă istorică, unitatea socialistă a societății noastre își are rădăcinile adinei în geneza poporului nostru, in care nevoia de unitate a fost simțită și trăită ca un imperativ identic cu ideea de a fi, de a exista în vatra străbună. Determinantele de bază
„Ceaușescu reales 

la al XIV-lea Congres!“
„In aceste momente înălțătoare, de vibrantă trăire patriotică, 

Comitetul Central, comuniștii, întregul popor își exprimă intr-un singur 
gind voința nestrămutată ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales la Congresul al XIV-lea în funcția supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Român, de a continua neabătut, sub steagul 
de luptă al gloriosului nostru partid, strîns uniți in jurul genialului 
său conducător, măreața operă de edificare pe pămintul patriei a 
celei mai drepte și mai umane orinduiri, visul de aur al omenirii — 
comunismul I" (Din Hotărîrea Plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescă in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român)26 noiembrie 1989. Azi, In capitala României socialiste își deschide lucrările Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român. Zi pentru înalta clipă a lui Azi și, deopotrivă, zi pentru Istorie. Zi a afirmării depline a unității de inimă, de acțiune, de conștiință a partidului, a întregii națiuni socialiste, liberă și suverană, stă- pină pe destinul ei, Încrezătoare tn destinul ei comunist.S-a pus nu o dată întrebarea : ce anume a dat tărie poporului nostru, așezat de milenii in răspîntiile multor dorinți acaparatoare, hrăpărețe ? Cum și-a păstrat el vatra strămoșească, cum și-a apărat limba, ființa sa ? Nu există decît un singur răspuns la toate asemenea întrebări : tăria 

ale acestei unități ar putea fi sintetizate în cei puțin următoarele mari categorii de factori obiectivi și subiectivi: in plan economic, proprietatea socialistă acționează ca bază economică unitară a unității in- tregii societăți, respectiv poziția in esență unitară a tuturor claselor și categoriilor noastre sdciaie față de această proprietate, poziție de proprietari, producători, beneficiari și conducători a oamenilor muncii in societate ; programul unitar pe termen lung al partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și conducerea de către stat a economiei pe baza planului național unic, îmbinarea acesteia cu principiile și normele unitare ale auto- conducerii și autogestiunii muncitorești ; în plan politic, în același sens acționează ca factori determinant!, dar și determinați, sistemul /politic bazat pe principii unitare de structură și funcționalitate avind ca centru yital partidul, unic, revoluționar, constituirea și activitatea F.D.U.S., iar în plan ideologic, cultural-spiritual unitatea de concepția, idealuri, interese și voință, de conștiință revoluționară întemeiate pe valorile perene ale materialismului dialectic și istoric, ale socialismului științific, pe teoria revoluționară a partidului nostru, pe opera secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. O asemenea unitate, ale cărei determinări sînt deopotrivă de ordin istoric, dar și de natură economică, politică și ideologică generate de procesele și transformările din actualitatea procesului nostru revoluționar se validează nu doar ca o relație politică în înțelesul clasic al termenului ei, ci, mai mult, ca o sudură organică a întregii societăți, o calitate esențialmente nouă a dezvoltării structurii și relațiilor noastre sociale, din care pulsează marea forță și energie constructivă a poporului nostru, conștiința necesității vitale a unității în jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, garanția înfăptuirii consecvente a dezvoltării socialiste și comuniste a societății noastre.

de neînvins, seva de viață continuă, fără moarte a fost unitatea tuturor celor de aici, de același grai, de aceleași străvechi datini, cu rădăcini nepieritoare in glia țării. Umăr Ia umăr, toți cei care au trăit și trăiesc pe plaiurile românești au cunoscut și „bucuria și amarul", au învins vicisitudini istorice nenumărate cu aceeași nestinsă „iubire de moșie" în inimi, in conștiințe.Exemplele luminoase de afirmare a acestei unități umplu impresionant cartea românească de istorie. Să ne oprim doar la o dată definitiv gravată în calendarul devenirii noastre socialiste : 1 Mai 1939. Uriașa forță a unității muncitorești, care a spus un nu hotărît războiului și fascis

mului la marea demonstrație, în organizarea căreia un roi determinant l-au avut tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, s-a afirmat cu putere, rămine drept una din paginile cele mai vii, cu nepieritor ecou național și internațional. Ori actul de voință unanimă, sub semnul aceleiași indestructibile unități, cind, la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, în consens cu gindul fierbinte al întregii națiuni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost investit în fruntea partidului din al cărui stindard de luptă și ideal și-a făcut, din fragedă tinerețe, un crez luminos de viață și acțiune.— Privind în perspectiva timpului, a faptelor care dau frumusețe și demnitate unei vieți, ajungem la adevărul unanim recunoscut, și anume că, încă din anii tineri, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a făcut din libertatea și demnitatea umană un scop revoluționar, un ideal de luptă pentru izbinda ideilor socialiste. Este și motivul pentru care noi. toti cei ce muncim, îl simțim aproape, îl vedem acționînd neobosit pentru binele poporului, al țării, ne-a declarat muncitorul Dumitru Dumitrescu, membru in consiliul oamenilor muncii la Antrepriza de Construcții Industriale și Montaj — Prahova.Să reținem In continuare gindul limpede exprimat al acestui constructor : „Cu fiecare prilej conducătorul nostru iubit, pornit dintre noi, muncitorii, nu uită să ne reamințească adevărul potrivit căruia, în opera de edificare a socialismului în România, totul, absolut totul se află sub semnul înalt al voinței și hotărîrii noastre, a tuturor celor ce muncim. Că în această unire se află cheia tuturor izbîn- zilor noastre. Cînd privesc în urmă la cit de mîndru se înalță azi puternicele unități industriale — „1 Mai“-Ploiești, întreprinderea de Utilaj Minier Filipeștii de Pădure, întreprinderea Mecanică Plopeni, întreprinderea de Rulmenți Grei Ploiești, la care și eu am zidit, înțeleg mai bine că in unitatea clasei muncitoare, a partidului ei se află uriașa noastră putere".— Anul trecut am avut privilegiul — ne spune Nicolae Vasiîescu, președintele Cooperativei Agricole de Producție „Ogo- rul“-Pecica, județul Arad — să îl avem în mijlocul nostru pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Știu, mulți oâmeni ai țării, din uzine și de la sate, din școli și instituții de cultură se pot mîndri și ei cu faptul că cel mai iubit fiu al poporului, conducătorul nostru stimat și prețuit, a purtat dialoguri de lucru la ei acasă. Eu atit mai adaug : că și noi, cei din Pecica, l-am primit cu inima deschisă. Cum primești un om drag, a cărui viață de muncă și de luptă a fost Închinată binelui poporului, al țării. Cum primești un mare om politic și mare conducător, înfrățit prin mii de fire cu istoria și glia străbună, cu prezentul nostru luminos, cu viitorul de aur al patriei socialiste. De la tovarășul Nicolae Ceaușescu am învățat adevărul 20 noiembrie 1989. Azi iși deschide lucrările cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român. Partidul, țara și-au trimis in marele forum democratic al partidului pe cei mai buni dintre cei mai buni fii. Comuniști din rîn- durîle clasei muncitoare. Comuniști țărani cooperatori, din rîndul lucrătorilor de pe ogoare. Comuniști din rîndul oamenilor de cultură. Reprezentanții tuturor celor 3,8 milioane de membri ai partidului, purtătorii de cuvînt ai celor peste 23 milioane de cetățeni ai Republicii Socialiste România. Delegații au primit înaltul, patrioticul mandat să ducă la îndeplinire opțiunea istorică a partidului și poporului privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă la Congresul al XIV-lea al partidului.20 noiembrie 1989. Sub semnele indestructibilei unități moral-politice — modul firesc de a trăi, munci și aspira în România de azi — sub semnul mărețelor împliniri și al cutezătoarelor proiecții de viitor, iși deschide lucrările marele forum — Congresul ăl XIV-lea al Partidului Comunist Român.20 noiembrie 1989 - o .zi a devenirii noastre comuniste, care intră în istorie pe sub splendidele-! bolți ale unității indestructibile a poporului în jurul partidului, al marelui său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Mihai CARANFIL 
Iile TANASACHE cu sprijinul corespondenților „Scînteii*

cel mai scump că progresul, bunăstarea se construiesc prin munca unită a tuturor, așezată sub semnul comunității de interese. De altfel, bunul mers al unei cooperative agricole — ca și al unei uzine ori sat sau oraș, mai ales azi, cind sintem și proprietari, și producători, și beneficiari ai muncii noastre — nici nu ar putea fi conceput fără eforturi unite. Așa am obținut noi cele trei titluri de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Muncind uniți, în continuare, vom îndeplini întocmai obiectivele cuprinse in Programul-Directivă pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român. Sînt gînduri care, acum, in ziua deschiderii Congresului partidului, le îndreptăm cu recunoștință spre iubitul și strălucitul nostru conducător, a cărui realegere în funcția supremă in partid o susținem cu toată convingerea, din adîncul inimilor noastre, asemeni tuturor oamenilor țării, căruia îi dorim din inimă sănătate și ani mulți in fruntea partidului și a țării. fiind astfel încredințați că opera de construcție fără egal din prezentul și viitorul patriei va fi desăvîrșită in deplină măreție.Președintele din Pecica — ca de altfel șl un alt participant la ancheta noastră, Valentin Ghinea, președintele Consiliului Unic Agroindustrial de Stat și Cooperatist Corod, județul Galați — amintea de comunitatea de interese fundamentale ale tuturor claselor și păturilor sociale, noile relații de colaborare și ajutor reciproc care se statornicesc între toți constructorii noii orinduiri, socialiste, fără deosebire de naționalitate— căpătînd, în anii de după Congresul al IX-lea. noi motivații. Toate acestea reprezintă astăzi un convingător factor catalizator al unității de conștiință și de acțiune.— După cum — este de părere Florin Alexandrescu, secretarul comitetului , de partid de la întreprinderea Metroul-București — conectarea întregii noastre economii la pulsul viu al revoluției tehnico- științifice, preocuparea statornică a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru continua perfecționare a .formelor de organizare și conducere, vasta muncă ideologică desfășurată — au contribuit și contribuie la cimentarea unității do acțiune a poporului. La afirmarea potențialului de creație, a personalității umane în genere. Noi cei care lucrăm la făurirea metroului bucureștean— ctitorie monumentală a acestor ani, realizată la indicația șl sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu— am putea aduce nenumărate mărturii ale unității social-politice, morale și spirituale ale oamenilor muncii, unitatea de voință, acțiune și scop a întregului popor, unitate bazată pe concepția socialismului științific. Această uriașă coeziune — în jurul Partidului Comunist Român, al conducătorului nostru iubit și stimat, tovarășul Nicolae Ceaușescu — reprezintă-cheia de boltă a tuturor victoriilor socialismului al căror strălucit bilanț îl va face Congresul al XIV-lea al partidului.
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Manifestări politico-educative

Sub genericul „Profundele transformări înnoitoare în anii construcției socialiste, îndeosebi în «Epoca Nicolae Ceausescu»-", in unități economice, instituții sociale, de învă- țămînt și cultură din județul Dolj au avut loc bogate manifestări politico-educative.Marelui eveniment politic din viața națiunii noastre i-au fost astfel dedicate simpozioane, expuneri și dezbateri avînd ca teme „Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a națiunii pe calea făuririi socialismului și comunismului în România", „Congresul al XIV-Iea al P.C.R., deschizător de noi și luminoase perspective în edificarea civilizației socialiste și bunăstării întregului nostru popor", „Politica externă a României socialiste, de pace și colaborare, de participare activă la soluționarea constructivă a marilor probleme ale lumii contemporane". La Segarcea, numeroși locuitori ai o~ rașului au participat la simpozionul „Educația patriotic-revoluțio- nară a oamenilor muncii — obiectiv fundamental al activității poli- tico-ideologice și cultural-educative" și la vernisarea expoziției de carte social-politică „Opera teoretică și practică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in slujba. înfloririi patriei". La Băilești a avut loc masa rotundă „Tezele și proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-Iea al P.C.R. — cutezătoare orizonturi ale dezvoltării patriei". De asemenea, la Filiași s-a deschis expoziția de pictură cu genericul „Omagiu ctitorului Erou", iar la Calafat expoziția de fotografii „Ctitorii doljene în Epoca de aur".Din multitudinea manifestărilor politico-ideologice și cultural-educative desfășurate în județul Mehedinți în cinstea celui de-al XIV- 

Iea Congres al partidului consemnăm simpozionul „Creșterea rolului conducător al partidului — legitate a dezvoltării noii societăți" — la întreprinderea Metalurgică și Fabrica de Aparate de Măsură și Control Drobeta-Turnu Severin —, „Epoca Nicolae Ceaușescu — epocă de aur în dezvoltarea și modernizarea societății românești" — la Complexul C.F.R. — dezbaterea „Lichidarea datoriei externe de către țara noastră, victorie de prestigiu a poporului român condus cu înțelepciune de P.C.R., în frunte cu secretatul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu" — Ia Orșova, Baia de Aramă, Strehaia și Vînju Mare.Totodată, la hidrocentrala Porțile de Fier-2 s-a desfășurat dezbaterea „Coordonate esențiale ale politicii economice românești în cincinalul 1991—1995", iar la Centrala electrică de termoficare Drobeta- Turnu Severin a fost prezentată expunerea „Opțiuni și perspective de dezvoltare a României socialiste pentru deceniul 1991—2000".„Documentele pentru Congresul al XIV-Iea al partidului cu privire la dezvoltarea economico-socială a patriei în cincinalul viitor și în perspectiva anilor 2000—2010“ și „Congresul al XTV-lea al partidului, măreț și însuflețitor bilanț al «Epocii Nicolae Ceaușescu». — deschizător de noi și luminoase drumuri spre comunism" au constituit temele unui ciclu de expuneri care au avut Ioc la întreprinderile de mașini-unelte și de vagoane, la Combinatul de Prelucrare a Lemnului din Arad. La centrele de creație și cultură socialistă „Cîn- tarea României" din Lipova și Ineu s-a desfășurat dezbaterea „Epoca Nicolae Ceaușescu — strălucită afirmare a României socialiste in conștiința lumii". „Rolul istoriei în educația patriotică a tineretului", „Epoca Nicolae Ceaușescu— epoca celor mai bogate împliniri", „Tovarășul Nicolae Ceaușescu — ctitorul României socialiste moderne" au fost temele unor expuneri și simpozioane care au avut loc la centrele de creație și cultură socialistă „Cîntarea României" din Chi- șineu Criș, Nădlac, Curtici, Pincota, Sebiș, precum și în alte localități arădene.In centrele miniere Rovinari și Motru, în orașele Tîrgu Cărbunești, Țicleni, Bumbești-Jiu și Novaci au avut loc dezbateri, simpozioane și expuneri pe temele „Proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-Iea al partidului— ample programe de dezvoltare economico-socială a țării", „Partidul Comunist Român — centrul vital al națiunii noastre socialiste". De ase

menea, în întreprinderi carbonifere și petroliere, în alte unități economice, sociale și de cultură din județul Gorj s-au desfășurat acțiuni politico-educative sub generice ca „Profundele transformări revoluționare înfăptuite în societatea românească în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R.", „Congresul al XIV-Iea al P.C.R. — perspectivă luminoasă a înaintării României spre comunism".în numeroase localități din județul Botoșani, în întreprinderi și instituții au fost organizate, în cinstea Congresului al XIV-Iea al partidului, numeroase manifestări politico- educative consacrate dezbaterii și aprofundării documentelor programatice ale marelui forum al comuniștilor români, relevării grandioaselor împliniri ale poporului nostru în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", creșterii rolului conducător al partidului, promovării principiilor eticii și echității socialiste.La Muzeul de Istpjtfe din Botoșani a fost deschisă 'expoziția „O- magiu Congresului al XIV-Iea al partidului", iar în numeroase a- șezăminte culturale și cluburi muncitorești au avut loc simpozioane avînd ca temă „Congresul al XIV-Iea al partidului — Congresul marilor victorii, socialiste". Ediția din acest an a „Zilelor educației materialist-științifice" în o- rașul Darabani s-a desfășurat sub genericul „Partidului, recunoștință vie", iar In unitățile cinematografice din județ a fost prezentat ciclul de filme documentare „România — trepte spre viitor".La Ateneul Român a avut loc duminică concertul vocal-simfonic intitulat „Sub steagul gloriosului partid", organizat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Socialistă România, Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Municipiului București și Inspectoratul General a] Muzicilor Militare.Lucrările din creația muzicală patriotică și revoluționară contemporană prezentate s-au constituit și de această dată într-un fierbinte omagiu adus eroicului nostru partid comunist, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, Erou între eroii neamului, ctitorul României socialiste moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, care și-a consacrat viața și activitatea prodigioasă binelui și fericirii poporului român, propășirii patriei noastre, întăririi permanente a independenței și suveranității României socialiste.Și-au dat concursul Muzica Reprezentativă a Armatei, corul și 

soliștii Ansamblului Artistic „Doina" al Armatei, corul Școlii Militare de Muzică, corul „Madrigal" și soliști de frunte ai Operei Române și Teatrului de Operetă din București.La Casa Armatei din Tîrgu Mureș a fost deschisă o expoziție de carte social-politică în care, la loc de frunte, sînt prezentate volumele din opera secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și lucrări din opera științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Muzeul Marinei Române a organizat un simpozion în unități ale Marinei Militare, pe tema „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu despre lupta multimilenară a poporului român și a oștirii sale pentru libertate socială și națională, independență și unitate". Comunicările susținute au reliefat cu putere rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în dezvoltarea științelor istorice, concepția partidului, a secretarului său general cu privire la necesitatea cunoașterii istoriei patriei și importanța acesteia în dezvoltarea conștiinței socialiste, patriotice și revoluționare a tineretului, a tuturor cetățenilor României socialiste.Expunerea intitulată „Proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-Iea al Partidului Comunist Român — noi și minunate perspective pentru dezvoltarea multilaterală a patriei", prezentată la Casa Armatei din Constanța, a oferit prilejul evidențierii marilor realizări obținute de poporul nostru în toate domeniile de activitate economico-socială, succesele deosebite cu care oamenii muncii din patria noastră întimpină marele forum al comuniștilor români.La Teatrul popular din Călărași a avut loc spectacolul „Ani de împliniri, ani de lumină", cu participarea unor formații laureate ale Festivalului național „Cîntarea României", iar la Clubul tineretului din Oltenița a fost prezentat montajul literar-muzica! „înaltă recunoștință ctitorului României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu". Spectacole cultural-artistice avînd ca generice „Trăim decenii de împliniri mărețe", „Cu inima vibrînd, cinstim patria și partidul", „Se-nalță țara pe trepte de lumină", au fost organizate la școlile din Budești, Plătărești, Luica, Mitreni, Vasilați, la centrele de creație și cultură socialistă „Cîntarea României" din Ulmu, Dor Mărunt, Fundulea, Dra- galina. (Agerpres)

IN THMME MREMTE lOIHBiSBUII NICOUIE CHIISESCB
Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea 

unor importante rezultate in îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe acest an și din actualul cincinalIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, noi colective de oameni ai muncii raportează obținerea unor importante succese in îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și din actualul cincinal.Comitetul Județean Dîmbovița al P.C.R. raportează că 22 de unități economice au îndeplinit prevederile planului la producția industrială pe cei 4 ani ai cincinalului, asigurînd condițiile necesare realizării suplimentare, pînă la sfîrșitul anului, a unei producții de 1,3 miliarde lei. Totodată, 40 colective muncitorești din unitățile economice reprezentative ale județului au îndeplinit sarcinile ce le-au revenit pe 3 ani și 11 luni și vor obține peste prevederi o producție industrială de 1,7 miliarde lei, concretizată in importante cantități de cărbune, produse ale industriei e- lectrotehnice și electronice, utilaj tehnologic pentru chimie, frigidere, lacuri și vopsele, ciment, prefabricate din oțel beton, plăci de azbociment, alte produse. 15 unități e- conomice au realizat prevederile de plan pe 11 luni din acest an și vor obține suplimentar o producție în valoare de -280 milioane lei. In domeniul investițiilor s-a executat un volum de lucrări de aproape 3,8 miliarde lei Ia total și de 1,4 miliarde lei Ia construcții-montaje, fiind puse în funcțiune în devans 2 capacități de producție, 18 capacități realizate integral, alte 11 aflîndu-se în stadii finale de execuție. Prin aplicarea unui număr însemnat de măsuri din programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, în perioada care a trecut din acest an au fost obținute un spor de producție-marfă de 1,4 miliarde lei, o reducere a cheltuielilor totale cu 408 milioane lei și a celor materiale cu 343 milioane lei.Comitetul Județean Sălaj al P.C.R. raportează că, pînă în ziua de 18 noiembrie, 23 unități industriale au îndeplinit planul la pro

Forța creatoare, constructivă 
a spiritului revoluționar

ducția-marfă industrială pe primii 4 ani ai cincinalului. S-au creat astfel premise ca pînă la sfîrșitul anului să se obțină o producție suplimentară de 898,9 milioane lei, concretizată în 74 mii tone cărbune, 1 370 tone armături industriale din lontă, 5,3 milioane lei confecții textile și alte produse. La obținerea acestor realizări o contribuție însemnată și-au adus colectivele muncitorești de la întreprinderile electrocentrale Zalău, minieră din Sarmășag, de morărit și panificație Zalău, de materiale izolatoare din Șimleu Silvaniei. Pină la a- ceeași dată, 4 unități economice și-au îndeplinit planul pe acest an la producția pentru export.In telegrama Comitetului Județean Brăila al P.C.R. se raportează că oamenii muncii din industria județului au îndeplinit, pe data de 19 noiembrie, planul producției- marfă pe trei ani și 11 luni din
Oamenii muncii din agricultura județelor Argeș, Brașov 

și Gorj raportează terminarea arăturilor adinei 
de toamnă pe întreaga suprafața planificatăIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comitetele județene Argeș, Brașov și Gorj ale P.C.R. raportează terminarea arăturilor adinei de toamnă pe întreaga suprafață planificată.Puternic mobilizați de indicațiile și orientările date de secretarul general al partidului — se arată în telegrame —, oamenii muncii din agricultura acestor județe acționează în prezent cu toate forțele pentru finalizarea amplasării culturilor de primăvară, asigurarea semințelor, transportul îngrășămintelor organice pe cimp, administrarea amendamentelor, pregătirea 

actualul cincinal, ceea ce va permite realizarea pînă la sfîrșitul anului a unei producții suplimentare in valoare de peste 500 milioane lei.In telegrame se exprimă deplina adeziune la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-Iea, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, opțiune politică ce se constituie intr-o garanție sigură pentru viitorul comunist al patriei, certitudinea continuării neabătute a procesului revoluționar în țara noastră, a dezvoltării ei în ritm susținut pe calea socialismului și comunismului. Totodată, colectivele de muncă se angajează să muncească cu răspundere și devotament pentru transpunerea în viață a sarcinilor ce le vor reveni din hotărîrile pe care le va adopta marele forum al comuniștilor.

și desfășurarea în bune condiții a campaniei de reparații a tractoarelor și mașinilor agricole în vederea asigurării unor producții agricole superioare în anul viitor. O ațenție deosebită se acordă activității din zootehnie și, în principal, realizării efectivelor și producțiilor prevăzute.In telegrame se exprimă adeziunea unanimă a lucrătorilor ogoarelor la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R., privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-Iea Congres, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, garanția edificării cu succes a societății socialiste și comuniste pe pămintul românesc.

Marelui forum al comuniștilor - 
faptele de muncă ale țării

PRAHOVA:
Un nou abatajDin centrul comunei, drumul spre mină se lasă ușor printre dealuri. încetinim viteza. Aflasem de ia primarul comunei, Ion Duțu, că „în dreapta drumului, la citeva sute de metri de intrarea în sediul minei, s-a deschis o micro- carieră : numărul 8". Spre noua microcarieră, un camion greu urcă panta domoală pe drumul pietruit. II urmăm. Aici, o mai veche cunoștință a noastră, subinginerul Gheorghe Cirlănescu, șeful activității din microcariere, urmărea desfășurarea lucrărilor.— Din cele 5 600 tone livrate peste plan pînă astăzi de mina noastră, 4 400 tone sînt din microcariere — ne spunea interlocutorul. Nu ne îngăduim nici o clipă de răgaz. Ne-am propus ca pînă la deschiderea lucrărilor Congresului să sporim la 5 000 tone cantitatea de cărbune extrasă suplimentar. Dar cel mai important eveniment din viața minei acum, in aceste zile, 11 puteți consemna în subteran, în abatajul frontal 6 525 din sectorul Roșioara.— Despr* ce eveniment este vorba ?— Se pune în funcțiune o nouă combină de abataj. Era programată pentru 20 noiembrie. Cum însă angajamentul nostru este ca pină în prima zi a Congresului să depășim prevederile planului anual cu 6 500 tone, minerii au hotărît să devanseze cu cel puțin două zile lucrarea. Așa că ați nimerit tocmai bine.împreună cu secretarul comitetului de partid pe mină, Gheorghe Bucurică, și inginerul-șef Marcel Niculescu ne îndreptăm spre abataj. Un bun prilej de a mai consemna citeva fapte ale hărniciei muncitorești : la cărbunele destinat consumului energetic, puterea calorifică a crescut cu 93 Kcal pe kg ; planul

DOLJ :
Zile-recordIn cinstea Congresului al XIV-Iea al partidului, în unitățile industriale și de construcții din județul Dolj s-au organizat zile-record în producție și schimburi de onoare, precum și alte acțiuni menite să ducă la intensificarea întrecerii socialiste și îmbogățirea raportului muncitoresc cu care oamenii muncii de aici întimpină marele forum al comuniștilor români. Aplicînd neabătut în viață orientările și indicațiile formulate de secretarul general al partidului, colectivele de muncă și-au sporit eforturile pentru realizarea, în condiții superioare de calitate, a producției fizice și a exportului, aplicarea pro-

SUCEAVA:
In funcțiune - un nou obiectiv industrialIn aceste zile, cînd întregul popor întimpină cu rezultate deosebite Congresul al XIV-Iea al partidului, zestrea industrială a orașului Șiret s-a îmbogățit cu un nou și important obiectiv' — Fabrica de Prefabricate și Mobilă, pusă in 

pus în funcțiunea fost depășit la toțt indicatorii ; programul la descopertă S-a realizat in proporție' de 183 la sută ; toate măsurile înscrise în programul pe acest an de perfecționare a organizării și modernizare1 a proceselor de producție au fost aplicate.Ne apropiem de locul unde zece mineri, fiecare îndeplinind sarcini precise, se pregăteau pentru întîiul stajt al combinei. Marcel Panciu, șeful sectorului, adresează ortacilor săi primele comenzi. Combina pornește. Se taie prima fîșie de cărbune. „Se face îndreptarea liniei de front, ne explică ing. Niculescu. Totul decurge perfect. Comenzile sînt recepționate și aplicate întocmai".— împingeți transportorul — zice brigadierul Gheorghe Banu. Apo? către noi : urmează armarea secțiilor și avansarea cu un metrii. Numim această operație „pășirea". Cărbunele pornește pe transportor, de unde este dirijat pe circuitul de benzi pină la gura de încărcare. Aici va fi încărcat în vagonete pentru a fi scos la suprafață.Mai răminem în abataj. Pe fețele lui Ion Corcodel, Gheorghe Vișan, Eugen Popa, Ștefan Torac, Liviu Ciascai citim un sentiment profund cțc satisfacție. Bucuria succesului. A datoriei împlinite. Din pereții abatajului este smulsă fîșia de cărbune. De foarte bună calitate.La ieșirea din mină sîntem prinși din urmă de zgomotul legănat al vagonetelor. După citeva minute, 50 de vagonete trec prin fața noastră.— Iată — ne spunea directorul minei, ing. Vasiîe Tudor — acesta este cărbunele din abatajul 6 525. Primele 200 de tone au fost exJ trase. Cu siguranță, angajamentul luat va fi îndeplinit și chiar depășit. (Ioan Marinescu).
în producțiegramelor de organizare și modernizare a producției, întărirea ordinii și disciplinei, folosirea la capacitate a bazei tehnice din dotare, creșterea eficienței întregii activități economice. Astfel, a fost posibil ca în perioada ce a trecut din acest an să fie livrate suplimentar economiei naționale 93 tractoare de peste 100 CP, 143 remorci și semiremorci, 2 000 tone îngrășăminte chimice cu potasiu, peste 47 milioane mc gaze asociate utilizabile, 7 941 mc prefabricate din beton armat, confecții textile în valoare de aproape 40 milioane lei și altele. (Nicolae Băbălău).

funcțiune cu două săptămîni înainte de termen. Această unitate, la înălțarea căreia au lucrat constructorii brigăzii din Suceava a Antreprizei de Construcții și Reparații Forestiere Piatra Neamț, este dotată cu mașini, utilaje și 

instalații modeme, cu parametri tehnici ridicați, care asigură valorificarea superioară a masei lemnoase. De remarcat este faptul că întreaga dotare tehnică a fost realizată de întreprinderi constructoare de mașini și utilaje din țară,
DÎMBOVIȚA:

ConstructoriiOamenii muncii de la Întreprinderea Antrepriză de Construcții- Montaje Metalurgice și Reparații Tîrgoviște, unitate fruntașă pe ramură, întimpină marele forum al comuniștilor români cu realizări deosebite.— Răspunzînd însuflețitoarelor chemări și îndemnuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, colectivul unității noastre a realizat mai devreme sarcinile pe acest an la producția-marfă industrială — ne-a spus inginerul Mihai Olaru, directorul întreprinderii. Bilanțul înfăptuirilor pe care le dedicăm Congresului al XIV-Iea cuprinde, între altele, construirea și punerea în funcțiune a 14 capacități de producție importante la Combina-
COVASNA :

Succese ale minerilorînsuflețiți de înflăcăratele chemări ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a da țării cit mai mult cărbune, minerii bazinului carbonifer al Baraoltului se situează și în acest an pe un loc fruntaș în întrecerea socialistă, Rezultatele obținute în muncă se concretizează în cantități suplimentare de cărbune expediate centralelor electrice de termoficare. Dovada abnegației cu care se lucrează la extracția cărbunelui In subteran și în microcariere o constituie realizarea prevederilor la producția fizică pe cei patru ani ai actualului cincinal încă din luna septembrie.— Rezultatele obținute pe zece luni ale anului — ne spune Arpad
CLUJ :

Volum sporit de produse metalurgicePrintre marile ctitorii intrate în istoria nouă a patriei noastre se înscrie și Combinatul Metalurgic din Cîmpia Turzii, unde, în ultimii ani, au fost dezvoltate și modernizate capacitățile de producție.— Combinatul nostru — ne spune loan Călugăr, secretarul comitetului de partid — a devenit azi, așa cum ne-a cerut conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru, o modernă citadelă a industriei metalurgice românești. Aici se realizează în prezent oțeluri speciale, laminate, cabluri din oțel, electrozi de sudură și alte produse de înaltă calitate pentru programe prioritare ale economiei naționale. In cinstea Congresului al XIV-Iea al partidului, metalurgiștii noștri au raportat realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe perioada parcursă din 

permite diversificarea producției și creșterea productivității muncii, crearea condițiilor pentru sporirea volumului producției de mobilă în unitățile întreprinderii Forestiere de Exploatare și Transport. (Sava Bejinariu).
- la înălțime!tul Siderurgic și Uzina „Oțel- inox" Tîrgoviște, Uzina de Electrozi Siderurgici Ti tu și întreprinderea de Produse Cărbunoase Slatina. In această perioadă, forțele noastre sînt concentrate la execuția lucrărilor de dezvoltare și modernizare a Combinatului Siderurgic Tîrgoviște, unde urmează să punem în funcțiune secțiile de turnare continuă a oțelului în blumuri și țagle, de retopire electrică a oțelului sub flux, de dolo- mită și cărămizi dolomitice. în vederea intensificării ritmului de lucru pe șantiere, acționăm pentru creșterea gradului de industrializare a lucrărilor și extinderea unor tehnologii de mare randament. (Gheorghe Manea).

Boroș, directorul întreprinderii —, au condus la obținerea peste plan, a unei cantități de 65 000 tone lignit în cinstea celui de-al XIV-Iea Congres al partidului. De asemenea, în anul 1989 am obținut rezultate bune la producția-marfă industrială, unde depășirea față de plan pe cele zece luni ale anului este de 17,5 milioane lei, în condițiile realizării productivității muncii în proporție de 105,3 la sută și obținerii unor însemnate economii de metal, combustibil și energie electrică. Ne angajăm ca în cinstea Congresului să realizăm în întregime și planul de investiții, iar la structura construcții-montaj să depășim acest indicator cu 14 la sută. (Constantin Timaru).
acest cincinal la oțel aliat, laminate finite, profile ușoare, oțel beton, utilaj metalurgic și altele. La export s-au livrat suplimentar pe relația devize convertibile produse în valoare de peste 33 milioane lei. Toate acestea demonstrează hărnicia rnetalurgiștilor noștri, hotărirea lor fermă de a acționa în strînsă unitate în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a-și spori contribuția la dezvoltarea mai puternică a economiei românești, pentru prosperitatea continuă a patriei noastre socialiste. Omagiul fierbinte pe care-1 aducem Congresului al XIV-Iea al partidului este încununat de faptele noastre de muncă, de hărnicia cu care fiecare ne facem datoria pentru a realiza și depăși prevederile de plan, pentru ridicarea calității muncii și a vieții. (Marin Oprea).

(Urmare din pag. I)împrejurări internaționale, cind a- eistăm la o nouă și virulentă ofensivă ideologică a celor mai reacționare cercuri imperialiste împotriva socialismului ca orînduire, cînd își fac loc poziții defetiste, capitularde și lichidatoriste — caracterul legic, necesar al manifestării tot mai puternice a spiritului revoluționar, corelația dialectică dintre continuitatea procesului edificării și perfecționării noii orînduiri și înfăptuirea unei autentice revoluții în modul de a gîndi și acționa al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii.In concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, afirmarea unui mod nou, revoluționar de gîndire și acțiune reprezintă un principiu fundamental al operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, un factor esențial de dinamizare și angajare a întregului popor în lupta pentru transpunerea in viață a politicii partidului. în a- ceastă lumină, textele incluse in volum evidențiază cu străluciri direcțiile principale și cerințele fundamentale, esențiale ale materializării spiritului revoluționar în practică, printre care : dezvoltarea și perfecționarea societății noastre socialiste pe temelia de nezdruncinat a principiilor teoriei revoluționare ; creșterea și modernizarea forțelor de producție prin înfăptuirea revoluției tehnico-științifice și a noii revoluții agrare; apărarea și întărirea proprietății socialiste, ca o condiție fundamentală a înfăptuirii strategiei revoluționare de asigurare a progresului multilateral al patriei ; a- firmarea partidului revoluționar al clasei muncitoare în calitate de centru vital al națiunii, de forță politică conducătoare a întregii societăți ; creșterea, în continuare, a rolului și funcțiilor statului, concomitent cu dezvoltarea și perfecționarea organismelor democrației muncitorești-revoluționare; formarea omului nou, cu o conștiință revoluționară, înaintată ; intensificarea luptei împotriva concepțiilor retrograde, a curentelor de gîndire reacționare, a propagandei antisocialiste și antiimperialiste ; promovarea spiritului ofensiv, militant în întreaga activitate politico-ideologică ; afirmarea unei noi politici, democratice, de pace, dezarmare și largă colaborare internațională.Volumul evidențiază pe larg teza fundamentată de secretarul general al partidului potrivit căreia perfecționarea continuă, în spirit revoluționar, a societății constituie o legitate obiectivă a dezvoltării socialiste a patriei. Partidul nostru a înțeles că principiile materialismului dialectic și istoric, ale socialismului științific nu constituie dogme, „rețete teoretice" aplicabile în aceeași formă în orice condiții istorice, ci adevărate „științe de acțiune" — cum le-a denumit tovarășul Nicolae Ceaușescu — pentru înnoirea continuă a societății, a lumii, care dau o perspectivă superioară perfecționării forțelor de producție, a relațiilor de producție și sociale, sistemului de organizare și conducere a societății, formării o- mului nou. Intr-o perioadă în care pe plan internațional se insistă mult pentru a se menține socialismul în anumite tipare osificate, secretarul general al partidului nostru a făcut dovada genialei sale capacități de a înțelege dialectica dezvoltării sociale, a patriotismului său fierbinte prin care a servit și servește cu dăruire interesele vitale ale poporului român, ale cauzei socialismului.Sînt, în această privință,, deosebit de semnificative precizările făcute 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu potrivit cărora preocupările actuale ale unor țări pentru perfecționarea și înnoirea socialismului nu trebuie în nici un fel să deschidă calea pentru forme capitaliste, antisocialiste, ci să ducă la accentuarea laturilor esențiale ale socialismului revoluționar, la reafirmarea și mai puternică a principiilor de muncă și viață socialiste, a eticii și echității sociale.Analiza permanentă a practicii sociale și, pe această bază, fundamentarea unor noi idei, teorii, concepte privind dezvoltarea procesului revoluționar al construcției socialiste au generat strategia făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, elaborarea programului partidului, în lumina cărora societatea noastră a obținut mărețe realizări. Documentele pentru Congresul al XIV- lea stabilesc, în continuare, orientări clare, direcții principale de acțiune și obiective potrivit cărora in următorul cincinal, și în perspectiva anului 2000, în centrul atenției a- flîndu-se dezvoltarea intensivă a întregii activități industriale, înfăptuirea programelor de organizare științifică și modernizare a producției pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, realizarea unei noi calități a producției, a muncii și vieții în toate donfeniile.In mod firesc, înfăptuirea unor a- semenea ample programe impune, ca o condiție legică, obiectivă, afirmarea partidului comunist ca forță politică conducătoare a întregii societăți. Anii care au trecut de la Congresul al IX-lea au evidențiat și mai pregnant rolul de forță politică conducătoare în societatea noastră socialistă al Partidului Comunist Român, paginile volumului cuprin- zînd tezele, orientările formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la întărirea continuă a rolului conducător al partidului — centrul vital al întregii națiuni —, creșterea răspunderii organelor și organizațiilor de partid, a cadrelor sale, a tuturor comuniștilor în perfecționarea muncii politice și organizatorice.„Teza după care partidul nu trebuie să poarte răspunderea pentru înfăptuirea planurilor și programelor economico-sociale — se arată în lucrare —, ci trebuie să lase sectoarele și unitățile economico-sociale să soluționeze cum consideră mai bine problemele, o considerăm complet greșită și dăunătoare, de fapt lichi- daloristă, care va duce pină Ia urmă — și nu poate să nu ducă — decit la slăbirea partidului, punind in pericol însăși construcția socialismului".In concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, între caracterul revoluționar al partidului și conținutul revoluționar al programelor de dezvoltare multilaterală a patriei există o condiționare reciprocă. Prin urmare, fără un partid revoluționar nu pot exista transformări progresiste, nu se pot făuri socialismul și comunismul. Volumul pune puternic în evidență. în acest context, cerința păstrării și întăririi caracterului revoluționar al partidului. „Pornind de Ia faptul că clasa muncitoare are misiunea istorică a făuririi unei noi orînduiri sociale — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — partidul comunist, partidul clasei muncitoare, trebuie să fie și să rămină totdeauna partidul muncitorilor, partidul revoluționar, care să conducă in mod științific clasa muncitoare in realizarea obiectivelor sale !“.Cu o mare forță de convingere, volumul oferă un strălucit și convingător tablou al marilor schimbări înnoitoare din societatea noastră socialistă, al grandioaselor realizări obținute de poporul nostru In ultimele două decenii și jumătate ca urmare a promovării de către partidul nos

tru, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a spiritului revoluționar în conducerea întregii activități economico-sociale. Se regăsesc în paginile lucrării principalele momente care au marcat dezvoltarea socialistă a țării, orientările, tezele referitoare la făurirea și consolidarea proprietății socialiste — a întregului popor și cooperatiste —, la dezvoltarea intensivă, înalt calitativă și modernizarea forțelor de producție pe baza celor mai avansate cuceriri ale progresului științei și tehnicii, la stabilirea raportului optim intre fondul de acumulare și cel de consum, la căile dezvoltării științei și tehnicii ș.a. In toate aceste domenii s-a afirmat cu putere gindirea creatoare, novatoare, spiritul revoluționar ale partidului, ale secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Concluzia care se desprinde de aici și pe care volumul o evidențiază cu strălucire este cea potrivit căreia „Revoluția de eliberare sociali și națională, revoluția socialistă și celelalte etape ale revoluției pînă in prezent au fost înfăptuite <le revoluționari care, in etapele respective ale revoluției, s-au angajat cu toate forțele. Unii și-au dat viața pentru victoria revoluției și transformarea revoluționară a societății". Așa cum arată secretarul general al partidului, „Acum este nevoie de un revoluționar de tip nou. cu înalte cunoștințe in toate domeniile — profesionale, tehnice, științifice și culturale — in înțelegerea legilor naturii și a legilor dezvoltării sociale. Numai cu asemenea revoluționari vom putea asigura mersul înainte și înfăptuirea noilor obiective ale revoluției !“Formarea unui tip nou de revoluționar — obiectiv de o deosebită amploare și complexitate — concentrează atenția întregii activități politico-ideologice și cultural-educative a partidului nostru — preocupare ilustrată pe larg în paginile lucrării. Socialismul presupune, de altfel, crearea unui om nou, înaintat, cu o înaltă conștiință umanistă, cu o gîndire cutezătoare, revoluționară, capabil să înțeleagă legile obiective ale dezvoltării sociale, comandamentele progresului istoric, să acționeze în spiritul acestor cerințe pentru înfăptuirea mărețelor idealuri ale comunismului.Intr-o expresie concentrată a acestei problematici, strălucit sintetizată de secretarul general al partidului. „a fi comunist, a fi luptător pentru socialism, pentru o societate nouă, revoluționară inseamnă a te hotărî să te debarasezi de toate relele trecutului, atit în concepție, cit și în felul de a munci și trăi, a-ți însuși con- * cepția nouă, revoluționară, felul nou de a trăi și munci !“. In concordanță cu o asemenea cerință, rolul comuniștilor, al organizațiilor de partid este acela de a înțelege întotdeauna primii noul, de a dezbate împreună cu oamenii muncii problemele dezvoltării și de a se situa în permanență in fruntea luptei pentru progres, pentru triumful cauzei și principiilor socialismului.Noul volum constituie o strălucită ilustrare a caracterului profund creator al gindirii teoretice, social- politice a partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și, totodată, o confirmare a puternicului spirit revoluționar ce caracterizează Partidul Comunist Român, munca și viața poporului, angajamentul ferm al acestuia de a nu precupeți nici un efort pentru a transpune exemplar în viață hotărîrile și obiectivele ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-Iea.
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(Urmare din pag. I)muncă și de viată ale întregii națiuni, considerind că esența politicii partidului, țelul suprem al societății socialiste îl reprezintă omul, bunăstarea și fericirea sa.Dorim ca pînă in 1995 să realizăm un pas hotărîtor pe calea dezvoltării economice și sociale, iar pînă în anul 2000 să înfăptuim programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și să creăm condițiile trecerii spre o fază superioară a socialismului, spre comunism. In anul 2000, România va fi o țară puternic dezvoltată și va putea trece la realizarea acestui mare obiectiv 1ÎNTREBARE : Noi cunoaștem 
contribuția dumneavoastră la tot 
ceea ce s-a realizat în România. 
Am dori să vă întrebăm dacă și in etapa viitoare dumneavoastră 
veți candida pentru a fi reales 
și în funcția de președinte al 
Republicii.RĂSPUNS : La conferințele județene de partid s-a votat pentru realegerea mea în funcția de secretar general al partidului. Desigur, hotărîrea o va lua Congresul. Alegerile parlamentare, deci și pentru funcția de președinte al României, vor avea loc în primăvara anului viitor. Hotărîrea pentru funcția de președinte al tării o vor lua. deci, Comitetul Central al partidului și Frontul Democrației și Unității Socialiste, care reunește toate forțele sociale și politice ale României. ÎNTREBARE : Stimate domnu
le președinte, ați confirmat lu
mii întregi capacitatea țării dum
neavoastră de rezistentă în do
meniul economic în acea zi în 
care ați anunțat că România și-a 
achitat în întregime datoria ex
ternă. Vorbind despre experiența 
poporului dumneavoastră, ce re
comandări afi face altor popoare, 
aflate sub povara datoriilor, pen
tru a se elibera de presiunea a- 
cestora ? Renunțind la credite, 
care ar fi alternativa pe care 
dumneavoastră o vedeți pentru 
lumea a treia ? Care sint posi
bilitățile de soluționare a rapor
turilor cu țările bogate și de gă
sire a unei formule pentru un 
echilibru economic internațio
nal ?RĂSPUNS : în ce privește datoria externă, aș dori să menționez că la începutul acestui deceniu ea se ridica la peste 11 miliarde dolari. După cum cunoașteți bine, dobînzi- le au fost tot timpul și sint și in prezent excesiv de mari. Aceasta a făcut ca România să plătească mai mult decît a împrumutat, ceea ce — fără nici o îndoială — a afectat posibilitățile de dezvoltare econo- mico-socială a țării noastre.Trebuie să vă spun deschis că nu ne simțeam cu adevărat independenți și liberi cind alții stăteau, cum se spune, la ușă să le plătim datoria și încercau să pună tot felul de condiții privind modul cum ar trebui să organizăm mai bine activitatea economico-socială. De altfel, este cunoscut că și acum Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială — nu mai vorbesc de celelalte bănci și monopoluri imperialiste — pun condiții foarte grele și se amestecă inadmisibil în treburile interne ale statelor, dirljind — și din păcate dirijînd prost — activitatea din diferite țări. Subliniez aceasta pentru că nici o țară care a urmat sfaturile organismelor economice mondiale nu a reușit să obțină realizări pe calea dezvoltării economiei șl ridicarea nivelului de trai al propriului popor.Toate acestea ne-au determinat să adoptăm hotărîrea de a trece la lichidarea, într-o perioadă cit mai scurtă, a datoriei externe. Desigur, ne-au trebuit 9 ani, dar am făcut aceasta în condițiile în care am continuat să asigurăm mijloacele necesare dezvoltării economiei și ridicării nivelului de trai al poporului. Din 1980 pînă în prezent am investit aproape 3 000 miliarde lei — echivalentul a 300 miliarde dolari — pentru dezvoltarea economico-socială a țării. Pe această bază am și ridicat, in general, nivelul economiei, creînd, totodată, și condițiile de a putea plăti datoria.Achitind, la sfîrșitul lunii martie din acest an, întreaga datorie externă, pentru prima oară în istoria modernă a țării nu mai plătim nici tribut, nici dobînzi și sîntem cu adevărat independenți — și din punct de vedere economic, și politic —, iar ceea ce se realizează in România nu mal ia drumul spre diferite monopoluri sau bănci internaționale, ci este folosit pentru dezvoltarea țării, pentru ridicarea nivelului de trai ai poporului !Pentru că ați pus întrebarea ce concluzie se poate trage din ceea ce a făcut România, desigur aceasta eate o problemă a fiecărei țări, dar ceea ce pot să vă spun este că e necesar ca țările In curs de dezvoltare să pună pe primul plan problemele dezvoltării unei economii independente.Problema datoriei externe este o problemă grea ! Nu doresc să recomand acestor țări să urmeze e- xemplul României. Le-aș recomanda însă — și România susține această cale — să acționeze pentru soluționarea globală a problemei datoriilor externe, prin anularea cel puțin a unei părți din aceste datorii, precum și prin reducerea dobinzilor excesiv de mari și înrobitoare la niveluri — ca să spun așa — simbolice, pentru reeșalonarea pe termen lung a altei părți a datoriilor spre a permite țărilor în curs de dezvoltare să-și concentreze forțele in direcția dezvoltării lor economi- co-sociale. Aceasta este singura cale reală !România a putut plăti datoria externă pentru că a dezvoltat o economie la nivel înalt și deci a putut

dispune de aceste posibilități. Țările care trec acum pe calea realizării unei economii independente nu pot face acest lucru. în cazul lor trebuie să se ajungă neapărat la o soluție pe calea negocierilor între țările bogate și țările sărace. Trebuie să înceteze actuala situație cind, de fapt — după înseși datele organismelor financiare internaționale — țările sărace îi finanțează, în continuare, prin dobînzi, cu zeci de miliarde dolari anual, pe cei bogați. De fapt, finanțarea este și mai mare pe calea preturilor, ta și pe alte și alte căi.Este nevoie deci de relații economice noi, de o nouă ordine economică mondială, iar aceasta impune solidaritatea și unirea țărilor în curs de dezvoltare pentru a se ajunge la obținerea unor relații internaționale noi. Dar aceasta este și in interesul țărilor bogate, pentru că nu se vor putea depăși problemele economice și criza economică mondială dacă nu se vor soluționa problemele subdezvoltării. Multă vreme popoarele în curs de dezvoltare, care reprezintă două treimi din omenire, nu vor putea să accepte asuprirea, inegalitățile, starea de înapoiere !ÎNTREBARE : Faptul că
țara dumneavoastră este unica 
in lume care a reușit, intr-un 
timp record, să-si achite dato
ria reprezintă un foarte bun 
exemplu pentru țările în curs 
de dezvoltare, care, teoretic, sint 
libere, dar care, practic, se gă
sesc intr-o stare de supunere 
permanentă. Avind in vedere că 
Si emirul Kuweitului a prezen
tat la O.N.U. propuneri privind 
reducerea dobinzilor și datori
ilor țărilor sărace, nu conside
rați, domnule președinte, ca 
dumneavoastră si emirul nostru 
să aveți un dialog pe această 
temă pentru a îmbogăți îm
preună concepția cu privire la 
plata datoriilor de către țările 
mici si mijlocii ?RĂSPUNS : Cunoașteți, cred, că emirul Kuweitului are invitația de a face o vizită in România și ori- cînd este bine venit în tara noastră. Vom putea deci discuta cu acest prilej. în ce privește datoriile, aveți dreptate, situația țărilor in curs de dezvoltare este foarte grea 1 România a prezentat și in acest an — atit la Fondul Monetar Internațional, cit și la O.N.U. — o serie de propuneri in vederea realizării unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., în vederea soluționării problemelor subdezvoltării, ale datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare. Repet, țările in curs de dezvoltare nu-și vor putea plăti datoriile și trebuie să se ajungă la anularea cel puțin a unei părți din ele, precum și la o reducere radicală a dobînzi- ior și la o reeșalonare — pe termen lung — a datoriilor rămase. Desigur însă, țările în curs de dezvoltare trebuie să facă ele însele eforturi serioase pentru a-și asigura dezvoltarea economico-socială. Vor avea nevoie, pentru aceasta, și de qredite. dar acestea trebuie să fie acordate în alte condiții — avîn- du-se în nrimul rînd în vedere realizarea de obiective ernnomico-so- ciale. Totodată, să se limiteze si dobînzile la o rată rațională. Altfel, continuarea dobinzilor mari va menține înrobirea și asuprirea acestor popoare.ÎNTREBARE : Anul acesta 

ați avut citeva intilniri cu pre
ședintele Gorbaciov, cu ceilalți 
conducători ai statelor socialis
te din Tratatul de la Varșovia. 
Cum priviți dumneavoastră — 
care aveți o experiență bogată 
Si îndelungată în conducerea 
procesului construcției socialis
te — schimbările politice, eco
nomice si programatice care au 
loc in unele dintre aceste țări? RĂSPUNS : în viața internațională s-au produs multe schimbări. Cu toate acestea, situația pe arena mondială este, - ih general, gravă, complexă și contradictorie. Pericolul de război continuă să existe, cursa înarmărilor nu a încetat, iar cele două mari puteri nucleare, ca și alte state continuă experiențele nucleare și producerea de noi arme nucleare, se preocupă de modernizarea lor. După cum este bine cunoscut, nu demult, N.A.T.O. a ho- tărit să treacă la modernizarea unei serii întregi de arme nucleare cu rază scurtă de acțiune și tactice, ceea ce înseamnă să mărească de citeva ori capacitatea de distrugere a acestora. Avind în vedere că un eventual război va duce, inevitabil, la distrugerea omenirii, a înseși vieții pe planeta noastră, dezarmarea — și in primul rînd dezarmarea nucleară — reprezintă problema fundamentală a epocii in care trăim, în aceste împrejurări, noi considerăm că este necesar să se facă totul, de către toate popoarele, pentru a se pune capăt înarmărilor nucleare, să se înceteze orice experiențe și modernizări ale armelor nucleare și să se treacă la reducerea, într-o perioadă cit mai scurtă — așa cum s-a propus de către Uniunea Sovietică, pînă în anii 2000 — a tuturor armelor nucleare. Realizarea unui acord între Uniunea Sovietică și S.U.A. privind armele strategice și reducerea lor este foarte importantă. dar fără încetarea producerii de noi arme nucleare, fără încetarea experiențelor nucleare nu se poate snune că s-a trecut realmente la eliminarea armelor nucleare de pe planeta noastră. Nu este deci vorba de a înlocui unele arme vechi cu unele noi. mai perfecționate, ci de a înceta producerea de noi arme și de a le distruge pe cele existente.Aceasta constituie cerința fundamentală a întregii omeniri și România este hotărită să acționeze în această direcție cu tbată fermitatea, colaborind cu toate statele, cu toate popoarele, cu toți cei care doresc libertatea, independența și 

pacea. Ne pronunțăm, totodată, pentru reducerea armamentelor convenționale la un nivel cit mai scăzut și, in acest scop, participăm activ la tratativele de la Viena, dorind să se ajungă în cel mai scurt timp la un acord corespunzător. Ne pronunțăm, de asemenea, pentru o reducere radicală a cheltuielilor militare și alocarea mijloacelor respective pentru dezvoltarea economico-socială, inclusiv pentru lichidarea subdezvoltării.în lume sint multe probleme grave de soluționat — și economice, și politice, și militare. Lumea își pune tot mai multe întrebări cu privire la modalitățile și căile de soluționare a acestor probleme. Criza economică a afectat, practic, toate țările. După cum este bine cunoscut, chiar în țările cele mai dezvoltate șomajul cunoaște o rată destul de înaltă și sint țări In care 30—40 la sută din tineri nu au asigurate condiții de muncă. Crește numărul oamenilor care nu au locuințe asigurate, crește sărăcia — după chiar datele oficiale din aceste țări. Spre exemplu, numai în Statele Unite ale Americii sint peste 30 milioane de oameni care trăiesc sub limitele sărăciei. Din păcate, analfabetismul a început să crească, inclusiv in țările dezvoltate. Nu mai vorbesc de alte probleme sociale — ale criminalității și drogurilor, care au devenit în unele țări probleme naționale.Desigur, cauzele sint multiple, dar prima dintre ele, după părerea mea, este aceea că guvernele nu acordă atenția corespunzătoare problemelor fundamentale ale oamenilor, ale popoarelor — asigurării condițiilor de muncă, de viață, de bunăstare. Se cheltuiesc peste 1 200 miliarde dolari, anual, pentru înarmare 1 Dacă aceste cheltuieli s-ar reduce cu 50 la sută, spre exemplu, s-ar putea soluționa, practic, totalitatea acestor probleme, s-ar ridica nivelul gene-j ral de viață al popoarelor.în acest cadru trebuie privite și problemele din țările socialiste. Pe ansamblu, țările socialiste au obținut rezultate deosebite în dezvoltarea economico-socială. Aș vorbi numai de Uniunea Sovietică, care — de la nivelul de la care a pornit — a devenit, totuși, una din țările dezvoltate și, în orice caz, una din cele două mari puteri ale lumii. Cu toate acestea, și în țările socialiste au a- părut o serie de probleme și greutăți. Aici, după părerea mea, cauzele trebuie căutate in unele greșeli apărute in conducerea societății, inclusiv legate de marile cheltuieli în domeniu] înarmării. Nu s-a înțeles la timp că trebuie să se găsească noi forme, noi căi de organizare și conducere a societății, corespunzătoare schimbărilor și dezvoltării științei, culturii. Deci, greutățile nu sint determinate de prea mult socialism, ci de neaplicarea corespunzătoare a principiilor socialiste, de încălcarea unora din aceste principii.în cadrul convorbirilor pe care le-am avut în organismele economice ale C.A.E.R. și în Tratatul de la Varșovia, fără nici o îndoială că am discutat și aceste probleme.în ce privește situația internațională, există o părere unică cu privire la necesitatea politicii de dezarmare, de pace, de organizare a unor relații de deplină egalitate între toate popoarele.în ce privește construcția socialistă, noi am pornit totdeauna și pornim de la faptul că fiecare țară, fiecare partid trebuie să-și soluționeze în mod independent problemele, așa cum consideră mai bine, ținind seama de realitățile și specificul propriu.De altfel, încă în 1965 România a renunțat la concepția „modelului unic" și a considerat că trebuie să realizeze socialismul corespunzător realităților din România. Am încetat să-i mai copiem pe alții, să ne mai ploconim in fața altora. Am a- doptat forme de dezvoltare pe care le-am considerat corespunzătoare noilor realități, inclusiv principiile autoconducerii, autogestiunii, autofinanțării. Am dezvoltat larg noi forme democratice de conducere a societății, lărgind și rolul și atribuțiile Marii Adunări Naționale, dar am creat noi organisme — consiliile oamenilor muncii — în toate unitățiie, adunările generale ale oamenilor muncii, tn calitate de proprietari și producători. Am creat congrese și consilii naționale ale diferitelor categorii de oameni ai muncii, care asigură, de fapt, participarea democratică a tuturor categoriilor sociale, a întregului popor la conducerea societății și construirea socialismului. Am formulat teza științifică a construirii socialismului cu poporul și pentru popor.Am considerat și considerăm și a- cum că, permanent, trebuie să se asigure perfecționarea formelor de conducere a societății, că nimic nu este veșnic. Ceea ce la un moment dat este bun și corespunde cerințelor poate — peste un timp — să nu mai fie bun și trebuie înlocuit. Nu se poate menține concepția că ceea ce s-a făcut la un moment dat trebuie să rămină veșnic, pentru că aceasta înseamnă, de fapt, a da înapoi. De aceea, considerăm că este o necesitate obiectivă perfecționarea formelor de conducere, de organizare a societății.Din acest punct de vedere, noi considerăm normal ca țările socialiste să-și caute formele cele mai bune de organizare și conducere. Ceea ce considerăm însă că trebuie să fie avut permanent în vedere este că trebuie să veghem la aplicarea fermă a principiilor socialiste de organizare a societății. Aceasta Înseamnă proprietatea poporului asupra mijloacelor de producție și proprietatea cooperatistă. Ambele sint forme socialiste de organizare a societății. Trebuie vegheat, de asemenea, la respectarea principiilor socialiste de repartiție a produsului social și na

țional — In raport de munca și activitatea fiecăruia, in spiritul dreptății și echității sociale. Nu se poate vorbi de socialism dacă nu se realizează un raport echitabil intre veniturile mari și mici, dacă nu se asigură condiții bune de viață pentru toți cetățenii I Și, desigur, este necesar să nu se admită în nici un fel exploatarea omului de către om I Este greu să vorbim de socialism acceptînd inegalitățile sociale, asuprirea omului de către om. Așa-zisa egalitate între diferite forme de proprietate este un non-sens, pentru că, dacă ar trebui să aplicăm acest criteriu, ar însemna să lăsăm libertate și pentru sclavagism.Deci, considerăm că perfecționarea formelor de conducere constituie o necesitate — șl acum și în continuare —, dar că fiecare țară trebuie să-și soluționeze în mod independent problemele, fără amestec din afară.în ce ne privește, avem deplină încredere în forța socialismului șl ne exprimăm convingerea că socialismul va obține noi realizări. Sîntem convinși că, istoricește, socialismul reprezintă viitorul omenirii ! Mai devreme sau mai tîrziu, omenirea va trebui să meargă spre o lume fără asupritori, de nici un fel, spre o lume a muncii libere și egale, între toți oamenii, în care fiecare să-și poată pune forța creatoare atît în slujba întregii națiuni, ca și a bunăstării proprii, care nu se poate realiza decît în cadrul și Împreună cu bunăstarea întregii națiuni. ÎNTREBARE : Desigur, a- 
ceasta nu vine In contradicție 
cu dorința popoarelor de a-si 
alege singure calea de dezvol
tare și nici cu aplicarea prin
cipiilor coexistenței pașnice, pe 
care dumneavoastră ați dezvol
tat-o și adaptat-o la noile con
diții si trăsături ale epocii it> 
care trăim.RĂSPUNS : Sîntem, am fost și vom fi pentru dreptul fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării, așa cum o dorește, dar avem convingerea că, mai devreme sau mai tîrziu, toate popoarele vor dori să trăiască independente, In condițiile unei mal bune dreptăți sociale și naționale, de egalitate.Desigur, în lume există orînduiri sociale diferite. Acesta este un rezultat al dezvoltării istorice și încă multă vreme vor exista asemenea deosebiri de orînduiri sociale. Important este să se pornească de la faptul că. indiferent de orînduirea lor socială, popoarele, statele trebuie să colaboreze între ele. să respecte reciproc independența și suveranitatea altor state, să renunțe la amestecul în treburile interne, la pretenția că ceea ce fac unii sau alții este bun și pentru alte țări, adică să lase popoarele să aleagă ele ce consideră că este mai bun. Noi avem convingerea că popoarele vor ști să aleagă ceea ce este în interesul lor. în orice caz, Interesul fiecărui popor este de a realiza o puternică dezvoltare economico-socială, de a-și asigura dezvoltarea științifică, culturală, bunăstarea, de a trăi tn deplină Independență șl libertate. Aceasta, desigur, nu exclude, ci presupune colaborarea strînsă cu alte popoare și nu subordonarea altor state.Trebuie să realizăm o lume In care omul să se afle în centrul întregii activități. O lume în care tot ce fac-guvernele să aibă în vedere bmul, bunăstarea lui materială, dar șt ridicarea nivelului său de cunoștințe, să-i respecte libertatea și independența. Oam.enti nu pot trăi, fiecare, doar Individual. Societatea, statul constituie forme moderne — și vor fi, probabil, totdeauna — de conviețuire a oamenilor In cadrul unui popor. De aceea, trebuie respectat acest cadru, trebuie respectată independența fiecărui popor I Nimeni nu trebuie să creadă că știe mai bine cum trebuie să trăiască un alt popor. Să fie lăsat fiecare popor să hotărască el țnsuși cum să-și organizeze viața — și atunci vor exista și prietenie și colaborare, va e- xista și pace în lume IÎNTREBARE : Pornind de la 

nivelul înalt al relațiilor Româ
niei cu țările arabe, in general, și cu Statul Kuweit in special, 
vă rugăm să prezentați cititori
lor noștri in ce direcție gîndiți 
să acționați, In continuarea cu
noscutelor dumneavoastră efor
turi, tn domeniul convocării 
conferinței internaționale pentru 
soluționarea crizei din Orientul 
Mijlociu și, in particular, a con
flictului arabo-israelian ? Ce 
pași ar trebui întreprinși pentru 
a deveni posibilă atragerea tu
turor părților la un dialog po
zitiv, inclusiv cu S.U.A. ?, KAȘPUNS : într-adevăr, România întreține relații cu aproape toate statele arabe, iar din punct de vedere economic cu toate aceste țari. Desigur, în acest cadru, cu unele și aș putea spune cu cele mai multe — avem relații foarte bune ; și economice, și tehnico-ști- înțitice, dar și în domeniul conlucrării pe problemele politice, în soluționarea gravelor probleme Internaționale.Doresc să reafirm și In acest cadru aprecierea noastră că relațiile dintre România și Kuweit sint bune, că ele asigură, realmente, o conlucrare bună pe plan bilateral, precum și o colaborare în domeniul soluționării unor probleme complexe ale vieții internaționale. In ce ne privește, dorim să dezvoltăm larg, in continuare, relațiile cu toate țările arabe și, in acest cadru, menționez dorința noastră ca relațiile dintre România și Kuweit să devină tot mai puternice, în toate domeniile.Aș dori, de asemenea, să subliniez faptul că, in problemele crizei 

din Orientul Mijlociu, România s-a pronunțat întotdeauna pentru soluționarea lor pe calea tratativelor politice.Am pornit, de la început, de la faptul că războiul, calea militară nu pot duce la rezolvarea problemelor. Dimpotrivă, pot să le complice.Ne-am pronunțat întotdeauna pentru asigurarea dreptului Ia autodeterminare și la realizarea unui stat palestinian independent. De altfel. România este prima țară care, In discuțiile cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei, a pus problema să se acționeze pentru realizarea unui stat palestinian independent.Ne-am pronunțat șl ne pronunțăm pentru o conferință Internațională, sub egida O.N.U. Acum, aproape toate statele se pronunță pentru o asemenea conferință care să permită soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu și instaurarea unei -păci trainice și juste. Considerăm, în acest sens, că poziția adoptată de Israel este greșită și în contradicție cu interesele păcii In Orientul Mijlociu, în contradicție chiar cu înseși interesele Israelului.Salutăm poziția constructivă a O.E.P., a statului palestinian cu privire la soluționarea problemelor pe cale politică, la necesitatea dialogului, Inclusiv a unui dialog cu Israelul, ca o parte a pregătirii conferinței internaționale. a procesului de pace. Este dreptul său și este necesar ca. într-adevăr, O.E.P., statul palestinian să acționeze pe toate căile și să discute. inclusiv cu conducătorii israe- lieni, calea pentru a se ajunge la pace. Aceasta nu constituie o greșeală. dimpotrivă, constituie o politică rațională, înțeleaptă și necesară. Așa am judecat și in trecut, așa judecăm și In prezent.Sîntem convinși că, pînă la urmă, se va ajunge Ia organizarea conferinței internaționale și aș dori să subliniez necesitatea ca toate țările arabe să acționeze mai ferm in această direcție. Și, ca să vă spun părerea mea, țările arabe pot face mult mai mult pentru a determina soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu. în acest scop, consider că se impune întărirea solidarității țărilor arabe șl a- cordarea unui sprijin mai puternic poporului palestinian pentru convocarea conferinței internaționale, pentru soluționarea pe calea tratativelor a oroblemelor și de a Insista ca S.U.A. să adopte o poziție mai realistă și să sprijine activ realizarea păcii. ÎNTREBARE : România și Ku
weit au jucat un rol important 
in încurajarea libanezilor pentru 
a iniția un dialog in scopul re
concilierii naționale. Care ar fi, 
în opinia dumneavoastră, pașii 
ce ar trebui făcuți pentru solu
ționarea definitivă a crizei liba
neze acum, după desemnarea 
noului președinte in Liban ?RĂSPUNS : în ce privește situația din Liban, România s-a pronunțat totdeauna pentru o soluție politică, pentru reconcilierea națională și asigurarea unui Liban independent, democratic. în această direcție, punctele de vedere ale României au coincis cu poziția Kuweitului, a multor țări arabe și noi considerăm că inițiativele recente ale țărilor arabe privind soluționarea situației din Liban s-au dovedit bune. Sper că se va înțelege de către toate forțele din Liban că este necesar să se depășească divergențele și stările de conflict, că nu există altă cale decît reconcilierea, a- sigurind o conviețuire egală între cele două mari comunități — musulmană și creștină — respectînd diferitele concepții și păreri existente. Consider că toate forțele trebuie să acționeze în direcția asigurării independentei, dezvoltării economico-sociale și păstrării integrității și democrației în Liban.în relațiile pe care noi le-am avut și le avem am acționat și vom acționa totdeauna în această direcție.Sperăm că noul președinte va reuși să unească forțele libaneze. înțelegem că nu este ușor, dar trebuie să se înțeleagă că deasupra tuturor problemelor trebuie să stea interesele poporului libanez, menținerea unul 6tat unitar și independent.ÎNTREBARE : Am dori să cu
noaștem opinia dumneavoastră 
cu privire la posibilitățile de lăr
gire a relațiilor comerciale si de 
conlucrare In domeniile econo
mic și al turismului intre Româ
nia și statele Consiliului Coope
rării Golfului. Ce ați dori, stima
te domnule președinte, să adre
sați cetățenilor Kuweitului, citi
torilor ziarului nostru, „Kuweit 
Times" ?RĂSPUNS : în ce privește posibilitățile de lărgire a relațiilor economice, tehnico-științifice, comerciale și turistice dintre România și țările din Golf, aș putea spune că există încă mari posibilități pentru extinderea lor, avind in vedere și dezvoltarea României, dar și dezvoltarea țărilor din Golf, în general a tuturor țărilor arabe.Considerăm că este posibilă dezvoltarea acestor relații și noi acționăm pentru extinderea puternică a colaborării dintre Kuweit și țara noastră. România se poate angaja în realizarea multor obiective la nivelul cel mai înalt al exigențelor tehnico- științifice, comparativ cu cele mai bune astăzi pe plan internațional. Nici nu se poate face altfel și — așa cum se desfășoară astăzi activitatea — a- preciem că, în anii următori, vom realiza o colaborare mult mai largă, în acest cadru, aș dori din nou să subliniez importanța pe care noi o acordăm relațiilor cu Kuweitul In toate domeniile.tn încheiere, aș dori să adresez cititorilor ziarului dumneavoastră, tuturor cetățenilor, întregului popor al Kuweitului prieten cele mai bune urări de progres in dezvoltarea economico-socială, de independență, de bunăstare, de fericire și pace !
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„Săptămîna culturii românești"ROMA 19 (Agerpres).— într-un cadru festiv, la Roma și Caserta se desfășoară săptămîna culturii românești în Italia. Manifestarea cuprinde o gamă largă și variată de acțiuni din domeniul artei, științei și culturii, conferințe, gale de film, expoziții de pictură, de artă populară, de carte și fotografii, audiții de muzică.La inaugurare au luat cuvîntul Mario Benocci, secretarul general al
LIMA

Deschiderea Tîrgului internațional al PacificuluiLIMA 19 (Agerpres). — La Lima s-a deschis cea de-a XVIII-a ediție a „Tîrgului internațional al Pacificului", la care participă peste 40 de țări. România este prezentă cu un pavilion național In care stnt expuse produse ale industriilor
R. P. CHINEZĂ

Protest adresat S.U.A. in legătură cu sancțiunile adoptate 
de Congresul american împotriva ChineiBEIJING 19 (Agerpres). — R. P. Chineză a adresat S.U.A. un protest energic în legătură cu adoptarea de către cele două camere ale Congresului american a unei hotă- rîri care stipulează aplicarea de sancțiuni împotriva Chinei — transmite agenția China Nouă. Protestul a fost prezentat în cursul unei intilniri între adjunctul ministrului chinez de externe, Liu Huaqiu, și ambasadorul S.U.A. la Beijing, expri- mîndu-se, totodată, cu acest prilej, indignarea profundă ă guvernului și poporului chinez față de măsura a- mericană. Respectarea suveranității și integrității teritoriale, nerecurge- rea la agresiune, neamestecul în treburile interne, egalitatea in drepturi, avantajul reciproc și coexistența pașnică reprezintă normele

în vederea reluării negocierilor de pace 
iraniano- irakieneNAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). — într-un comunicat dat publicității la sediul din New York al Națiunilor Unite, după recentele convorbiri cu oficialitățile de la Teheran și Bagdad, reprezentantul personal al secretarului general al O.N.U. pentru Iran- Irak, Jan Eliasson, și-a exprimat satisfacția in legătură cu respectarea

Pentru elaborarea unei strategii 
de dezvoltare economica a Africii

Reuniunea miniștrilor comerțului exterior din țările membre 
ale O.U.A.ADDIS ABEBA 19 (Agerpres). — La Addis Abeba s-a desfășurat o reuniune a miniștrilor comerțului exterior din țările membre ale Organizației Unității Africane, în cursul căreia au fost dezbătute probleme legate de elaborarea unei strategii de dezvoltare economică a Africii în viitorul deceniu.în rezoluția adoptată de participanțl se arată, intre altele, că, in condițiile

îlf ȚĂRILE O.E.C.D.

Șomajul va afecta anul viitor 
28 milioane de persoanePARIS 19 (Agerpres). — La Paris au luat sfîrșit lucrările reuniunii semestriale a Comitetului de politică economică al Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.)După cum Informează agenția ANSA, participanții la reuniune au examinat perspectivele de creștere economică a țărilor membre în anii 1990 și 1991, precum și evoluția șomajului pe ansamblul O.E.C.D. Ex- perții au estimat că rata medie de

ORIENTUL MIJLOCIU
• O.E.P. a cerut convocarea unei 4 reuniuni arabe la nivel 

ministerialBAGDAD 19 (Agerpres). — Organizația pentru Eliberarea Palestinei a cerut oficial convocarea unei reuniuni arabe la nivel ministerial, a anunțat agenția I.N.A., citată de K.U.N.A. In cadrul acesteia ar urma Bă fie examinate ultimele evoluții din teritoriile arabe ocupate, în contextul escaladării actelor de agresiune ale forțelor de ocupație împotriva locuitorilor palestinieni.PARIS 19 (Agerpres). — într-un Interviu acordat săptămînalului de limbă arabă „Al-Watan AI-Arabi“, care apare la Paris, președintele Sta

Asociației italiene pentru relațiile culturale și științifice cu România, Domenico Di Cresci, primarul orașului Caserta — care va găzdui o parte din manifestările culturale —, precum și ambasadorul Republicii Socialiste România în Italia, Constantin Tudor, alte oficialități, oameni de artă și cultură, istorici, profesori, ziariști, membri ai asociației „Dacia", un numeros public.

construcțiilor de mașini, electrotehnică, electronică și chimică.în perioada de pregătire a deschiderii tirgului, în presa locală au apărut ample informații privind participarea românească la această ediție.

fundamentale care trebuie să guverneze relațiile internaționale și interstatale, inclusiv raporturile chino- americane — a arătat ministrul adjunct chinez, adăugind : Actualele dificultăți intervenite în relațiile dintre cele două țări au fost determinate in întregime de încălcarea repetată de către Statele Unite a acestor principii, iar adoptarea în Congresul american a sancțiunilor împotriva Chinei reprezintă o escaladare a acțiunilor de înveninare a relațiilor bilaterale, răspunderea pentru aceasta revenind exclusiv Guvernului S.U.A. China își exprimă speranța că, pornind de la interesele generale ale relațiilor chino- americane, Guvernul S.U.A. va lua măsurile necesare împotriva deciziei Congresului.

de către cele două părți a încetării ostilităților in Golf. El a subliniat că va continua contactele cu cele două părți pentru a asigura reluarea, la sediul Națiunilor Unite, a negocierilor de pace iraniano-irakiene și aoli- cării prevederilor Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate privind reglementarea situației din Golf.

menținerii unor fenomene negative In economia mondială și In cea a Africii, rezultatele economice ale țărilor de pe continent au fost „dezamăgitoare", iar în comerțul lor exterior s-a înregistrat o stagnare, în așa fel lncît nu s-au putut îndeplini obiectivele așa-numitului „Plan de la Lagos", adoptat de șefii de stat șl de guvern In 1980.

dezvoltare economică a O.E.C.D, va fi de 3,1 la sută anul viitor și de 2,9 la sută în 1991. Previziunile privind inflația arată o creștere a prețurilor cu 4,5 la sută în 1990 și cu 3,9 la sută în 1991.în sfîrșit, participanții și-au exprimat îngrijorarea în ce privește șomajul, flagel care va afecta anul viitor peste 28 milioane de persoane, ceea ce reprezintă o rată medie de 7,25 la sută din totalul populației active a țărilor membre ale O.E.C.D, 

tului Palestina, Yasser Arafat, a declarat că, de la declanșarea mișcării de protest palestiniene în teritoriile arabe ocupate, 1 000 de palestinieni și-au pierdut viața în urma actelor de agresiune ale forțelor armate is- raeliene, iar 48 000 palestinieni au fost răniți.De asemenea, Arafat a precizat că în închisorile israeliene se află in detenție 64 000 de palestinieni, iar pierderile materiale cauzate populației în ultimele 22 de luni se ridică la 2,1 miliarde dolari — informează agenția M.A.P.
ILE DE PRESA 
e scurt

ACORD. în conformitate cu un acord semnat la Havana, Cuba și China vor promova cooperarea științifică și tehnologică intre ele. S-a convenit crearea unei Comisii mixte pentru cooperare științifică și tehnologică, a cărei primă sesiune va avea loc anul viitor la Beijing.

CONVORBIRI. în cursul convorbirilor dintre președintele An- golei. Jose Eduardo dos Santos, și președintele Zairului, Mobutu Șese Seko, aflat într-o vizită oficială la Luanda, au fost analizate modalități de încetare a conflictului intern din Angola. în comunicatul oficial al convorbirilor se arată că președintele Zairului l-a informat pe 

omologul său angolez despre ultimele contacte cu părțile interesate in instaurarea păcii tn Angola șl a fost exprimat sprijinul pentru lupta poporului namibian în direcția obținerii independenței.REUNIUNE. La Abuja s-au încheiat lucrările reuniunii guvernatorilor băncilor centrale din Africa, consacrată sprijinirii reformelor a- grare in țările continentului. în a- locuțiunea de încheiere, ministrul nigerian al finanțelor, Chu O- kongwu, a subliniat necesitatea înfăptuirii reformei agrare radicale pe continent.

SEMINAR. între 20—24 noiembrie, în capitala Senegalului va avea loc un seminar asupra strategiei punerii în valoare a patrimoniului cultural pe continentul african. Totodată, in cadrul acestei reuniuni se va hotări crearea unei bănci de date privind valorile civilizației continentului.CAMPANIE. După ce a acostat In mai multe porturi ale Tunisiei, Algeriei și Marocului, nava „Sirius", care navighează sub culorile organizației „Greenpeace", a aruncat ancora la Tanger, ultima escală In cadrul campaniei din acesl an pentru protejarea Mării Medi- terane. Printre obiectivele acestei 

campanil se află mobilizarea eforturilor in vederea folosirii energiei nucleare numai in scopuri pașnice.SONDA.T. Majoritatea populației Marii Britanii se pronunță împotriva creării așa-numitei „piețe unice" vest-europene, această concluzie reieșind in urma unui sondaj de opinie realizat de ziarul britanic „The Independent". Potrivit rezultatelor sondajului, 63 la sută din cei chestionați au respins ideea realizării „pieței unice".LANSARE. In Statele Unite a fost lansat pe orbită circumterestră satelitul artificial al Pămintului „Cobe", destinat explorării spațiu

lui cosmic. Lansarea a fost efectuată cu ajutorul rachetei purtătoare „Delta" de la baza Vandenberg, aparținînd forțelor militare aeriene americane. Cu ajutorul satelitului „Cobe", oamenii de știință scontează să obțină informații valoroase care vor răspunde la o serie de întrebări fundamentale legate de formarea Cosmosului și evoluția galaxiilor.DEMONSTRAȚIE. Poliția americană a arestat 96 de persoane care au participat la o demonstrație în fața Casei Albe pentru a protesta împotriva ajutorului militar al S.U.A. acordat armatei salvadorie- ne, informează agenția Efe, ci

tind surse oficiale. Circa persoane au luat parte monstrația organizată tul de solidaritate cu vadorian. Comite-de poporul sal-cum a anun-RECORDURI. După țat la Beijing Serviciul de evidență a populației, in R.P. Chineză trăiesc în momentul de față circa 4 000 de persoane a căror vîrstă a . depășit 100 de ani. Marea majoritate a celor care și-au sărbătorit centenarul sint femei. Interesant este de remarcat și faptul că primul loc în ceea ce privește numărul persoanelor născute în secolul trecut îl ocupă regiunea Sin- kiang Uighur.

I
I

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 7t 341. București Piața Sclntell nr. I. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac ta oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi și Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivlțel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SClNTEII 40 360



PAGINA 6 SClNTEIA ■— luni 20 noiembrie 1989

C~lMESAJUL UMANIST AL GÎNDIRII REVOLUȚIONARE A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU, AL POLITICII PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN
SOCIALISMUL, LIBERTA TEA, INDEPENDENTA

- CERTITUDINILE DEZVOL TĂRII PROGRESISTE A OMENIRII
Acțiunea unită a forțelor progresiste, a țărilor socialiste, a popoare- 

lor care luptă pentru independență și progres social va duce, fără nici 
o îndoială, la răsturnarea planurilor imperialiste și ale reacțiunii și va 
deschide noi și noi perspective înaintării tuturor popoarelor pe calea 
progresului, independenței, a bunăstării, a socialismului. Nimic și nimeni 
nu va putea opri lupta popoarelor pentru libertate și independență, pen
tru o viață mai dreaptă și mai bună, pentru o nouă orinduire socială.

NICOLAE CEAUȘESCU

Z

?. ■■

...... i

Eveniment de excepțională însemnătate In viața social-politică a României, In activitatea partidului șl poporului nostru, Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, ale cărui lucrări incep astăzi, se desfășoară intr-un moment de deosebită complexitate a vieții Internaționale, marcat de evoluții contradictorii, care ridică In fața popoarelor, in acest sfîrșit de mileniu, întrebări acute, legate de înseși perspectivele umanității.Pe baza analizei științifice, materialist-dia- lectice a proceselor lumea contemporană, general, tovarășul formulează in spiritulderi față de națiunea noastră socialistă, față de destinele intregii umanități. - In Pro- gramul-Directivă șl in Tezele pentru cel de-al XIV-lea Congres, in Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. -, Idei, concepte, orientări de o mare valoare

șl desfășurărilor din P.C.R., secretarul său Nicolae Ceaușescu, unei înalte răspun-

Consecventă si fermitate in apărarea
principiilor fundamentale ale socialismului

Una din concluziile centrale puse In evidență de Tezele pentru Congresul al XIV-lea și de Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu lă Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. este Cea referitoare Ia faptul că situația internațională continuă să fie foarte complexă și gravă, că în viața internațională nu s-a afirmat încă acea nouă gindire și acea politică nouă, democratică, dorită de popoare. Continuă confruntarea intre cele două poziții fundamentale — forțele imperialiste, care urmăresc dominația mondială, inclusiv pe calea forței, și forțele socialiste, progresiste, popoarele care doresc să se opună vechii nouă, de egalitate intre lumii, de renunțare cu forță și Ia amenințareaPotrivit Expunerii :• Se menține și chiar contradicția fundamentală dintre socialism și capitalism, aceasta dominind desfășurările din întreaga viață internațională.• Se dezvoltă. In același timp, tot mai puternic contradicția dintre țările in curs de dezvoltare și țările capitaliste dezvoltate.Aceste contradicții influențează în mod hotărîtor întreaga dezvoltare a societății omenești, orice apreciere realistă a situației internaționale impunînd să se pornească de la existența lor și de la modul in care ele se manifestă. Concomitent :• Se menține și accentuează criza e- conomică mondială, in ultimul deceniu Inrăutățindu-se și mai mult situația economică a țărilor în curs de dezvoltare, tot mai apăsate de povara datoriei externe, de mecanismele nemiloase ale foarfecei prețurilor, mărindu-se decalajele între bogați și săraci.• Se accentuează criza politică șl socială a lumii capitaliste, la care se adaugă

politici o politică toate națiunile desăvirșire la cu forța.se accentuează

manifestarea, in unele țări socialiste, a unor fenomene de criză economică și politică. y.Toate acestea duc la accentuarea și mai pronunțată a instabilității și contradicțiilor pe plan mondial, la apariția unor concluzii și înțelegeri diferite — dar unele greșite — asupra multor probleme internaționale actuale.în aceste condiții — subliniază Expu- punerea — unele cercuri conducătoare imperialiste au ajuns la concluzia greșită și consideră că pot folosi actuala situație internațională pentru a putea schimba raportul de forțe mondial in folosul lor, al politicii de dominație, de forță și de dictat. Acțiunile desfășurate în acest sens de cercurile imperialiste, încercările de a opri mersul înainte al societății umane nu au însă nici o șansă de reușită, nimeni și nimic neputînd opri înaintarea popoarelor pe calea progresului, legitate istorică, ce deschide o perspectivă luminoasă pentru dezvoltarea întregii omeniri.întreaga evoluție s lumii contemporane pune cu putere tn evidență viabilitatea socialismului, faptul că numai pe această cale popoarele pot să-și asigure dezvoltarea economico-socială, liberă și independentă, bunăstarea și fericirea.Socialismul, se arată In Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., și-a demonstrat forța și superioritatea, ca orin- duirea cea mai dreaptă și mai umană din cite a cunoscut omenirea pină acum. Victoria socialismului este inevitabilă, mai devreme sau mai tirziu popoarele vor păși pe calea socialismului.Capitalismul discreditat din punct de vedere politic și moral, incapabil de a soluționa problemele esențiale ce confruntă omenirea, va trebui să iasă din scena istoriei, să facă loc unei orinduiri superioare mai drepte și mai bune.
Ripostă hotărită acțiunilor de destabilizare

I. ale forțelor reacționare
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practico, definesc căi realiste de acțiune pentru dezvoltarea progresistă a omenirii.Actualitatea acestor orientări șl concepte este cu atit mai arzătoare, cu cit pe arena internațională are loc o Intensificare fără precedent a activității cercurilor Imperialiste, reacționare, de denigrare șl subminare o socialismului, de stăvilire a luptei popoarelor pentru libertate șl Independență, intr-o iluzorie tentativă de a opri in loc mersul Istoriei.Este meritul partidului nostru, al secretarului său general de a fl definit o poziție fermă, profund principială, de respingere categorică a unor asemenea tentative, de a fi pus in lumină concluzii mobilizatoare pentru mersul irezistibil înainte al societății umane, pornind de la încrederea in capacitatea popoarelor de o determina, prin acțiune unită șl solidară, afirmarea marilor idealuri ale socialismului, libertății, progresului și păcii.
eialismului, el neapiicării corespunzătoare a principiilor socialiste, nesocotirii unora din aceste principii de bază.Socialismul nu poate deschide calea pentru șomaj, pentru speculă, pentru alte inegalități specifice societății capitaliste.Perfecționarea și înnoirea socialismului — se arată In concluzie, in Expunere — nu trebuie să deschidă calea spre forme capitaliste, antisocialiste, ci, dimpotrivă, trebuie să ducă la accentuarea laturilor esențiale ale socialismului revoluționar. ■ • tovarășulpoartă. In primul fața propriilor po- formele da organi- spiritul solidarității

Partidele, aratăNicolae Ceaușescu, rlnd, răspunderea Ini poare pentru căile și .zare alese, dar — îninternaționale — trebuie avută în vedere și răspunderea față de cauza socialismu-

fată de viitorul socialis- lată de ce, partidul nos-lul în general, mului în lume.tru se pronunță In favoarea organizării unei consfătuiri largi a tuturor țărilor care construiesc socialismul sau se pronunță pentru calea spre socialism, pentru a dezbate și trage concluziile din experiența acumulată și a stabili cum să se acționeze în vederea perfecționării construcției socialiste.Documentele pentru Congresul al XIV- lea dau expresie convingerii partidului nostru că țările socialiste, popoarele care făuresc noua orinduire vor învinge greutățile ivite, că încercările cercurilor imperialiste sint sortite — și de această dată, ca de atitea ori In trecut — eșecului, că socialismul se va afirma cu și mai mare putere ea singura alternativă viabilă pentru progresul umanității.
împotriva acțiunilor de subminare

a independentei si libertății popoarelor
Așa cum o demonstrează evenimentele și cum se relevă în Expunere și în documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea, ținta acțiunilor destabilizatoare ale cercurilor imperialiste o constituie, de asemenea, țările care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, scopul urmărit fiind oprirea proceselor de consolidare a independenței naționale, renunțarea de către aceste țări la opțiunile lor pentru prefaceri progresiste sau, in unele cazuri, la socialism, aducerea lor In orbita asupririi de colonialist.In acest scop, cercurile imperialistecurg Ia o gamă de procedee de tip neocolonialist, de înrobire financiară, inclusiv prin practica dobînzilor cămătărești, care face ca asupra țărilor In curs de dezvoltare să apese povara datoriei externe, de spoliere a bogățiilor naționale ale acestora, de subminare a independenței și libertății lor.Combătlnd cu fermitate aceste practici, partidul nostru se pronunță pentru o politică nouă, de egalitate și colabo-

re- tipre-

rare, de creare a condițiilor dezvoltării economice a tuturor statelor și, in primul rind, a țărilor în curs de dezvoltare.Este bine cunoscut că, de-a lungul istoriei dezvoltării societății omenești, popoarele nu au renunțat niciodată Ia Independență și nu au capitulat in fața nici unei agresiuni, a nici unei forțe.Fără îndoială, rezolvarea multiplelor probleme acumulate în lumea de azi presupune, ca o necesitate, o politică realistă, negocieri desfășurate în spirit de înțelegere și colaborare, unele concesii reciproce, acceptabile și de o parte, și de alta. Aceasta nu trebuie însă să conducă la concesii principiale, care să contra- vină intereselor fundamentale ale popoarelor.Concluzia legică, firească, pe care, pornind de Ia aceste realități, o pune în relief Expunerea secretarului general al partidului, este aceea că „socialismul, progresul economico-social, libertatea și independența popoarelor nu sint negociabile".
U1 V
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Profitlnd de unele greutăți și lipsuri din țările socialiste, de anumite manifestări defetiste și tendințe lichidatoriste din aceste țări, cercurile imperialiste și reacționare au trecut din nou la o ofensivă ideologică și politică de defăimare și subminare a socialismului, de amestec în treburile interne și de destabilizare a țărilor socialiste. în acest scop, cercurile reacțiunii mondiale recurg la cele mai diferite mijloace, preluate din arsenalul învechit și ruginit al „războiului rece", cum ar fi : dezinformarea opiniei publice, denigrarea socialismului, șantajul, diversiunea, represiunile economice și politice, subvenționarea financiară directă a unor grupuri și forțe antisocialiste, antinaționale.Documentele programatice pentru cel de-al XIV-lea Congres, Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu reliefează primejdiile pe care Ie comportă aceste acțiuni, nocivitatea lor, dînd, în același timp, o ripostă fermă celor ce le propagă.In legătură cu tendințele și orientările greșite din unele țări socialiste privind modalitățile de rezolvare a problemelor ivite In construcția noii orinduiri, cu opiniile capitularde, lichidatoriste care și-au făcut apariția. Expunerea evidențiază importanța primordială a respectării și transpunerii in viață a principiilor fundamentale ale socialismului :— asigurarea rolului conducător al partidului comunist, ca reprezentant al Intereselor tuturor categoriilor sociale, ale intregului popor. Făurirea eu succes a socialismului — arăta tovarășul

Nicolae Ceaușescu — impune întărirea continuă a mișcării muncitorești, realizarea unui partid unic, cu o ideologie revoluționară, care să indeplinească rolul de centru vital al intregii națiuni.— creșterea și întărirea continuă a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste — singura in măsură să asigure făurirea cu succes a noii orinduiri. Orice Întoarcere spre forme capitaliste de proprietate nu poate decit să slăbească și să dăuneze socialismului.— aplicarea neabătută a principiilor socialismului științific, a legilor obiective, corespunzător realităților din fiecare țară.— asigurarea dezvoltării continue și echilibrate a fiecărei țări socialiste pe baza planului unic de dezvoltare econo- mico-socială și în nici un caz înlocuirea acestuia cu jocul stihinic al pieței.— aplicarea principiilor de dreptate șl echitate socială, pe baza cărora se pot asigura condiții bune de viață pentru toți cetățenii.Însăși experiența României reprezintă un exemplu de aplicare creatoare a acestor principii. Marile realizări obținute de țara noastră au fost posibile datorită dezvoltării puternice a proprietății întregului popor și proprietății cooperatiste, demonstrind superioritatea socialismului — ca singură cale de progres e< onomico-social, de asigurare a adevăratei independențe și suveranități a poporului.Greutățile care au apărut in unele țări — subliniază secretarul genera] al partidului nostru — se datorese nu so-

prin afirmarea
idenlngiei progresiste, sncialiste

Intre tezele acreditate de cercurile imperialiste cu scopul de a destabiliza situația din țările socialiste, de a slăbi pozițiile socialismului pe plan mondial se află și cea a așa-zisei „dezideologizări" a relațiilor internaționale, cu alte cuvinte renunțarea la ideologie în abordarea problemelor de bază ale contemporaneității.Obiectivul urmărit prin propagarea a- cestei teze antiștiințifice este negarea luptei de clasă, a contradicțiilor, a confruntării dintre vechi și nou, ca factor determinant al progresului societății omenești pe toate planurile, inclusiv al vieții internaționale. Se are, in același timp, în vedere renunțarea la lupta de clasă și la lupta dintre sistemele sociale diferite, ca o condiție pentru supraviețuirea omenirii și a evitării războiului.Pornind de la adevărul de neocolit că lupta de clasă între cele două sisteme social-politice opuse constituie o realitate obiectivă a lumii de azi, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că „tezele dezi- deologizării relațiilor internaționale și renunțării la lupta de clasă sint in totală contradicție cu întreaga dezvoltare

■ omenirii de pină acum, precum și eu realitățile lumii contemporane, cu întreaga dezvoltare a luptei pentru socialism, progres și pace in lume".Expunerea demonstrează netemeinicia acestei teze, care folosește drept pretins argument cerințele coexistenței pașnice, arătind deschis că ea urmărește demoralizarea, dezarmarea comuniștilor, a popoarelor in lupta pentru socialism și pace. Realitatea arată că lichidarea pericolelor de război nuclear, supraviețuirea omenirii pot fi asigurate nu prin concesii, prin atitudini defetiste, capitularde, nu prin renunțarea la cuceririle popoarelor, la concepțiile înaintate, la ideologia progresistă, socialistă, ci prin afirmarea tot mai puternică a acestei ideologii, prin intensificarea luptei popoarelor pentru realizarea unei lumi fără arme și fără războaie.In concepția partidului nostru, așa cum își găsește expresie în Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., numai aceasta reprezintă calea pentru o politică nouă și o gindire nouă in viața internațională.

PROMOTER OF PEACE
(amous miSucatoss wr. tio

ale lumii contemporaneDocumentele programatice pentru Congresul a! XIV-lea, Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. reafirmă liniile directoare ale politicii externe ale partidului și statului, opțiunile și demersurile constructive ale secretarului general al partidului, președintele Republicii, in legătură cu marile probleme ce se află în fața lumii contemporane.Lupta pentru dezarmare și pace — se arată în Tezele pentru cel de-al XIV-lea Congres — reprezintă problema fundamentală a prezentului și viitorului umanității. Cit timp se vor menține armele nucleare, se va menține și pericolul unui război nuclear, care va duce la distrugerea întregii omeniri.România consideră că oprirea cursei Înaripărilor, și in primul rind a înarmărilor nucleare, trecerea la dezarmare nucleară și Ia eliminarea completă a acestor arme, intr-o perioadă cit mai scurtă, lichidarea armelor chimice și reducerea radicală a armelor convenționale și a cheltuielilor militare constituie singura cale pentru supraviețuirea omenirii, condiția existenței vieții pe planeta noastră.Programul complex prezentat de tara noastră la O.N.U. are in vedere, între altele : trecerea la negocierea, cu participarea tuturor statelor, a unui acord general privind lichidarea totală a arma- 'mentelor nucleare ; încetarea tuturor experiențelor cu arma nucleară ; reînnoirea apelului Adunării Generale a O.N.U., adresat U.R.S.S. și S.U.A., de a încheia, în cel mai scurt timp, tratatul cu privire la reducerea cu 50 la sută a armamentelor nucleare strategice ; adoptarea de către Adunarea Generală a unei chemări pentru realizarea, la negocierile de la Viena, a unor acorduri care să asigure reducerea radicală, cu cel puțin 50 la sută pină la sfirșitul secolului, a efectivelor, armamentelor convenționale și cheltuielilor militare, sub un strict control internațional.O mare însemnătate a acordat și acordă țara noastră, în cadrul politicii sale internaționale, dezvoltării colaborării din-

tre statele europene, in spiritul documentelor de la Helsinki, la elaborarea cărora România și-a adus o contribuție activă.In concepția țării noastre, realizarea cooperării, securității șl dezarmării in Europa trebuie să se bazeze pe respectarea neabătută a principiilor deplinei egalități in drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului I- treburile interne, respectării orinduirii sociale din fiecare țară.Respectarea și întărirea independențe! naționale a țărilor europene, ca de altfel a tuturor țărilor, reprezintă — se arată in Expunere — singura cale realistă pentru o largă colaborare, pentru progresul fiecărui popor. De aceea, mi- litind activ pentru o Europă unită, a colaborării și păcii, țara noastră nu este și nu va fi niciodată pentru o Europă in care să fie încălcată independența popoarelor indiferent sub ce formă, ci pentru o Europă a națiunilor libere, independente, care să-șl edifice fiecare o „casă" cit mai bună, menită să asigure condițiile unei vieți demne pentru toți cei ce o locuiesc.O componentă inseparabilă a securități! și cooperării europene o constituie dezvoltarea unei largi colaborări in Balcani, transformarea acestei regiuni în- tr-o zonă fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine.România, președintele ei acționează, în același timp, pentru lichidarea subdezvoltării și a marilor decalaje existente intre țările bogate și cele sărace, pentru făurirea unei noi ordini economice internaționale. Este necesară — subliniază Tezele pentru Congresul al XIV-lea— reglementarea problemei datoriilor externe, care împovărează țările în curs de dezvoltare, realizarea unei noi politici financiare, care să excludă jefuirea și dominarea țărilor sărace de către monopolurile imperialiste și marile bănci internaționale. Aceasta este singura cale ce poate să asigure stabilitatea economiei mondiale, progresul fiecărei națiuni, ca parte inseparabilă a luptei pentru pace in lume.
Imperativul întăririi solidarității

tuturor forțelor înaintate ale omeniriiUna din Ideile centrale puse In evidență in Documentele programatice pentru cel de-al XIV-lea Congres, in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, este necesitatea întăririi unității de acțiune, a solidarității de luptă a tuturor forțelor inaintate ale contemporaneității, ca premisă hotăritoare in desfășurarea procesului revoluționar mondial, pentru asigurarea dezvoltării progresiste a intregii omeniri.Documentele pentru Congresul al XIV- lea reliefează consecvența cu care Partidul Comunist Român, secretarul său general militează, mai ales in momentul de față, caracterizat prin complexitatea fără precedent a situației internaționale, inclusiv reactivizarea puternică a cercurilor reacționare, imperialiste, pentru mobilizarea tuturor forțelor progresiste, democratice, realiste ale planetei. In ansamblul acestor forțe se situează :— partidele comuniste și muncitorești;— partidele socialiste și social-demo- crate ;— partidele democratice din noile state independente ;— mișcările de eliberare națională ;— forțele progresiste, realiste de pre-

tutindeni, angajate In lupta pentru transformări înnoitoare, pentru democratizarea vieții internaționale, pentru asigurarea păcii și progresului în lume.Documentele programatice ale partidului nostru dau expresie imperativului întăririi, in primul rind, a conlucrării și solidarității partidelor comuniste șl muncitorești, a realizării unei noi unități a acestora, pe baza deplinei egalități In drepturi, a respectului independenței fiecărui partid, a neamestecului in treburile interne. Respectarea neabătută a independenței și dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia politică generală In strinsă concordanță cu realitățile și condițiile din fiecare țară — se arată in Expunere — nu vine in contradicție, ci, dimpotrivă, impune ca o necesitate obiectivă o strinsă colaborare și solidaritate internațională.In opinia partidului nostru, organizarea unor consfătuiri, întîlniri, inclusiv a unei conferințe a partidelor comuniste și muncitorești, răspunde în cel mal înalt grad cerințelor momentului actual, necesității de a se dezbate problemele de interes comun, in scopul întăririi solidarității și colaborării.
Este ferma convingere a Partidului Comunist Român, a secretaru

lui său general că stă in puterea partidelor comuniste și muncito
rești, a celorlalte partide și forțe muncitorești, progresiste, de elibe
rare națională de a depăși diferite obstacole, de a-și întări conlu
crarea și solidaritatea, de a avea un rol tot mai important in dezvoltarea 
societății omenești pe calea progresului, a independenței și păcii.


