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CONGRESUL AL XIV LEA AL PARTIDULUI CDMUNIST RUMÂN
congresul marilor victorii socialiste, impresionantă manifestare a hntăririi nestrămutate
a întregului popur de a cnntinua măreața operă de construcție sucialistă, a unității
de neclintit in jurul partidului, al secretarului său general,
si-a deschis ieri lucrările, intr-o atmosferă de înalt patriotism, de vibrant spirit revoluționar
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚhVĂ!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A FOST ALES IN UNANIMITATE
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a prezentat Raportul cu privire la stadiul actual al societății socialiste românești, ia activitatea
Co II itetului Central între Congresele al XID-lea și al XIV-lea, la realizarea Programului-Directivă
în vederea îndeplinirii neabătute a Programului de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
LA DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI
Stimați tovarăși,
îmi revine marea cinste ca, din
Împuternicirea Comitetului Cen
tral, să declar deschise lucrările
celui de-al XIV-lea Congres al
Partidului Comunist Român. (Aplauze- și urate puternice, prelun
gite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
reales, la'-al XIV-lea Congres,!“).
De la tribuna marelui forum
democratic' al' comuniștilor, adre
sez tuturor delegaților și invitați-

lor un călduros salut comunist,
revoluționar, împreună cu cele
mai bune urări de succes în des
fășurarea lucrărilor Congresului !
(Aplauze și urale îndelungate,
prelungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu r- P.C.R.!", „Ceaușeșcti
reales,':'la al XIV-lea Congres!").
De asemenea, adresez, cu acest
prilej, un călduros salut, revoluțio
nar membrilor partidului, tuturor
oamenilor muncii, fără deosebire
de naționalitate, întregului nostru
popor, care, intr-o deplină uni

tate, asigură înfăptuirea cu suc-:
ces a socialismului, ridicarea gra
dului de Civilizație Ci bunăstare al!
întregii națiuni, întărirea indepen-î
denței și Suveranității României !|
(Aplauze și urale puternice, în-:
delungate ; se scandează îndelungl
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
și
poporul. !“„ „Ceaușescu —:
România, stima noastră și mîn-!
driâ !“). '
■
î
La al XIV-lea Congres al parti-!
dului participă 115 delegații din 821
de țări, reprezcntînd partide și or

ganizații comuniste, socialiste, social-democrate, progresiste, demo
cratice, mișcări de eliberare națio
nală; cu care partidul nostru între
ține ' relații de largă colaborare în
lupta pentru progresul economic și
social, pentru dezarmare și pace,
pentru o largă colaborare între
toate națiunile lumii.
: Adresez cele mai vii mulțumiri
partidelor și organizațiilor care au
țrimis reprezentanții lor să ia
parte la Congresul Partidului Co
munist Român ! (Aplauze- și urale
îndelungate, puternice).

Am marea plăcere ca, in nu
mele partidului, al întregului nos
tru popor să adresez un salut
călduros, prietenesc și cele mai
bune urări tuturor oaspeților depeste hotare care participă la ma
rele forum democratic al partidului nostru. (Aplauze și urale puternice,.îndelungate ; se scandează îndelung^
„Ceaușescu — România, pacea și1
prietenia !“)'.
Considerăm participarea dum
neavoastră la lucrările Congresu- .
lui nostru ca o expresie a rapor

turilor de .colaborare dintre parti
dele, organizațiile și popoarele
noastre,- precum ; și a dorinței co
mune de a acționa în strinsă '-soli
daritate pentru cauza libertății și
independenței popoarelor, a pro
gresului, pentru destindere, dezar
mare și pace, pentru o lume mai
dreaptă și mai bună pe planeta
noastră ! (Aplauze puternice, pre
lungite).
. La lucrările Congresului al XIVlea sint prezenți 3 308, delegați,
aproape totalitatea delegaților aleși

la conferințele județene șl a mu
nicipiului București, pentru a-i re
prezenta pe membrii de partid din
organizațiile respective la forumul
suprem al partidului.. De aceea,
consider al XIV-lea Congres legal
constituit și urez deplin succes lu
crărilor sale, în îndeplinirea rolului
de înaltă răspundere față de partid
și popor ! (Aplauze puternice, urale prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu reales,. la al
XIV-lea Congres !",. „Ceaușescu și
poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R.!“).
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Lucrări le Congresuliii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
si tovarășa Elena Ceausescu

al XIV-Ilea al Partiduliii
Comunist Român

s-au întîlnit cu conducătorii delegațiilor de peste
hotare care participă la lucrările Congresului

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general ai partidului, au inceput, luni, 20 noiembrie, la
București, lucrările Congresului al XlV-lea al Partidului
Comunist Român — eveniment de însemnătate istorică în viața
întregii noastre națiuni.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu
au fost întimpinați, la sosirea în Sala Palatului Republicii, unde
se desfășoară lucrările marelui forum, cu deosebită căldură,
cu puternice aplauze și urale.
Congresul reunește 3 308 de
delegați aleși la conferințele orga
nizațiilor județene de partid și a
municipiului București — munci
tori, țărani, intelectuali, cadre ale
forțelor armate — comuniști care
se disting prin munca depusă, se
situează în fruntea luptei pentru
îndeplinirea exemplară a progra
mului partidului, manifestă spirit
revoluționar, exigență și fermitate
in realizarea sarcinilor ce le sînt
încredințate, dau dovadă de înalte
calități politice, morale și profe
sionale.
Iau parte, de asemenea, un mare
număr de invitați — membri ai
partidului cu stagiu din ilegalita
te, activiști de partid și de stat, ai
organizațiilor de masă și obștești,
jpadre de conducere din industrie șl
agricultură, din alte sectoare și
ramuri ale economiei naționale,
fruntași în producție, oameni de
• știință, cultură și artă.
La lucrările Congresului participă
delegații de peste hotare, reprezentînd partide și organizații co
muniste, socialiste, social-democrate, progresiste, democratice, mișcări
de eliberare națională, cu care
Partidul Comunist Român întreține
relații de colaborare.
Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București,
precum și numeroși corespondenți
ai presei străine, trimiși speciali ai
unor agenții de presă, cotidiene,

posturi de radio și televiziune de
peste hotare.
Sala Palatului Republicii cunoaș
te atmosfera caracteristică momen
telor de seamă din viața partidu
lui și a poporului nostru. Pe fun
dalul scenei se află drapele trico
lore și roșii ce încadrează stema
țării și sinti înscrise cuvintele :
„Congresul al XlV-lea al Partidului
Comunist Român — Congresul ma
rilor victorii socialiste în România".
Au răsunat solemn acordurile
Imnului de Stat al Republicii So
cialiste România.
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
a rostit cuvîntul de deschidere a
lucrărilor Congresului al XlV-lea
al Partidului Comunist Român.
In continuare, lucrările au fost
Conduse de tovarășul
Manea
Mănescu, care a spus :
„Exprimînd dorința arzătoare,
unanimă, a delegaților la cel de-al
XlV-lea Congres al Partidului Co
munist Român, imi revine deose
bita onoare de a propune ca pre
ședinte al Congresului pe cel mai
iubit și devotat fiu al națiunii
noastre socialiste, strălucit militant
revoluționar, proeminentă perso
nalitate a lumii contemporane,
tovarășul Nicolae Ceaușescu".
Cu multă însuflețire, prin vii și
puternice aplauze, urale și ovații,
delegații și-au exprimat acordul
deplin, unanim, față de propunerea
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să
fie ales președintele Congresului al
XlV-lea al Partidului Comunist
Român.

A fost ales, apoi, în unani
mitate, prezidiul Congresului, din
care, alături de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, fac parte
tovarășa Elena Ceaușescu, precum
și tovarășii Ștefan Andrei, Radu
Bălan, Viorel Boantă, Emil Bobu,
Aurelia Bratu, Mihai Burcă, Octav
Căpitanu, Nicu Ceaușescu. Lina
Ciobanu. Gheorghe Ciorbă, Ion
Coman, Rodiea Coman, Dumitru
Constantin, Nicolae Constantin,
Mihai Dan Curcubătă, Tudor Dă
rnicii. Constantin Dăscălescu. Ion
Dincă, Marcel Dobra, Miu Dobrescu, Dan Dulamă, Ludovic Fazekaș,
Iuliu Fejes, Ion Frățilă, Alexan
drina Găinușe, Suzana Gâdea,
Mihai Gere, Maria Ghițulică,
Gheorghe Ilie, Maria Lazăr, Anton
Lungu, Mihai Marina, Manea
Mănescu, Andrei Menhardt, Vasile
Milea, Ioachim Moga, Ana Mureșan. Andrei Neagu, Mihalachc
Niculescu, l’aul Nieulescu, Con
stantin Olteanu, Gheorghe Oprea,
Nicolae Oprea, . Cornel Pacoste,
Gheorghe Pană, Aurel Pănescu,
Barbu Petrescu, Ștefan Poienaru,
Dumitru Popescu, Ion PopescuPuțuri, Dumitru Radu Popescu,
Ștefan Rab, Gheorghe Rădulescu,
Ion Stoian, Iosif Szasz, Ion Traian
Stefănescu, Ioan Toma. Ion Ursu,
Ilie Verdeț, Aurica Vizitiu, Rodiea
Vilcu, Vasiîe Vîlfcu, Radu Voinea.
In prezidiu au luat loc, de ase
menea, conducătorii delegațiilor
de peste hotare participante la
Congres.
In continuare, au fost alese, în
unanimitate :

COMISIA DE VALIDARE, alcă
tuită din tovarășii : Constantin
Radu. Dumitru Badea, Vasile
Bârbuleț, Ion Catrinescu, Ilie
Ceaușescu, loan Foriș, Elena Nae,
Ion Negrea, Ținea Oprea, Stela
Perianu, Anton Storobăneanu, Ladislau Tokos, Andrei Vela.
SECRETARIATUL CONGRESU
LUI, din care fac parte tovarășii :
Emil Bobu, Maria Bradea, Eleo
nora Co.jocaru, Pantelimon Găvânescu, Ilie Matei, Nicolae Mihai,
Nicolae Mihalache, Ioan Pavel,
Emilia Sonea, Andrei Sorcoiu,
Florea Voinea.
In unanimitate, delegații au adoptat ordinea de zi a Congresu
lui :
1. Raportul cu privire la sta
diul actual al societății socia
liste românești, la activitatea
Comitetului Central intre Con
gresele al XIII-lea și al XIVlea, la realizarea ProgramuluiDirectivă de dezvoltare economico-socială in cincinalul al
IX-lea și in perspectivă pină
in anii 2000—2010, in vederea
indeplinirii neabătute a Pro
gramului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre
comunism.
2. Raportul Comisiei Centrale
de Revizie.
3. Proieetul Programului-Direetivă cu privire la dezvolta
rea economico-socială a Româ
niei in cincinalul 1991—1995 și
orientările de perspectivă pînă
in anii 2000—2010.
4. Alegerea secretarului ge
neral al Partidului Comunist
Român, a Comitetului Central
al partidului și a Comisiei Cen
trale de Revizie.

Au fost alese, de asemenea, în
unanimitate :
COMISIA DE REDACTARE A
PROIECTELOR DE HOTARÎRI SI
REZOLUȚII ALE CONGRESULUI,
din care fac parte : tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, tovarășa
Elena Ceaușescu, tovarășii Ion
Bogdan Băluță, Emil Bobu, Ion
Catrinescu, Nicu Ceaușescu, Lina
Ciobanu, Nicolae Constantin, Sil
viu Curticeanu, Constantin Dăscă
lescu, Ion Deaconu, Carol Dina,
Ion Dincă, Tamara Dobrin, Ludo
vic Fazekaș, Alexandrina Găinușe,
Dumitru Ghișe, Anton Lungu, Ilie
Matei, Manea Mănescu, Constantin
Mitea, Niculina Moțam, Constan
tin Olteanu, Gheorghe Oprea, loan
Popa, Dumitru Popescu, Ion Popescu-Puțuri, Dumitru Radu Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Ion
Stoian, Iosif Szasz, Ioan Toma,
Ioan Totu, Ion Ursu, Elena Vlăduc.
COMISIA DE PRESA A CON
GRESULUI, alcătuită din tova
rășii : Ilie Matei, Maria Costache,
Eugen Florescu, Nicolae Dan
Fruutelată, Victoria Iliescu, Ale
xandru Ionescu, Constantin Mitea,
Ion Mitran, Petru Miiller, Gheor
ghe Sprințeroiu, Dezideriu Szilagyi.
COMISIA PENTRU EXAMINA
REA APELURILOR, compusă din
tovarășii : Nicolae Constantin, Va
sile Bărbulescu, Elena Verona
Burtea, Ion Circel, Grigore Dima,
Mihai Gere, Nicolae Gheorghe, Ni
colae Paul Manole, Constantin
Niță, Constantin Radu, Constan
tin R. Radu.
Delegații au aprobat, în unani
mitate, constituirea celor opt sec
țiuni ale Congresului și compo
nența prezidiilor acestora.
A fost aprobat, totodată, regu
lamentul de desfășurare a lucră
rilor Congresului, ce vor avea loc
in zilele de 20—24 noiembrie,, în
ședințe plenare și în cadrul sec
țiunilor.
Primit cu manifestări de înal
tă stimă și prețuire tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So

cialiste România, a prezentat de
Ia tribuna marelui forum, ’Rapor
tul cu privire Ia stadiul actual al
societății socialiste românești, Ia
activitatea Comitetului Central in
tre Congresele al XIII-lea și al
XlV-lea, Ia realizarea Programului-Directivă de dezvoltare eco
nomico-socială in cincinalul al IXlea și in perspectivă pină în anii
2000—2010, în vederea indeplinirii
neabătute a Programului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism.
Raportul a fost urmărit cu deo
sebit interes, cu profundă satis
facție și mîndrie patriotică, cu de
plină aprobare, fiind subliniat, în
repetate rinduri, cu vii și prelun
gite aplauze, urale și ovații.
în atmosfera de puternic entu
ziasm, de strînsă unitate în jurul
partidului și al secretarului său
general, în care s-a încheiat șe
dința de deschidere a lucrărilor
Congresului, grupuri de piohieri și
șoimi ai patriei au urcat la prezi
diu și au oferit tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu buchete de flori, în
semn de profund omagiu adus, în
aceste înălțătoare momente, de
cele mai tinere vlăstare ale țării,
constructorii de mîine ai socialis
mului și comunismului in România.
în cursul după-amiezii, s-au re
luat lucrările in plen, care au fost
conduse de tovarășul Andrei Neagu.
Tovarășul Ilie Verdeț a prezentat
Raportul Comisiei Centrale de Re
vizie.
în cadrul dezbaterilor asupra
problemelor și documentelor în
scrise la ordinea de zi a Congre
sului au luat cuvîntul tovarășii
Barbu Petrescu, delegat al organi
zației municipale de partid Bucu

rești, Eugeniu Rădulescu, delegat
al organizației județene de partid
Sibiu, Alexandrina
Diaconescu,
delegat al organizației județene de
partid Suceava, Ioachim Moga,
delegat al organizației județene de
partid Cluj, Maria Lazăr delegat al
organizației județene de partid
Buzău, Ștefan Alba, delegat al
organizației județene de partid
Hunedoara.
Raportul Comisiei de validare a
fost prezentat de tovarășul Constan
tin Radu. Congresul a aprobat, în
unanimitate, Raportul Comisiei de
validare.
Participanții la dezbateri au
dat o înaltă apreciere Ra
portului prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în deschiderea
lucrărilor Congresului — amplă și
profundă analiză a stadiului acțual
și a perspectivelor dezvoltării so
cietății românești, a procesului re
voluționar din România, precum și
a tendințelor și evoluțiilor ce au
loc în viața internațională — care,
prin bogăția de idei, de teze noi în
domenii esențiale ale construcției
socialiste, reprezintă un document
programatic, de excepțională valoa
re pentru întregul nostru partid și
popor, o contribuție de seamă la
îmbogățirea teoriei socialismului
științific, a gîndirii și practicii re
voluționare.
Aducind un cald omagiu secre
tarului general al partidului, toți
cei care au luat cuvîntul au rele
vat aportul llotărîtor al tovarășului
Nicolae Ceaușescu la elaborarea
documentelor
Congresului
al
XlV-lea, la fundamentarea și în
făptuirea întregii politici interne și
externe a partidului și statului, la
stabilirea strategiei dezvoltării so
cialiste a patriei, pe baza unei te
meinice cunoașteri a realităților, a
aplicării consecvente a principiilor
socialismului științific la condițiile
concrete din țara noastră, la afir
marea liberă și demnă a României
în rindul statelor lumii, la trium
ful idealurilor de pace, indepen
dență și progres ale tuturor na
țiunilor.
îndeplinindu-și mandatul încre

dințat de organizațiile lor de partid
și exprimind voința fermă a co
muniștilor, a tuturor oamenilor
muncii, participanții la dezbateri
și-au manifestat deplina aprobare
față
de
propunerea
privind
reinvestirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în funcția de
secretar general al Partidului Co
munist Român, cu nestrămutata
convingere că aceasta va asigura
propășirea neîntreruptă a patriei,
întărirea independenței și suvera
nității sale, mersul ferm al Româ
niei spre viitorul ei luminos —
comunismul.
In cuvîntul lor, vorbitorii au evi
dențiat realizările remarcabile ob
ținute în actualul cincinal, in
întreaga perioadă de după Congre
sul al IX-lea, în dezvoltarea ge
nerală a patriei, în creșterea sus
ținută a producției industriale și
agricole, în sporirea avuției țării
și a venitului național, in ridicarea
continuă a calității muncii și a
vieții celor ce muncesc, subliniind
că toate acestea ilustrează justețea
și realismul politicii partidului, su
perioritatea proprietății socialiste,
capacitatea creatoare a poporului
nostru, hotărîrea sa de a înfăptui
neabătut programul de făurire a
socialismului și comunismului pe
pămintul României.
Participanții la dezbateri, reafirmind adeziunea la politica internă
și externă a partidului și statului,
au pxprimat angajamentul unanim
al comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii pe care îi reprezintă
de a acționa, cu dăruire și elan
revoluționar, pentru îndeplinirea,
in cele mai bune condiții, a sarci
nilor ce le revin, pentru transpu
nerea în viață a hotărîrilor ce vor
fi adoptate de Congresul al XlV-lea
al partidului.
Lucrările Congresului continuă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste Romania,, și ■ to
varășa Elena Ceaușescu, s-au în
tîlnit, luni după-amiază, la Pala
tul Consiliului de Stat, cu condu
cătorii delegațiilor de peste hotar®
care participă la lucrările celui
de-al XlV-lea Congres al P.C.R.
Cu acest prilej, au fost trans
mise mesaje de salut adresate
Congresului Partidului Comunist
Român de partide comuniste, so
cialiste, social-democrate, progre
siste, mișcări de eliberare națio
nală cu care partidul nostru între
ține relații de colaborare.
Salutînd delegațiile de peste ho
tare, tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu au
transmis conducerilor partidelor
respective urări de succese în în
treaga lor activitate.
La întrevedere au participat to
varășii Ion Coman, Nicolae Con
stantin și Constantin Olteanu.
Au fost transmise mesaje de
salut din partea : Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice,
Partidului Comunist Chinez, Parti
dului Muncii din Coreea, Partidu
lui Comunist Bulgar, Partidului
Comunist din Cehoslovacia, Parti
dului Comunist din Cuba, Uni
unii Comuniștilor din Iugosla
via, Partidului Popular Revo
luționar Laoțian, Partidului- Popu
lar Revoluționar Mongol, Parti
dului . Muncitoresc Unit Polo
nez, Partidului Comunist din
Vietnam, Partidului Socialist Unit
din Germania, Partidului Pro
gresist al Oamenilor Muncii
din Cipru (AKEL). Partidului
Socialist din Cipru (EDEK), Parti
dului Comunist din Danemar
ca, Partidului Comunist Francez,
Partidului Comunist din Guadelu
pa, Partidului Comunist German,
Partidului Comunist din Grecia,
Partidului Stingă Elenă din Gre
cia, Mișcării Socialiste Panelene

(PASOK), Partidului Comunist din
Irlanda, Partidului Comunist din
Marea Britanie, Partidului Comu
nist din Norvegia, Partidului
Comunist Portughez, Partidului
Renovator- Democratic din Portu
galia, Partidului Comunist din
Spania, Partidului Democratic al
Poporului din Afganistan, Partidu
lui Comunist din Australia, Parti
dului Național-Democrat din Egipt,
Partidului Comunist din India,
Partidului Comunist din India
(Marxist), Partidului Comunist
Irakian, Partidului Baas Arab So
cialist din Irak, Partidului Comu
nist din Israel, Partidului Comu
nist Japonez, Partidului $ocialist
din Japonia, Partidului Comunist
Libanez, Partidului Socialist Pro
gresist din Liban, Partidului Baas
Arab Socialist din Liban, Partidului
Național Social Sirian din Liban,
Partidului Unității Socialiste din
Noua Zeelandă, Partidului Po
porului din Pakistan, Partidului
Comunist Palestinian, Partidului
Comunist Sirian, Partidului BaasArab Socialist din Siria, Partidului
Comunist din Sri L.anka, Partidului
Libertății din Sri Lanka, Partidu
lui Socialist Yențenit, Partidului
Congresul . General Popular din
R. A. Yemen, Partidului Comunist
Sud-African, Partidului Frontul
de Eliberare Națională din Alge
ria. (F.E.N.), Partidului Muncii din
Angola — M.P.L.A., Partidului Re
voluției Populare a Beninului.
Partidului Democratic, din Botswa
na, Partidului Uniunii pentru Pro
gresul Național din Burundi
(UPRONA), Partidului Congolez al
Muncii, Partidului Muncitoresc din
Etiopia, Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau și
Insulele Capului Verde, Congre
sului General Popular din Libia,
Partidului Congresului din Ma
lawi, Partidului Progresului și So
cialismului din Maroc, Uniunii
Socialiste a Forțelor Populare din

Maroc (U.S.F.P.), Uniun'ii Națio
nale a Forțelor Populare din Ma
roc (U.N.F.P.), Partidului Istiqlal
din Maroc, Partidului Frontul
de
Eliberare
din
Mozambic
(FREL1MO), Mișcării Revoluțio
nare Naționale pentru Dezvol
tare din Ruanda, Partidului Con
gresul Întregului Popor din Sierra
Leone, Partidului Socialist Revo
luționar Somalez, Partidului Revo
luționar din Tanzania, Partidului
Adunarea Poporului Togolez, Par
tidului Comunist Tunisian, Parti
dului Adunarea Constituțională De
mocratică din Tunisia, Mișcării
Populare a Revoluției din Zair,
Partidului Unit al Independenței
Naționale din Zambia (U.N.I.P.),
Uniunii Naționale Africane din
Zimbabwe — Frontul. Patriotic
(F.P.), Partidului Comunist din Ar
gentina, Partidului Uniunea Civi
că Radicală din Argentina, Par
tidului Comunist din Bolivia,
Partidului Comunist '-Brazilian,
Partidului Mișcarea Democratică
Braziliană (P.M.D.B.), Partidului
Comunist din Canada, Partidului
Comunist din Chile, Partidului So
cialist din Chile, Partidului Radical
Socialist Democratic din. Chile,
Partidului Comunist din Columbia,
Partidului Liberal din Columbia,
Partidului Eliberării Naționale din
Costa Rica, Partidului Comunist
Dominican, Partidului Comunist
din Ecuador, Partidului Muncii din
Guatemala, Partidului Progresist al
Poporului din Guyana, Partidului
Congresul Național al Poporului
din Gyyana, Partidului Popular
Socialist Mexican, Frontului Sandinist de Eliberare Națională din
Nicaragua, Partidului Comunist
Peruan, Partidului Socialist Revo
luționar din Peru, Partidului Co
munist din S.U.A., Partidului Socia
list din Uruguay, Partidului Comu
nist din Venezuela, Mișcării pentru
Socialism din Venezuela (M.A.S.),
Partidului Noua Alternativă din
Venezuela.

CONGRESUL MARILOR
VICTORII SOCIALISTE
România socialistă, noiembrie,
1989.
Scena vieții politice românești
trăiește ardent clipa densă de is
torie : Congresul al XlV-lea al
Partidului Comunist Român !
Congresul marilor victorii socia
liste în România.
Sub cupola Sălii Palatului — Ioc
unde, în 1965 s-a gravat momentul
intrat pentru totdeauna în memo
rie drept început de eră in deve
nirea comunistă a patriei — a ră
sunat din nou, ieri, rostirea de
amplă anvergură a marelui ctitor
și erou intre eroii neamului,
conducătorul al cărui nume este
așezat în aura istoriei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Nume ingemănat — ca două ramuri ale ace
luiași trunchi puternic — cu ros
tirea de conștiință a reprezentanți
lor celor peste 3,8 milioane de co
muniști prezenți în Marele Forum
să exprime mandatul în numele
prezentului și viitorului, ca la
al XlV-lea Congres, tovarășul
Nicolae Ceaușescu să fie reînvestit,
în consens cu opțiunea tuturor co
muniștilor, a Întregii națiuni, in
funcția supremă de secretar ge
nerai al partidului.
Privim chipurile de sub cupola
Sălii Palatului. Și avem aici, con
centrată, imaginea întregului, har
nicului și eroicului nostru popor.
Care, ascultînd Raportul la Con
gres, trăiește și retrăiește emoțio
nant și cu mindrie demnă etapele
de muncă și de aspirații, de vis
care au dăltuit chip nou României.
Chip nou vieții tuturor celor care
muncesc, cu brațele și cu mintea,
sub conducerea Partidului Comu
nist Român, strategul tuturor vic
toriilor pe calea consecvent socia
listă a patriei.
Partid și Popor — forță măreață
a acestui timp, în mărețul. timp al
faptei de anvergură fără precedent,
care a așezat patria noastră în su
perba virstă de aur de azi.
...Holul mare al Sălii Palatului,
lntr-una din pauze. Discuții ani
mate, ginduri exprimate cu spon
taneitate.,. Se schimbă primele im
presii — impresii vibrante — des
pre ideile conținute de magistralul
Raport susținut de tovarășul
Nicolae Ceaușescu de la înalta tri
bună a celui de al XlV-lea Con
gres al partidului. Stringeri de
mină între oțelarii Reșiței și cei ai
Galațiului, între constructorii de
nave-gigant de la Constanța și mi
nerii Văii Jiului, între coopera
torii, făuritori ai marilor recolte
în Cîmpia Română, din cea a Ba
natului și a Bărăganului sau Burnazului, și chimiștii Piteștiului sau
ai Borzeștiului. Ei, acești oameni,
reprezentindu-i cu cinste pe to
varășii lor de muncă. Milioane sînt
cel care au făcut posibile, sub
conducerea partidului, mărețele
victorii socialiste ale epocii ce
poartă numele genialului fiu al
națiunii noastre, numele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.
— Am cîștigat bătălii deosebit
de importante in făurirea noii
noastre societăți — ne mărturisea
tovarășul Ion Văduva, delegat al
organizației județene de partid
Cșraș-Severin. Cu mîndrie ne-ani
prezentat la Congres raportînd că,
in actualul cincinal, producția
marfă industrială a județului a
crescut la peste 23 de miliarde lei;
in întreprinderile noastre construc
toare de mașini, metalurgice și de
prelucrarea lemnului aproape 90
la sută din totalul producției o
reprezintă produsele de nivel teh
nic mondial. Este răspunsul nos
tru prin fapte la înflăcâratele în

demnuri ale secretarului general
al partidului.
— Primele impresii privitoare la
Raport ?
— Sînt multei E greu de ales. Aș
vrea insă să mă opresc o clipă
asupra_ capitolului privind rolul
conducător al partidului, centrul
vital al națiunii noastre, și să spun
că victoriile mărețe în construcția
socialismului în România nu ar fi
prins viață dacă nu am fi avut în
frunte această minunată forță poli
tică conducătoare spre piscurile
înalte de civilizație și progres. O
forță politică in care muncitorii
reprezintă, cum se sublinia și in
Raport,,55 la sută, asigurînd parti
dului consecvența sa revoluționară.
Lucru cu totul semnificativ !
— Sîntem participant direcți Ia
construcția destinului socialist și
comunist al țării — ne spunea la
rîndu-i tovarășul Gheorghe Po
pescu, primar al comunei Glodeanu-Siliștea din județul Buzău,
delegat la Congres. Ne-a pătruns
in adincul inimilor apelul înflăcă
rat al secretarului general al parti-

însemnări din
Sala Congresului
dului de. a continua cu și mal
multă fermitate vasta acțiune de
modernizare, de continuă înflorire
a orașelor și satelor noastre. Noi
înțelegem foarte bine sensul aces
tui apel, îndeosebi pentru că, de
curînd, pentru impetuoasa dezvol
tare social-economică a comunei
in ultimii ani, am primit înaltul
titlu de Erou al Muncii Socialiste.
De aceea am ținut să subliniez de
la început cit de rodnică este ideea
participării conștiente, colective, la
făurirea propriului nostru destin
de bunăstare, de progres. In aceas
tă acțiune în frunte sînt tot timpul
comuniștii, mobilizînd toate ener
giile umane ale comunei la și mai
puternica ei dezvoltare. Un exem
plu de participare ?. Ținînd seama
că nu peste mult timp ogoarele
comunei vor beneficia de irigații
datorită
construcției
canalului
Șiret—Bărăgan, in adunările gene
rale de partid din localitate au fost
făcute peste o sută de propuneri
privind diferite acțiuni de și mai
puternică înflorire economică și so
cială. La înfăptuirea lor punem umă
rul cu toții. Și-l dedicăm gînd crea
tor, de asemenea. Așa cum ne în
deamnă mereu, stăruitor, să proce
dăm tovarășul Nicolae Ceaușescu,
marele nostru conducător a cărui
realegere in funcția supremă de
partid e susținută de întreaga sufla
re românească.
încărcat de semnificații deosebi
te, copleșitor, este sentimentul că,
participînd la construcția noii vieți,
porți răsounderea înaltă față de
generațiile viitoare, generații cărora
sîntem datori să le transmitem, ca
moștenire sacră, o țară liberă, dem
nă, suverană, puternică.
— Este tocmai ceea ce susține
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu
tărie in Raportul prezentat Con
gresului — își exprima opinia tova
rășul Gheorghe Goina, Erou al
Muncii Socialiste, președintele Coo
perativei Agricole de Producție
Sîntana, delegat al organizației ju
dețene Arad a P.C.R. După cum
s-a putut vedea și din Raport, ca de
altfel în toate documentele Con
gresului, în Programul-Directivă în
deosebi — sînt trasate limpede căile

dezvoltării noastre în cel de-al
IX-lea cincinal și în perspectivă
pină in anii 2000—2010. Această cu
tezătoare dezvoltare are temelie
trainică. Iată, de pildă, numai agri
cultura noastră socialistă și-a sporit
rodnicia, față de 1945, de peste 10
ori, din care, de peste 6 ori de la
Congresul al IX-lea pină în prezent.
Acest drum de mari succese se în
temeiază pe proprietatea întregului
popor și cooperatistă, pe munca
harhică a întregii țărănimi, care în
făptuiește neabătut obiectivele noii
revoluții agrare, politica Partidului
Comunist Român. Sînt acestea tot
atitea motive de inimă și de con
știință, care ne fac să ne îndepli
nim intocmai mandatul dat de co
muniștii pe care-i reprezentăm la
Congres — de a susține cu toată
căldura, încrederea și răspunderea
pentru prezentul și viitorul pa
triei, realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu in funcția de
secretar general al partidului.
Delegații la Congres, cu care am
stat de vorbă, au legat, fiecare în
felul și cu argumentele lui, toate
împlinirile cu care se mîndresc de
numele partidului. Partidul Comu
nist Român, exponentul intereselor
vitale ale poporului, cum se subli
nia în Raport, strategul marilor
victorii pe calea edificării socialis
mului în patria noastră. Iată în ăceastă ordine de idei, citeva fapte
înfățișate într-o pauză a marelui
forum comunist de Victoria Chiriac Păduraru, delegată a organiza
ției județene de partid Neamț :
— Complexul proces al construc
ției socialiste — opțiunea nu de
puține ori pentru căi nestrăbătute
încă, cum pe bună dreptate se arată în Raport — are nevoie de un
conducător încercat, cu o platformă
politică științific elaborată, cu o
cutezanță absolut necesară. Parti
dul Comunist Român — în frunte
cu revoluționarul consecvent, ge
nialul conducător al poporului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu —
s-a dovedit că este forța politică in
măsură să unească energiile și op
țiunile întregii națiuni, forța poli
tică capabilă să-și asume înaltele
răspunderi ale edificării socialis
mului în România.
— Dați acestor idei de principiu
dimensiunea faptelor.
— Cea mai convingătoare dimen
siune a noilor realități socialiste,
obținute sub steagul glorios al par
tidului, o aflăm magistral înfăți
șată în Raport. Eu, acum și aici,mă opresc la județul Neamț. Cîteva date : cu două decenii în urmă
industria județului realiza o producție-marfă de circa 4 miliarde
lei. In anul Congresului al XlV-lea
al partidului se realizează peste 30
miliarde lei. Este răstimpul cuprins
intre două borne de istorie: Con
gresul al IX-lea și Congresul al
XlV-lea, — în care, în județul
Neamț, s-au construit aproape
60 000 apartamente pentru toți cei
ce muncesc și trăiesc pe această
frumoasă vatră românească. Nici
una din toate aceste realități nu a
venit de-a gata. Ele sint rodul
muncii noastre unite, al acțiunii și
faptei pentru îndeplinirea exem
plară a politicii partidului, de în
florire necontenită a României.
Partid — Popor.
Forță măreață a acestui timp.
Simbolul unității de acțiune și
conștiință, in mărețul timp al fap
tei pe care il trăim la temperatura
politică unică a acestor zile încăr
cate de Istorie ale Congresului al
XlV-lea al Partidului Comunist
Român.
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RAPORTUL
CU PRIVIRE IA STADIUL ACIUAI AL SOCIETĂȚII SOCIALISTE
ROMANEȘTI LA ACTIVITATEA CUMITHULUI CENTRAL
INTRE CONGRESELE AL KIII-LEA $1 AL KIV-LEA.
LA REALIZAREA PRUGRAMULUI-DIRECTIVA UE REZVDLTARE
ECONOMICO-SOCIALĂ IN CINCINALUL AL IX-LEA
$1 IN PERSPECTIVA PINA IN ANII 20DU-2010,
IN VEDEREA ÎNDEPLINIRII NEABĂTUTE A PROGRAMULUI
DE FĂURIRE A SRCIETATII SUCIALISTE MULTILATERAL
DEZVOLTATE SI ÎNAINTARE A ROMÂNIEI SPRE COMUNISM

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
L CONGRESUL AL XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,
EVENIMENT EPOCAL ÎN ISTORIA MILENARĂ A POPORULUI ROMÂN
Stimați tovarăși,
Congresul al XIV-Iea al Partidului Comun:st Român reprezintă un eveniment
epocal în istoria milenară, și in mod deo
sebit in istoria modernă a României, în
activitatea mișcării muncitorești-revolutioriare și a partidului nostru, în' întreaga
dezvoltare economico-socială și ridicarea
patriei noastre pe noi culmi de progres și
civilizație, în făurirea cu-succes a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și
înaintarea fermă spre visul de aur al ome
nirii — spre comunism ! (Aplauze puter
nice și urale prelungite; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu —
eroism, România — comunism !“).

Congresul are loc în împrejurări inter
naționale' deosebite, cînd în fața țărilor
socialiste, a tuturor popoarelor se pun noi
și noi întrebări și probleme cu privire la
calea progresului economico-social, a
lichidării inegalităților și asupririi, a în
lăturării pericolului războiului nuclear,
care ar duce la distrugerea a însăși vieții
pe pămînt, cu privire la căile de transfor
mare revoluționară a lumii, de realizare
a unor noi relații sociale Și noijrelații în
tre state și popoare în vederea asigurării
și făuririi unei lumi mai drepte și mai
bune pe planeta noastră. (Aplauze puter
nice).
Iată de ce actualul Congres al partidu
lui nostru comunist trebuie — pornind de
la drumul parcurs de poporul român pe

calea socialismului — să facă bilanțul ge
neral al stadiului actual al societății so
cialiste românești, să elaboreze progra
mele de dezvoltare în următorul cincinal
și pînă în anii 2000—2010, în vederea dez
voltării continue a forțelor de producție,
a științei, învățămîntului, culturii, creș
terii nivelului de trai material și spiri
tual al poporului, înfăptuirii neabătute a
principiilor socialismului științific și co
munismului în toate domeniile de activi
tate, a ridicării României pe noi culmi de
progres și civilizație și întăririi indepen
denței și suveranității sale. (Aplauze și
urale puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu reales, la al XIV-Iea Con
gres !“).

R. DEZBATEREA DOCUMENTELOR PENTRU CONGRES, CEA MAI LARGA
DEZBATERE DEMOCRATICĂ DIN ÎNTREAGA ISTORIE MODERNĂ A ROMÂNIEI
După cum este bine cunoscut, pe baza
Tezelor din aprilie 1988, a documentelor
înaltului forum democratic din noiembrie
1988 și a Tezelor și Programului-Directivă
pentru Congresul al XIV-Iea al partidu
lui, timp de un an și jumătate, în între
gul partid, împreună cu întregul popor,
în toate organismele democrației revolu
ționare, a avut loc o largă dezbatere de
mocratică, fără precedent în întreaga pe
rioadă de construcție socialistă și — se
poate spune — în întreaga istorie moder
nă a patriei rfoastre.
în cadrul acestei largi dezbateri demo
cratice s-a analizat, pe baza principiilor
socialismului științific, a concepției revo
luționare despre lume și viață — mate
rialismul dialectic și istoric — in spirit
critic și autocritic, întreaga activitate des
fășurată de poporul nostru în anii con
strucției socialiste. Concluzia generală a
acestei îndelungate dezbateri democratice
din partid, cu întregul popor, este, aceea
că România a parcurs, într-o perioadă is
torică scurtă, mai multe etape istorice de
dezvoltare — de la orînduirea burghezomoșierească, în care continuau să existe
încă puternice forme feudale, pînă la
etapa făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate, lichidînd cu desăvîrșire exploatarea și asuprirea, clasele ex
ploatatoare și înfăptuind cea mai dreaptă

orînduire cunoscută de omenire pînă în
prezent — orînduirea socialistă —în care
poporul este pe deplin stăpîn asupra mij
loacelor de producție și își făurește, în
mod liber, propriul destin liber și inde
pendent, destinul de bunăstare și fericire
— socialismul și comunismul ! (Urale și
aplauze puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — eroism,
România — comunism !“).
Ampla și îndelungata dezbatere demo
cratică a problemelor actuale ale con
strucției socialismului, a documentelor
pentru Congresul al XIV-Iea a de
monstrat cu putere unitatea de nezdrun
cinat dintre partid și popor, hotărirea
întregii noastre națiuni de a acționa și
în viitor, în strînsă unitate, sub con
ducerea gloriosului nostru partid, pen
tru înfăptuirea Programului de fău
rire a societății socialiste multilateral
dezvoltate și creare a condițiilor pentru
înaintarea neabătută spre comunism,
pentru asigurarea unui loc demn al po
porului român în rîndul națiunilor libere
și independente ale lumii. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu — România, sti
ma noastră și mindria !“).
Numai la
conferințele județene de
partid au participat peste 23 000 de
delegați și 6 000 de invitați.

La discuții au participat peste 1 000 de
delegați și s-au făcut 1 480 de propuneri.
în general, la adunările generale ale
organizațiilor de bază, la care au. parti
cipat practic toți* membrii partidului,
precum și 1a conferințele de partid din
. întreprinderi, instituții, comune și orașe
au - luat cuvîntul peste 615 000 membri
de partid și s-au făcut 462 160 propuneri
cu privire la documentele pentru Congres
și în vederea perfecționării întregii acti
vități economico-sociale și politico-edu
cative.
Iată de ce se poate afirma, încă de la
începutul lucrărilor Congresului nostru,
că documentele ce se dezbat și urmează
să fie aprobate reprezintă voința unani
mă a comuniștilor, a întregii noastre
națiuni, care privesc cu deplină încre
dere lucrările celui de-al XIV-Iea Con
gres al partidului, avînd ferma convin
gere că hotărîrile și orientările ce vor
fi adoptate vor da o nouă perspectivă
revoluționară pentru întreaga dezvoltare
economico-socială, pentru ridicarea pa
triei noastre pe noi culmi de civilizație
și progres, creșterea nivelului de bună
stare materială și spirituală, întărirea
continuă a independenței si suveranității
României ! (Aplauze puternice, urale
prelungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul !“).

IR. EDIFICAREA ORÎNDUIRII SOCIALISTE - CONTINUARE LEGICĂ
A PROCESULUI ISTORIC DE FORMARE ȘI AFIRMARE
A POPORULUI ROMÂN
Stimați tovarăși,
Edificarea cu succes a noii orînduiri
socialiste în patria noastră constituie o
continuare legică a procesului istoric de
formare a poporului român, a națiunii,
a statului național unitar român, a luptei
împotriva dominației străine, a asupririi,
pentru libertate și independență, pentru
progres economic și social.
Datele științifice, arheologice de
monstrează cu puterea faptelor de
netăgăduit că înaintașii noștri s-au
născut și s-au dezvoltat, cu mii și mii de
ani înainte, pe aceste meleaguri, trecînd
prin diferite forme de dezvoltare eco
nomico-socială.
Constituirea primului stat centralizat
al dacilor, cu mai bine de 2 060 de ani
în urmă, a reprezentat un moment
hotărîtor pentru dezvoltarea civilizației
pe aceste meleaguri, pentru dezvoltarea
ulterioară a poporului român.
Sînt bine cunoscute luptele desfășurate
de traco-daci și de statul dac centralizat

pentru apărarea și păstrarea ființei
independente a poporului.
Conviețuirea împreună cu statele și
civilizațiile din. acele, timpuri, cu marele
imperiu roman a avut, fără îndoială, o
influență puternică asupra dacilor, dar
nu a întrerupt existența și dezvoltarea
lor. însăși conviețuirea îndelungată a
dacilor cu romanii a reprezentat un
mordent de importanță deosebită în for
marea caracterului și
în dezvoltarea
poporului român, care a păstrat cele mai
minunate virtuți și caracteristici ale
dacilor, însușindu-și tot ceea ce a repre
zentat mai bun ca rezultat al conviețui
rii cu romanii.
Așa s-a format și dezvoltat — spune
istoria — poporul român, care — moște
nind de milenii cele mai înalte virtuți
ale înaintașilor acestor meleaguri —
le-a apărat întotdeauna, a făcut totul
pentru a-și asigura viața liberă și inde
pendentă. (Aplauze puternice, prelun
gite).
într-o perioadă de cîteva sute de ani
a avut loc — după cum este bine cunos-

cut — migrația multor popoare, care au
sosit și ‘ pe plaiurile Daciei, ale strămo
șilor strămoșilor noștri.
Este adevărat, mulți au rămas pe aceste meleaguri, și-au însușit cultura și
modul de viață al locuitorilor acestor
pămînturi’străvechi. Toate acestea nu au
întrerupt în nici un fel procesul legic,
istoric al formării poporului român. S-ar
putea spune că tocmai aceste împreju
rări grele i-au determinat pe înaintașii
noștri să acționeze sub diferite forme și
în deplină solidaritate pentru a-și apă
ra obiceiurile, viața liberă și, chiar dacă
toate aceste migrații, iar mai tîrziu im
periile străine, au încetinit pentru un
timp procesul de formare a poporului și
națiunii române, aceasta nu a putut
șă oprească înfăptuirea legilor obiective
ale dezvoltării societății omenești, deci
și ale poporului român. (Aplauze puter
nice).
Poporul nostru, înaintașii noștri, orga
nizați în diferite voievodate, apoi în
principate, au dus lupte cu arma în

mînă, și-au dat viața pentru a asigura
existența și ființa poporului, pen
tru a asigura dezvoltarea societății ro
mânești pe pămînturile străvechi ale
dacilor.
Nu doresc să mă refer la diferite mo
mente eroice din luptele poporului nos
tru — ele sînt bine cunoscute și trebuie
să fie întotdeauna în mintea și inima
întregii națiuni.
Ceea ce trebuie să subliniem este fap
tul că formarea poporului român, a na-

țiunii române și a statului național ro
mân, într-o perioadă lungă, este rezul
tatul luptei grele, eroice a poporului ro
mân, a celor mai înaintate forțe din rîndurile sale.
Dar întotdeauna trebuie să subliniem
că adevăratul făuritor al istoriei, al vie
ții, al națiunii și al independenței este
poporul însuși ; el a fost acela care în
nici o împrejurare nu a capitulat, a ținut
sus steagul luptei, cîteodată cu grele
pierderi, dar a făcut totul pentru a asi-

gura viitorul urmașilor lui, viitorul po
porului nostru ! (Aplauze puternice,
prelungite; se scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul !“).
Numai înțelegînd bine toate acestea
vom putea să tragem concluzii cores
punzătoare pentru activitatea de făuri
re a socialismului, de dezvoltare viitoa
re a patriei noastre pe calea socialismu
lui, pentru întărirea independenței și su
veranității României ! (Aplauze puter
nice).

IV. FĂURIREA ORÎNDUIRII SOCIALISTE - CERINȚĂ OBIECTIVĂ
A DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI, A ASIGURĂRII
VIITORULUI LUMINOS AL POPOARELOR
Stimați tovarăși,
Avînd în vedere problemele complexe
ale vieții mondiale, discuțiile care au loc
în lume cu privire la calea de dezvol
tare a societății omenești, este necesar
să reamintim foarte succint că omenirea
a cunoscut — într-o perioadă de milenii,
de la nașterea sa pînă în prezent — mai
multe orînduiri sociale, care au răspuns
nivelului forțelor de producție, de cu
noaștere, ale societății omenești, ' dar
care s-au dezvoltat în strînsă legătură
cd legile obiective care guvernează în
treaga dezvoltare economico-socială a
omenirii.
în acest cadru s-a dezvoltat, de altfel,
și poporul român.
Istoria atestă existența în dezvoltarea
societății omenești a comunei primitive,
a sclavagismului, a feudalismului și apoi
a capitalismului, iar în prezent a socia
lismului.
Este bine cunoscut că Toate acestea au
existat într-o perioadă îndelungată și în
forme diferite de la un continent la al
tul și chiar de la o zonă la alta a lumii,
dar că, o dată cu dezvoltarea forțelor de
producție, vechile orînduiri au trebuit să
dispară,, să facă loc unor orînduiri noi,
care și-au propus întotdeauna să asigu
re progresul economico-social al po
poarelor.
De la sclavagism pînă la capitalism,
însă în forme diferite, orînduirile care
s-au succedat au păstrat inegalitățile so
ciale, asuprirea socială și națională,
exploatarea omului de către om.
O dată cu apariția pe scena istoriei a
clasei muncitoare, ca urmare a dezvoltă
rii societății capitaliste, apoi a formei
superioare, imperialismul, în fața clasei
muncitoare s-a pus misiunea istorică
de a lichida orînduirea împărțită în
clase antagoniste, în asupriți și asu
pritori și să realizeze o nouă orînduire,

fără clase exploatatoare, fără asupritori,
în care popoarele să devină cu adevărat
egale și libere, să fie lichidate asuprirea
și inegalitățile de orice fel, să se asigure
o conviețuire nouă, bazată pe egalitate,
pe dreptate socială, pe libertatea deplină
a popoarelor, a oamenilor. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Trebuie să avem permanent în vede
re faptul că lichidarea orînduirii capi
taliste și făurirea orînduirii sociale socialist.e constituie o cerință legică a dez
voltării societății omenești, că — mai de
vreme sau mai tîrziu — aceasta se va
realiza, așa cum s-a întîmplat, de altfel,
cu toate orînduirile sociale de pînă acum.
Este bine cunoscut că nici o clasă so
cială, nici stăpînii de sclavi, nici feuda
lii nu au cedat locul de bună voie, ci au
trebuit să fie izgoniți de la putere, pen
tru a asigura progresul societății ome
nești.
De aceea, trebuie să avem deplină în
credere în capacitatea clasei muncitoare,
a popoarelor de a înfăptui cerințele le
gice ale dezvoltării economico-sociale is
torice, de a făuri o orînduire a dreptă
ții și egalității, a libertății oamenilor și
popoarelor. (Aplauze și urale puternice,
prelungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul !“).
Realizarea acestei misiuni istorice i-a
revenit clasei muncitoare, partidelor
muncitorești-revoluționare ale clasei
muncitoare, care și-au propus drept obiectiv strategic organizarea clasei mun
citoare, a popoarelor pe baza principiilor
socialismului științific, a materialismului
dialectic și istoric, în vederea făuririi
noii orînduiri sociale socialiste.
Si trebuie să spunem că istoria a de
monstrat forța și capacitatea clasei mun
citoare — în unitate cu toate clasele și
forțele muncitoare, cu țărănimea, cu in
telectualitatea, sub conducerea partidelor
revoluționare — de a răsturna vechea

orînduire socială și de a înfăptui socie
tatea socialistă.
(Aplauze puternice,
prelungite).

Stimați tovarăși,
Au trecut 72 de ani de la victoria Ma
rii Revoluții Socialiste din Octombrie,
de la făurirea primului stat al munci
torilor și țăranilor și trecerea la con
struirea socialismului în Uniunea So
vietică. După cel de-al doilea război
mondial, cu 45 de ani în urmă, alte po
poare, între care și poporul român,
răsturnînd clasele exploatatoare, au tre
cut la făurirea societății socialiste. Pe
calea socialismului au trecut apoi marele
popor chinez, poporul coreean și alte po
poare și este bine cunoscut că noi. și noi
popoare din țările în curs de dezvolta
re se pronunță ferm pentru a trece trep
tat la organizarea dezvoltării lor pe ca
lea socialistă.
Țările socialiste reprezintă astăzi o pu
ternică forță economico-socială.
Marile realizări în dezvoltarea eco
nomico-socială au făcut ca ele să repre
zinte astăzi peste 35 la sută din întreaga
producție industrială a omenirii.
Toate acestea demonstrează cu putere
marea forță a socialismului, capacitatea
creatoare a popoarelor de a-și făuri o
viață nouă, liberă, fără asupritori, în care
popoarele să fie cu adevărat libere și
independente, să-și așigure o viață
demnă, de bunăstare și fericire !
_ Putem și trebuie să afirmăm cu toată
tăria faptul că socialismul și-a demonstrat
forța și capacitatea sa creatoare, că el
reprezintă viitorul întregii omeniri și tre
buie să facem totul pentru asigurarea
unei lumi fără exploatatori, fără asupri
tori, în care popoarele să trăiască în de
plină libertate și independență, să-și asi
gure bunăstarea și fericirea ! (Urale și
aplauze prelungite ; se scandează înde
lung „Ceaușescu — eroism, România —
comunism !“).

V. PRINCIPALELE ETAPE ALE PROCESULUI REVOLUȚIONAR
DE FĂURIRE A SOCIALISMULUI 1N ROMÂNIA
Stimați tovarăși,
Victoria revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperiaiistă, cu 45 de ar.i în urmă, a lichidat
pentru totdeauna dominația străină și a
deschis calea marilor transformări re
voluționare, înfăptuirii socialismului și
ridicării, pe această bază, a nivelului de
trai, material și spiritual, al întregului
popor, întăririi independenței și suvera
nității României.
Pentru a înțelege mai bine drumul
parcurs în această perioadă de poporul
român și stadiul actual al dezvoltării so
cietății socialiste românești este necesar
să reamintim, chiar foarte succint, care
era situația României în trecut și acum
45 de ani. După cum este bine cunoscut,
timp de sute de ani poporul nostru a cu
noscut, sub o formă sau alta, dominația
imperiilor străine, a dus lupte grele pen
tru a-și apăra, menține și cuceri adevă
rata independență națională, pentru for-

marea statului național unitar român.
Multă vreme, o parte din teritoriile patriei
noastre au fost sub dominația unor im
perii străine. A trebuit să plătim zeci și
zeci de miliarde de lei aur tribut, iar
după formarea statului național român,
în 1859, aproape o sută de ani cele mai
importante bogății ale României s-au
aflat în mîna capitalului și monopolurilor
străine, astfel că numai între primul și
al doilea război mondial acestea au acu
mulat pe seama bogățiilor României și a
muncii poporului român aproape o sută
de miliarde dolari, care au ajuns în țările
capitaliste dezvoltate.
Toate acestea au făcut ca România să
rămînă o țară săracă, slab dezvoltată.
Astfel, în 1944—1945 România era o țară
slab dezvoltată, secătuită și distrusă și
de război. în aceste împrejurări, le-a re
venit partidului nostru comunișf, clasei
muncitoare, țărănimii, intelectualității,
întregului nostru popor misiunea de a
asigura dezvoltarea forțelor de produc-

ție și ridicarea nivelului de civilizație al
întregii țări.
Intr-o perioadă istorică scurtă, de nu
mai 45 de ani, România a lichidat starea
de înapoiere Ia care dominația străină, de
sute de ani, a condamnat-o —: și patria
noastră, d intr-o țară agrar-industrială
slab dezvoltată, a devenit o țară industrial-agrară, cu o industrie modernă, or
ganizată pe baza celor mai noi cuceriri
ale științei și tehnicii, cu o agricultura
socialistă înfloritoare.
în această perioadă, România a parcurs
mai multe etape istorice de dezvoltare —
de la orînduirea burghezo-moșiereașcă, in
care existau încă puternice forme feudale
în viața economică, socială și politică, la
etapa făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate. în anul 1948, o dată cu
răsturnarea monarhiei și naționalizarea
principalelor mijloace de producție, au
fost lichidate pentru totdeauna proprie(Continuare în pag. a IV-a)
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tatea burghezo-moșierească, exploatarea
omului de către om și s-au pus bazele
dezvoltării industriei socialiste și a celor
lalte domenii de activitate.
A trebuit o perioadă îndelungată,
pînă în 1962, pentru înfăptuirea coope
rativizării agriculturii, care a marcat tre
cerea întregii țărănimi și a agriculturii
românești pe calea socialistă. O dată cu
aceasta, s-a încheiat în linii generale
procesul de organizare pe baze socialis

te a întregii economii naționale. Dar
aceasta a pus numai bazele dezvoltării
pe calea socialistă a patriei noastre.
România continua, și după încheierea
procesului de organizare pe baze socia
liste a economiei, să rămînă o țară slab
dezvoltată.
Este bine cunoscut că în această pe
rioadă s-au manifestat cu putere o se
rie de concepții greșite, subaprecierea
forței și capacității clasei muncitoare, a
poporului român, s-au comis o serie de

greșeli grave și încălcări ale legalității
socialiste care, fără nici o îndoială, au
adus mari prejudicii socialismului în pa
tria noastră.
Partidul a avut însă forța necesară
și a lichidat aceste stări de, lucruri ne
gative, a asigurat trecerea la făurirea
noii orînduiri sociale, în concordanță
cu realitățile patriei noastre, asigurînd
astfel marile transformări pe care le-a
cunoscut România și ridicarea ei la ac
tualul nivel de dezvoltare economicosocială. (Aplauze puternice, prelungite).

VL CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI - EVENIMENT DE IMPORTANȚĂ
ISTORICĂ 1N ACTIVITATEA PARTIDULUI ȘI POPORULUI NOSTRU
Stimați tovarăși,
în aceste împrejurări a avut Ioc Con
gresul al IX-lea al partidului, care — pe
baza analizei critice, autocritice a acti
vității de 20 de ani de construcție so
cialistă — a pus cu desăvîrșire capăt
stărilor negative, abuzurilor, ilegalități
lor și a restabilit încrederea în forțele
partidului, ale clasei muncitoare, ale
întregului nostru popor, redînd întregii
națiuni încrederea în forțele proprii,
sentimeritul demnității, al hotărîrii de
a înfăptui neabătut, pe baza principii
lor socialismului științific, ale materia
lismului dialectic și istoric, noua orînduire socială, în care poporul constituie
factorul fundamental, de a realiza so
cialismul cu poporul și pentru popor !
(Urale și aplauze puternice, prelungite ;
se scandează îndelung „Ceaușescu și po
porul
Este meritul istoric al Congresului al
IX-lea de a fi pus capăt concepțiilor și
practicilor străine socialismului, de co
piere și ploconire în fața a tot ce era
străin, de a fi renunțat cu hotărîre la

citoare, a țărănimii, a intelectualității, a
tuturor categoriilor sociale, a întregului
popor la conducerea tuturor sectoarelor
de activitate.
Se poate afirma cu deplin temei, fără
teama de a greși, că Congresul al IX-lea
al partidului a constituit un eveniment
de importanță epocală în activitatea
partidului, a poporului nostru, în dez
voltarea și perfecționarea construcției
socialiste, corespunzător ■ cu realitățile
din România. (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R. !“).
Fără hotărîrile Congresului al IX-lea
al partidului, fără această nouă orien
tare revoluționară, care presupune apli
carea fermă a principiilor socialismului
în toate domeniile de activitate, nu am
fi putut obține marile realizări pe care
le avem astăzi, nu am fi putut înfăptui
cu succes socialismul și trece la făurirea
societății socialiste multilateral dezvol
tate 1 (Urale și aplauze puternice ; se
scandează îndelung „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu reales, la al XIVlea Congres !“).

așa-zisul „model unic“ obligatoriu pentru
construcția societății socialiste și a fi
proclamat principiul realizării socialis
mului pe baza legilor obiective și a
principiilor socialismului științific, co
respunzător voinței și realităților din
patria noastră, pornind de la faptul că
noua orînduire se realizează în mod
diferit de la o țară la alta, de la 6
etapă la alta. (Aplauze puternice).
în același timp, Congresul a pus capăt
cu hotărîre dogmatismului, conser
vatorismului, închistării în gîndire și
activitate, stabilind obiectivul perfec
ționării conducerii procesului de con
struire a noii orînduiri, așezării clare a
întregii activități pe baza autoconducerii, autogestiunii, autofinanțării, asigu
rînd aplicarea fermă a cuceririlor știin
ței și tehnicii in toate domeniile, ca o
cerință legică a făuririi cu succes a so
cialismului.
încă la Congresul al IX-lea s-a subli
niat cu toată fermitatea necesitatea dez
voltării largi a democrației muncitoreștirevoluționare, de a găsi noi și noi forme
democratice de participare a clasei mun

VIL STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
SOCIETĂȚII SOCIALISTE ROMANEȘTI
Pentru a înțelege bine acest adevăr
și realitatea de astăzi, mă voi referi la
indicatorii sintetici ai dezvoltării econo-

ția României în 1945 — iar pentru unele
domenii — din 1950, de cînd avem datele
necesare — și cum s-a dezvoltat. în toată
această perioadă, țara noastră.

mico-sociale a României, în perioada
1945—1990.
Din datele cuprinse în acest tabel
reiese cu toată claritatea care era situa

— prețuri comparabile —

1945=1

Date absolute

1945

1965

1988

15 740
7 900
1 300
64,6

19 027
9 974
4 305,3
452,2

23 054
11 070
7 842,6
2 084,6

Venitul național — miliarde lei

23,2

162,8

794,7

Producția industrială — miliarde lei

11,7

198,2

1 411,6

Producția globală agricolă — miliarde
lei
Avuția națională acumulată — miliarde lei
Fonduri fixe — miliarde lei

25,4

91,2

245,6

Populația — mii locuitori
Populația activă — mii persoane
Numărul de personal muncitor — mii
Produsul social — miliarde lei

5 178
3 367,7

810
509

252
166.3

1990
(plan)

1965

23 345 ’)
11 500
7 990
2 500—
2 520
1 015—
1042
1 700—
1 712
274—
277

1,21
1.26
3,31
7

Productivitatea muncii în industria republicană calculată pe baza producției-marfă — mii lei pe o per
soană
Volumul comerțului exterior — miliarde lei
Export — miliarde lei
Desfaceri de mărfuri cu amănuntul —
miliarde lei

Fondul de retribuire — miliarde lei
Retribuția medie netă a personalului
muncitor — lei lunar

Veniturile totale ale țărănimii cooperatiste — miliarde lei
Cheltuielile social-culturale finanțate
de la bugetul de stat
— total — miliarde lei
— pe locuitor — lei
— pe familie — lei

*) La sfîrșitul anului
5) Față de 1965
Dacă ne referim la situația din 1965
se poate constata că, intr-adevăr, s-au
obținut unele realizări importante, care
însă nu erau în concordanță cu nece
sitățile progresului economico-social și
ridicării nivelului general de dezvoltare
al patriei.

3,6

1,48
1,46
6,15
38,7—
39.0
43,8—
44,9
145—
146
10.8—
10,9

22,5
22,5

— prețuri comparabile —
1950==1

Date absolute

1965

17

3.2
3,1

5 667
3 750

’) La sfîrșitul anului

1950

7

1990
(plan)

1988

1990
(plan)

1965

1990
(plan)

27,5

92,7

370

450—
452

3,4

16,4

9.2
4,7

44,4
24,6

376,2
243,1

485,3
340

4.8
5,2

53
72

17

78.7

308

4,6

10,1

57,2

293,2

319,8-320.8
341,7

5,7

18,8—
18.9
34

3,1

9,8

2,172)

1 028

337

2 946—
3 135')

3 300

—

28,4

59,5

61,6

—

3,4
211
760

20,9
1 100
3 530

100,6
4 362
13 600

110,8
4 745
14 900

6.1
5,2
4,6

Această situație s-a datorat și faptu
lui că fondul de dezvoltare a fost, in
tr-o perioadă, în general, redus, ajungînd chiar la 17 la sută din venitul na
țional, ceea ce nu a asigurat mijloacele
necesare pentru dezvoltarea generală a
patriei noastre. Se poate constata ușor

32,6
22,8
19,6

•

că, dacă am fi continuat în același ritm,
am fi obținut o dublare sau cel mult o
creștere de 1,5 ori față de 1965 — ceea
ce ar fi determinat ca România să ră
mînă, practic, și astăzi o țară slab dez
voltată.

Vffl. MARILE REALIZĂRI OBȚINUTE DE POPORUL ROMAN
IN CONSTRUCȚIA SOCIALISTĂ, ÎNDEOSEBI ÎN PERIOADA
DE DUPĂ CONGRESUL AL IX-LEA
Datele de mai sus pun cu putere în
evidență justețea hotărîrilor și orientă
rilor Congresului al IX-lea al partidu
lui privind fondul de dezvoltare și acumulare, de cel puțin 30—33 la sută din
venitul național, care a constituit fac
torul determinant al progresului reali
zat de România după Congresul al
IX-lea.
Este necesar să subliniem că în 20
de ani, din 1945 pînă în 1965, s-au alocat pentru fondul de dezvoltare circa
400 miliarde lei, în timp ce în perioa
da 1966—1990, avînd în vedere și pre
vederile de investiții pentru anul viitor,
s-au alocat peste 5 000 miliarde lei.
Din totalul fondului național de dez
voltare, investițiile au reprezentat în cei
20 de ani — 1945—1965 — circa 340
miliarde de lei, iar din 1966 pînă în
1990 acestea se ridică la peste 4 300
miliarde lei.
Din totalul investițiilor, circa 2 300
miliarde lei au fost alocate pentru reali
zarea unei puternice industrii socialiste,
moderne.
Ca urmare a acestei puternice dezvol
tări. se poate spune că nu există do
meniu mai important în care industria
românească să nu realizeze produse de
înaltă tehnicitate și complexitate, com
petitive cu cele mai bune pe plan mon
dial. Numai pe această bază s-a asigu

rat ca la sfîrșitul ’actualului cincinal in
dustria patriei noastre să fie de peste 145
de ori mai mare decît în 1945, din care
de 128 de ori realizată după cel de-al
IX-lea Congres, al. partidului. (Aplauze
puternice).
Putem declara cu toată hotărîrea că
numai datorită dezvoltării puternice a
forțelor de producție, a industriei și âgriculturii, a celorlalte ramuri de activi
tate s-a lichidat rămînerea în urmă în
care se găsea tara noastră acum 45 de
ani și s-au asigurat ridicarea nivelu
lui de dezvoltare economică generală, a
gradului de civilizație materială și spi
rituală' a întregului popor, întărirea for
ței, independenței și suveranității Româ
niei. (Aplauze și urale puternice, pre
lungite; se scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu —
eroism, România — comunism !.“).
Realitatea, viața — adevăratul jude
cător — au infirmat concepția din tre
cut, dar care și-a găsit anumiți susți
nători și în anii construcției socialis
mului. după care România trebuia să
rămînă o țară eminamente agrară, pre
cum și concepția înapoiată, reacționară
care afirma că poporul român nu va
fi în stare să realizeze o industrie mo
dernă, dezvoltată.
Acum putem afirma cu îndreptățită
mîndrie că viața, realitatea au demon

strat forța clasei muncitoare, a poporu
lui nostru, devenit stăpîn pe destinele
sale, de a realiza o industrie superioară,
de a-și asigura dezvoltarea economicosocială și de a făuri cea mai dreaptă so
cietate din lume.
în același timp, după cum este bine
cunoscut, Congresul al IX-lea a combă
tut concepția de subapreciere a agricul
turii și a restabilit rolul și importanța
agriculturii ca una din ramurile de bază
ale economiei naționale, pornind de la
faptul că atît dezvoltarea industriei, cît
și a agriculturii reprezintă cerințe legice
ale dezvoltării economico-soqiale a ori
cărei societăți, și cu . atît mai mult a so
cialismului, că nu se poate realiza fău
rirea cu succes a socialismului fără a
asigura dezvoltarea puternică atît a in
dustriei, cît și a agriculturii, a unei agri
culturi socialiste de înaltă productivitate
și eficiență. (Aplauze puternice).
Pornind de la această concepție știin
țifică, din fondul de dezvoltare economico-socială s-au alocat agriculturii
mijloace foarte importante.
în primii 20 de ani — 1945—1965 —
s-au alocat dirca 56 miliarde lei pen
tru agricultură, iar din 1965 pînă în 1990,
peste 650 miliarde lei. Pe această bază
s-au realizat programul de irigații, de
amenajări funciare, puternica dotare cu
tractoare și mașini agricole, cu tot efe

este necesar, asigurînd baza tehnico-materială pentru înfăptuirea cu succes a
obiectivelor noii revoluții agrare. Cu această bază tehnico-materială puternică,
agricultura noastră socialistă, de stat și
cooperatistă, a putut să realizeze o creș
tere însemnată a producției — de peste
10 ori față de 1945 — din care de peste
6 ori după Congresul al IX-lea, iar în
acest an, înfăptuind obiectivele noii re
voluții agrare, s-a putut realiza cea mai
mare producție de cereale din ’ istoria
României, de peste 60 milioane tone,
ceea ce face ca țara noastră să se nu
mere printre primele țări din lume în ce
privește producția de cereale pe hectar
și locuitor. (Aplauze puternice).
în același timp, s-au alocat investiții
importante pentru transporturi, teleco
municații, silvicultură, construcții, circu
lația mărfurilor și altele, care au repre
zentat, pe întreaga perioadă, 885 miliar
de lei, din care peste 828 miliarde lei
după 1965.
O atenție deosebită s-a acordat con
strucției de locuințe, extinderii și mo
dernizării bazei materiale a învățămîntului, culturii, ocrotirii sănătății și altor
activități sociale, alocîndu-se, în perioa
da .1945—1990, circa 772 miliarde lei, din
care peste 706 miliarde lei în perioada
de după Congresul al IX-lea al parti
dului.
Ca rezultat al dezvoltării generale a
forțelor de producție, al alocării unui
procent important, de peste 30 la sută,
din venitul național pentru fondul de
dezvoltare și acumulare, după Congresul
al IX-lea al partidului, avuția națională
va fi, în 1990, de circa 5 660 miliarde lei,
față de numai 252 miliarde lei în 1945
și de 810 miliarde lei în 1965.
în cadrul acesta, fondurile fixe înre
gistrează o creștere de 22 de ori pe în
treaga perioadă, din care de 19 ori după
1965. .
Dezvoltarea puternică a forțelor de
producție, a industriei, agriculturii și
celorlalte ramuri de activitate, pe baza
celor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, s-a putut realiza datorită existen
ței proprietății întregului popor și pro
prietății cooperatiste asupra mijloacelor
de producție.
ESte suficient să comparăm ce repre
zentau fondurile fixe în 1945, ca rezultat
al întregii dezvoltări anterioare, și ce re
prezintă acestea astăzi, după o perioadă
de numai 40 de ani de construcție socia
listă, din care cea . mai mare parte sînt
realizate după Congresul al IX-lea al
partidului, cînd s-a acționat cu fermitate
pentru asigurarea condițiilor necesare
dezvoltării puternice a bazei tehnico-materiale a societății noastre socialiste.
Pe bâza realităților, se poate afirma cu
toată tăria că numai și numai proprie
tatea socialistă a întregului popor și co
operatistă a asigurat ridicarea României
la stadiul actual de dezvoltare economico-socială, de bunăstare materială și
spirituală a poporului. (Aplauze puter
nice, prelungite).
Aceasta a asigurat, totodată, realizarea
unei concordanțe cît mai depline între
forțele de producție și relațiile sociale —factori hotărîtori în procesul construcției
cu succes a noii orînduiri sociale.
O dată cu dezvoltarea generală a forțe
lor de producție, s-a acordat o atenție
deosebită repartiției raționale a industriei
și celorlalte ramuri în toate județele și
zonele patriei noastre.
în perioada 1945—1990 se realizează
circa 11 mii de capacități de producție
importante, din care 9 650 după cel de-al
IX-lea Congres al partidului, în ampla
sarea acestora s-a urmărit ca, o dată cu
dezvoltarea tuturor zonelor, să se acorde
o atenție și un ritm mai accelerat celor
rămase în urmă, ceea ce a determinat
ridicarea nivelului economico-social al
tuturor județelor.
Ca rezultat al dezvoltării industriei, a
celorlalte domenii și ramuri pe întreg te
ritoriul țării, gruparea județelor după vo
lumul activității economice totale pe un
locuitor s-a modificat astfel :

Volumul activității
economice totale
pe un locuitor
Pînă la 20 mii lei
între 20—40 mii lei
între 40—60 mii lei
între 60—80 mii lei
între 80—100 mii lei
între 100—150 mii lei
Peste 150 mii lei

Număr <le județe
1968

7
27
6
1
—
—
—

1990
—
—
—
—
12
21
8 ’

Oricine vizitează România se poate
convinge cu ușurință cît de profunde au
fost transformările în dezvoltarea tuturor
județelor, a întregii țări. Repartizarea

judicioasă a forțelor de producție pe în
tregul teritoriu constituie, astăzi, funda
mentul trainic al asigurării construcției
socialiste în țara noastră, al manifestării
deplinei egalități în drepturi pentru toți
cetățenii, fără nici o deosebire, al ridi
cării gradului de civilizație al tuturor ju
dețelor și localităților patriei noastre —
cerință obiectivă pentru făurirea cu suc
ces a socialismului. (Aplauze puternice,
prelungite).

Stimați tovarăși,
Puternica dezvoltare a forțelor de pro
ducție, creșterea producției industriale,
agricole și a celorlalte sectoare au dus la
profunde schimbări în structura socială.
Astăzi, clasa muncitoare, țărănimea și
intelectualitatea reprezintă forțele funda
mentale ale societății socialiste românești,
care, în deplină unitate, înfăptuiesc pro
gramele de dezvoltare economico-social ă
și asigură înaintarea fermă a patriei
noastre pe noi culmi de progres și civi
lizație.
Este necesar de subliniat că în această
perioadă a avut loc o puternică creștere
a productivității muncii, ceea ce a asi
gurat sporirea continuă a eficienței și
rentabilității în toate domeniile de activi
tate. însuși faptul că, în timo ce numărul
personalului muncitor a sporit de peste
6 ori, producția industrială a crescut de
peste 145 de ori demonstrează cu putere
înalta creștere a productivității muncii,
ca rezultat al organizării moderne, știin
țifice a producției, al mecanizării și auto
matizării, al ridicării gradului de califi
care al oamenilor muncii, din toate do
meniile de activitate.
Succese importante au fost obținute, în
toată această perioadă, în dezvoltarea pu
ternică a învățămîntului de toate grade
le, lichidîndu-se de mult analfabetismul,
moștenit de Ia regimul burghezo-moșieresc și dezvoltîndu-se puternic învățămîntul obligatoriu de 10 ani, iar din acest
an se va generaliza învățămîntul de 12
ani, pentru întregul tineret.
în același timp, a cunoscut o puternică
dezvoltare învățămîntul superior, care
asigură cadrele de specialitate pentru
toate ramurile moderne. Legarea strînsă
a învățămîntului cu producția, cu cerce
tarea, preocuparea continuă de ridicare a
nivelului învățămîntului pe baza celor
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii
moderne, ale cunoașterii umane în gene
ral au avut un rol de importanță hotărîtoare în întreaga dezvoltare a patriei
noastre, în construcția cu succes a socia
lismului.
De asemenea, trebuie să subliniem ma
rile realizări obținute în această perioa
dă, îndeosebi după Congresul al IX-lea
al partidului, în dezvoltarea puternică a
științei, a cercetării științifice în toate do
meniile de activitate.
Trebuie să subliniem că marile realizări
în dezvoltarea generală a patriei noastre
— a industriei, agriculturii, a celorlalte
ramuri — sînt strîns legate de intensa
activitate de cercetare, de promovare cu
îndrăzneală a noilor cuceriri ale științei
și tehnicii în toate domeniile, de ridi
care generală a nivelului de cultură și
educație al tuturor oamenilor muncii, al
întregului nostru popor. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Stimați tovarăși,
Acordînd o atenție deosebită realizării
fondului de dezvoltare și acumulare ca
una din condițiile hotărîtoare pentru pro
gresul puternic și ridicarea nivelului de
civifizație și al bunăstării generale a po
porului, partidul și guvernul nostru au
asigurat, în întreaga perioadă de după
Congresul al IX-lea al partidului, alo
carea a circa 67—70 la sută din venitul
național pentru fondul de consum.
Aceasta a asigurat majorarea fondului
de retribuire de 34 de ori față de
1950. Pe această bază s-a asigurat creș
terea retribuției medii de aproape 10 ori,
s-a acționat cu toată hotărîrea pentru aplicarea fermă’ a principiilor socialiste de
retribuție, s-a asigurat un raport echita
bil pentru etapa actuală dintre retribu
țiile mici și retribuțiile mari, redueîndu-se raportul între retribuțiile mari și
cele mici de la aproape 1 la 23 în 1950 la
1 la 4,7 în prezent.
Au crescut, de asemenea, veniturile ță
rănimii, care numai din sectorul coope
ratist reprezintă astăzi circa 62 miliar
de lei.
Am introdus ferm principiul acordului
global, al participării la beneficii, por
nind de la asigurarea veniturilor tuturor
categoriilor oamenilor muncii în raport
de munca și activitatea depusă, pe baza
principiului socialist „nici pîine fără
muncă, dar nici muncă fără pîine".

Putem afirma că principiile de retri
buire în industrie, în celelalte sectoare,
precum și în agricultură corespund pe
deplin perioadei de construcție socialis
tă din țara noastră, principiilor echită
ții șl eticii socialiste, asigurării unor
condiții de muncă și de viață cît mai
bune pentru toți cetățenii patriei noas
tre. (Aplauze puternice, prelungite).
Este adevărat că la noi nimeni nu se
mai poate îmbogăți fără muncă, și au
dreptate cei care ne critică că nu dăm
libertate pentru bogați, dar nu o vom
da niciodată, însă nu mai avem nici
săraci, și nici nu mai vrem să avem
săraci în România ! Să avem un popor
liber, cu o viață bună, egală ! (Aplauze
și urale puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).
Totodată, desfacerea de mărfuri cu
amănuntul prin comerțul socialist se ri
dică în acest an Ia circa 315 miliarde
lei, fiind de 18,5 ori mai mare decît în
1950. Consumul alimentar a crescut de
la 1 800 de calorii zilnic pe locuitor în
1950, la circa 3 300 calorii în prezent,
România înscriindu-se între țările cu
un bun consum din punctul de vedere
al necesităților fiziologice.
In același timp, au crescut puternic
cheltuielile social-culturale, finanțate de
la bugetul de stat, de la 3,4 miliarde
lei în 1950 la 20,9 miliarde în 1965 și
la circa 111 miliarde în 1990, ceea ce
reprezintă o creștere de aproape 33 de
ori.
Totodată, partidul nostru a acordat o
atenție deosebită construcțiilor de lo
cuințe, alocînd mijloacele necesare care
au asigurat construirea a circa 3 mili
oane de apartamente, din care 2,6 mili
oane după 1965.
S-au alocat, de asemenea, mijloacele
necesare pentru dezvoltarea de spitale,
dispensare, școli, centre de educație și
cultură, baze sportive și altele, care
asigură condiții tot mai bune de viață
pentru toți locuitorii patriei noastre.
Practic, astăzi peste 82 la sută din
populația orașelor locuiește în case noi,
iar din București — circa 90 la sută.
Ponderea populației urbane a crescut
de la 22 la sută în 1945 la peste 53 la
sută în acest an.
în mod sintetic, îmbunătățirea nive
lului de trai al întregului popor se re
flectă în faptul că durata medie a vie
ții s-a mărit de la 42 de ani în peri
oada antebelică, la circa 70 de ani în
prezent.
■ Putem afirma cu îndreptățită mîn
drie că, în anii construcției socialismu
lui, îndeosebi după Congresul al
IX-lea al partidului, a avut loc o creș
tere puternică a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului — ceea ce
demonstrează cu putere că partidul
nostru acționează cu toate forțele pen
tru a realiza țelul suprem al politicii
sale, esența societății socialiste multila
teral dezvoltate, de ridicare a bunăstă
rii materiale șUspirituale a poporului,
de a-i asigura o viață demnă, fericită,
în deplină libertate și independență.
(Aplauze și urale puternice, prelungite :
se scandează îndelung „Ceaușescu șl
poporul !“, „Ceaușescu reales, la al
XIV-lea Congres !“).
Dezvoltarea puternică a economiei
naționale a creat condițiile participării
active a României la diviziunea inter •
națională a muncii, la schimbul de va
lori materiale și spirituale cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orînduire
socială.
Merită să subliniem faptul că, față
de 1950, volumul total al comerțului
exterior a fost, în 1965, de 5 ori mai
mare, și va .fi de circa 53 de ori mai
mare în 1990, din care exportul de
72 de ori.
Toate acestea demonstrează cu pu
tere forța economiei românești, partici
parea sa activă la colaborarea interna
țională, cu țările socialiste, cu țările în
curs de dezvoltare, precum și cu statele
capitaliste dezvoltate, cu toate țările,
fără deosebire de orînduire socială.
Ca rezultat al întregii activități economico-sociale, venitul național a cres
cut, față de 1945, de 7 ori în 1965, și va
fi de 43—44 de ori mai mare în 1990.
Pe această bază am asigurat atît
creșterea fondului de consum, cît și a
fondului de acumulare și dezvoltare,
progresul general al patriei noastre, fău
rirea cu succes a socialismului în
România. (Aplauze și urale puternice;
se scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu — România, stima noastră
și mîndria !“).

IX. CINCINALUL 1986-1990 - PARTE INTEGRANTA A BILANȚULUI
ÎNFĂPTUIRILOR ISTORICE DIN ANII CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE
Stimați tovarăși,
în bilanțul prezentat se cuprind și
realizările cincinalului 1986—1990.
în înfăptuirea obiectivelor stabilite de
Congresul al XIII-lea al partidului, in
cincinalul al 8-lea au avut loc profun
de transformări în întreaga dezvoltare
a tării, punîndu-se în centrul activității
dezvoltarea intensivă, înfăptuirea obiec
tivelor noii revoluții tehnico-științifice
și noii revoluții agrare, aplicarea fermă
a programelor de modernizare și orga
nizare științifică a producției, a princi
piilor autoconducerii, autogestiunii, au
tofinanțării, pe baza programelor, a
normelor privind întreaga activitate economico-financiară.
Sînt cunoscute prevederile și realiză
rile de pînă acum în acest cincinal,
care, împreună cu planul pe 1990, vor
asigura creșterea producției industriale
cu circa 40 la sută
Se realizează cu succes programele de
dezvoltare ale celorlalte sectoare și
ramuri, precum și obiectivele noii re
voluții agrare, care au dus la obți
nerea în acest an a celor mai mari pro
ducții la cereale, la plante tehnice, la
întreaga producție vegetală, asigurînd
astfel cele mai bune condiții pentru o
bună aprovizionare a populației.
Se poate aprecia că realizările din
primii 4 ani ai cincinalului și din 1990
— ultimul an al celui de-al 8-lea cin
cinal — vor asigura realizarea obiecti
velor fundamentale ale celui de-al 8-lea
cincinal, ridicarea patriei noastre la un
nou nivel de dezvoltare economico-socială.
Este bine cunoscut că, și în acest
cincinal, s-au realizat prevederile pri
vind creșterea retribuției, a pensiilor, a
veniturilor generale ale oamenilor
muncii.
Toate acestea se regăsesc — așa cum
am menționat — în bilanțul general al
dezvoltării patriei noastre și al ridicării

nivelului de viață, materială și spiritua
lă, în anii construcției socialiste.
întreaga dezvoltare economico-socială
a creat condițiile necesare pentru îm
bunătățirea întregii activități economico-financiare, pentru stabilitatea mone
dei, a determinat, în ultimii ani, un
buget excedentar și a creat posibilitatea
lichidării, la sfîrșitul lunii martie a aces
tui an, a datoriei externe.
Lichidarea datoriei externe reprezin
tă o mare realizare a politicii statului
nostru și pune capăt dependenței în
delungate a țării noastre față de mo
nopolurile și capitalul financiar străin.
Pentru prima dată în istoria sa Româ
nia nu mai plătește nici tribut, nici
dobînzi ! Tot ceea ce se produce apar
ține pe deplin poporului român, care a
devenit astfel — se poate spune — pen
tru prima oară, cu adevărat indepen
dent, și economic, și politic ! (Aplauze și
urale puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu — România, stima noastră și
mindria !“).
Acum, cînd facem bilanțul general al
stadiului societății noastre socialiste, al
realizărilor din cel de-al 8-lea cincinal,
putem afirma cu îndreptățită mîndrje
că principalele prevederi ale Programu
lui partidului pentru această perioadă,
obiectivele strategice stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului se înfăp
tuiesc cu succes și că la începutul anilor
’90 România se va prezenta cu reali
zarea obiectivului strategic de trecere
într-o nouă etapă, de țară mediu dez
voltată — ceea ce creează noi și noi
condiții pentru ridicarea continuă a ni
velului de dezvoltare a civilizației și
bunăstării generale a poporului nostru.
(Urale și aplauze puternice, prelungite ;
se scandează îndelung „Ceaușescu și
poporul !“, „Ceaușescu reales, la al XIVlea Congres !“).
Putem afirma cu îndreptățită mîndrie
că, sub conducerea gloriosului nostru

partid comunist, care își îndeplinește cu
cinste misiunea istorică, clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea, între
gul nostru popor. în deplină unitate, au
dobîndit realizări epocale pe calea noii
orînduiri sociale, demonstrînd cu pu
terea faptelor de netăgăduit forța unui
popor care a lichidat pentru totdeauna
asuprirea și inegalitățile, a devenit pe
deplin stăpîn pe destinele sale și își
făurește în mod liber și independent vii
torul său de aur. (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul — România,
viitorul !“).
Viața, realitatea demonstrează cu
putere că numai și numai în condițiile
socialismului poporul nostru a putut
lichida înapoierea moștenită de la vechi
le orînduiri sociale și ca rezultat al
dominației străine, că socialismul repre
zintă garanția prezentului și viitorului
luminos al întregii noastre națiuni.
(Aplauze puternice, prelungite).
Pentru toate aceste mărețe realizări,
acum, la al XIV-lea Congres al partidu
lui, la acest minunat bilanț de mărețe
înfăptuiri, doresc să adresez clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității, tu
turor oamenilor muncii, fără deosebire
de naționalitate, întregului nostru popor,
în numele Congresului — marele forum
al comuniștilor — cele mai calde felici
tări și urarea de a obține noi și noi îm
pliniri și realizări pe calea ridicării
României pe noi trepte de progres și ci
vilizație ! (Aplauze puternice, prelungite;
se scandează îndelung „Ceaușescu reales,
la al XIV-lea Congres !“).
Bilanțul marilor realizări obținute de
poporul nostru, sub conducerea partidu
lui, în dezvoltarea economico-socială, în
ridicarea nivelului general de civilizație,
demonstrează cu puterea faptelor de
netăgăduit că România a străbătut mai
multe etape de dezvoltare economico(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a)
socială, înfăptuind cu succes noua orînduire socială socialistă, și se 'află într-o
etapă nouă, superioară.
Iată de ce
al XIV-Iea Congres al
partidului va fi caracterizat drept
Congresul marilor victorii, al triumfului
socialismului, al afirmării depline a
independenței și suveranității României,
al înaintării ferme a României spre visul
de aur, spre comunism ! (Aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — eroism, România — comu
nism !“).

Stimați tovarăși,
Privind cu îndreptățită mîndrie la
marile realizări în edificarea socialismu
lui și în dezvoltarea generală a patriei
noastre, trebuie să spunem deschis că
drumul acestor mărețe realizări nu a
fost deloc ușor.
A trebuit să străbatem un drum lung,
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să mergem de multe ori pe căi
necunoscute, să învingem multe și multe
greutăți, unele stări de înapoiere, ineren
te, de la care a pornit țara noastră.
Tntr-o anumită perioadă au avut loc
abuzuri și ilegalități, încălcarea princi
piilor de bază ale socialismului, dar
partidul nostru a știut să lichideze toate
aceste stări de lucruri negative și să
asigure mersul ferm înainte, străbătînd
multe căi necunoscute pînă atunci, găsind
formele cele mai bune, corespunzătoare
realităților și năzuințelor poporului
român de asigurare a făuririi cu succes
a socialismului.
Am obținut realizări istorice, dar mai
avem de străbătut încă un drum lung
pînă la înfăptuirea deplină a societății
socialiste multilateral dezvoltate, pînă la
triumful deplin al principiilor socia
lismului și, în perspectivă, al principiilor
comuniste în întreaga viață a societății
noastre.
Este necesar să tragem toate concluzi
ile, atît din tot ceea ce am realizat, cit

și din stările negative, din lipsuri, să
asigurăm perfecționarea continuă a acti
vității noastre de construcție socialistă,
acționînd întotdeauna pentru aplicarea
neabătută a principiilor socialismului
științific, a legităților general-obiective
la realitățile patriei noastre, avînd per
manent în vedere că socialismul trebuie
să-l realizăm cu poporul și pentru popor,
că tot ceea ce se înfăptuiește în patria
noastră trebuie să asigure dezvoltarea
generală a națiunii, ridicarea con
tinuă a bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor, întărirea con
tinuă a independenței și suveranității
României.
Numai pe această cale și numai acțio
nînd întotdeauna ca adevărați revolu
ționari comuniști vom asigura mersul
ferm înainte, înfăptuirea Programului
partidului, victoria socialismului și
comunismului în România ! (Aplauze și
urale puternice, prelungite ; se scandează
îndelung „Ceaușescu și poporul —
România, viitorul !“).

X. PROGRAMUIrDIRECTIVĂ PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ
A ROMÂNIEI IN CINCINAMl 1991-1995
ȘI ÎN PERSPECTIVA ANILOR 2000-2010
Stimați tovarăși,
Programul-Directivă privind dezvol
tarea economico-socială în al 9-lea cin
cinal și, în perspectivă, pînă în anii
2000—2010 asigură dezvoltarea continuă
a forțelor de producție, perfecționarea
relațiilor sociale și ridicarea patriei
noastre pe noi culmi de progres și civi
lizație.
Congresul al XIV-Iea al partidului
marchează trecerea României la o nouă
etapă de dezvoltare, la realizarea fazei
superioare a programului de făurire a
societății socialiste multilateral dezvol
tate și crearea condițiilor necesare în
făptuirii în viață a principiilor de mun
că și viață comuniste.
Pornind de la nivelul actual al indus
triei, agriculturii și celorlalte sectoare,
în cincinalul viitor și în perspectiva ani
lor 2000—2010 se va pune accentul pe
dezvoltarea intensivă a tuturor sectoa
relor de activitate, pe realizarea unei
noi calități a muncii și vieții, a unui ni
vel tehnic, tot mai ridicat al întregii pro
ducții, pe baza aplicării ferme a celor
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.
în întreaga perioadă a deceniului ur
mător, și în primul rînd în cincinalul
1991—1995, trebuie să se concentreze
toate forțele pentru înfăptuirea progra
melor de organizare științifică și de mo
dernizare a activității în toate sectoa
rele.
în acest sens va trebui să se porneas
că de la faptul că actualul nivel de dez
voltare a economiei românești, cît și
orientările pe plan mondial impun o in
tensificare a activității de cercetare ști
ințifică și tehnică, asigurînd astfel în
toate sectoarele aplicarea în viață și or
ganizarea producției pe baza celor mai
noi cuceriri ale științei și tehnicii. Aceas
ta constituie una din cerințele legice ale
dezvoltării societății omenești, ale con
struirii cu succes a socialismului și co
munismului.
De asemenea, va trebui să se acorde o
atenție deosebită problemelor creșterii
mai puternice a productivității muncii,
sporirii eficienței și rentabilității în
toate sectoarele. O atenție deosebită va
trebui acordată, în cincinalul următor și
în perspectivă pînă în anii 2000, repar
tizării juste a forțelor de producție pe
întreg teritoriul țării, dezvoltării economico-șociale a tuturor județelor, orașelor
și comunelor patriei noastre.
înfăptuirea prevederilor ProgramuluiDirectivă pentru cincinalul al 9-lea, în
deceniul următor și pînă în anul 2010
trebuie să asigure ridicarea României la
un nivel înalt de dezvoltare economicosocială, crearea bazei tehnico-materiale
a societății socialiste multilateral dez
voltate și pentru trecerea la etapa supe
rioară de dezvoltare, spre comunism.
(Urale și aplauze puternice, prelungite ;
se scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu — eroism, Româ
nia — comunism !“).
Așa cum se subliniază în ProgramulDirectivă, producția-marfă industrială
urmează să crească cu 30—35 la sută,
dar este necesar să avem în vedere că,
în cadrul dezbaterilor în partid și cu în
tregul popor, s-a subliniat că este ne
cesar să considerăm acest spor ca minim
— și trebuie să acționăm pentru o creș
tere mai accentuată a producției indus
triale pe baza dezvoltării intensive și a
valorificării superioare a materiilor pri
me și materialelor, a muncii poporului
nostru.
Pe această bază va trebui să asigurăm
o creștere mai accentuată a produsului
social, a venitului național — condiție
fundamentală pentru a asigura mijloa
cele necesare realizării dezvoltării conti
nue a patriei noastre și ridicării continue

a nivelului de trai material și spiritual al
poporului — țelul suprem al politicii
partidului nostru, esența societății socia
liste multilateral dezvoltate pe care o
edificăm cu succes în România. _
în cincinalul 1991—1995 se vor asigura
dezvoltarea armonioasă a tuturor ramu
rilor economiei naționale, eliminarea
unor contradicții care au apărut în dez
voltarea diferitelor ramuri și lichidarea

unor rămîneri în urmă, asigurînd o ase
menea creștere a economiei naționale
care să satisfacă în condiții tot mai bune
necesitățile economico-sociale de bună
aprovizionare și de export — cerință fun
damentală a înaintării ferme a României
spre noi culmi de progres și civilizație.
Principalii indicatori ai dezvoltării
României în cincinalul al 9-lea sînt ur
mătorii :
1995/1990

-

Dinamica

Ritm mediu
anual

3110 -- 3 245

125 —130

4,5— 5,5

1 395 — 1 450

135 —140

6—7

1 635 — 1 695

135 —140

6—7

2 375 — 2 470
2 225 — 2 310
870 — 900

125 —130
130 —135
140 —145

4,5— 5,5
5,5— 6
7 — 7,5

302
223
162

120 ■-125
125 —130
130 —135

4 — 4,5
4.5— 5,5
5,5— 6

1 600 -- 1700

120 —129

4—5

1995
Produsul social
— miliarde lei
Venitul național
— miliarde lei
Produsul național brut
— miliarde lei
Producția industrială
— miliarde lei
— globală
— marfă
— netă
Producția agricolă *)
— miliarde Iei
— globală
— marfă
— netă
Volumul investițiilor în economia
națională *) (pe perioada de 5
ani)
— miliarde lei
Volumul comerțului exterior *)
— miliarde lei, prețuri de
livrare
din care :
— volumul exportului
Numărul de personal muncitor
— mii persoane
Productivitatea muncii în indus
tria republicană (calculată pe
baza producției-marfă)
— mii lei/persoană
Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei
producție-marfă în industria
republicană, în 1995 față de 1990
— lei
Desfacerile de mărfuri cu amă
nuntul
— miliarde lei
Prestările de servicii pentru popu
lație
— miliarde lei
Retribuția medie reală
— lei lunar
Veniturile totale ale țărănimii co
operatiste
— miliarde lei
Construcții de locuințe din fon
durile statului pe cincinal
— mii apartamente
Cheltuieli social-culturale de la
bugetul de stat pentru o familie
— lei

284 -210 —
154 --

%

680 —

700

154 —158

9 — 9,5

505 —

525

158 —162

9,5—10

8 180 -- 8 240

102.4—103

0,5— 0,6

585

125 ■—130

4,5— 5,5

334 —

342

105 —108

1 — 1,5

96 —

105

160 —175

3 500 — 3 600

105 ■-108

1 — 1,5

105 —108

1 — 1,5

105 —108

1 — 1,5

565 —

140

64,7-■

66,5

10 —12

700

15 500 —16 000

*) La producția agricolă, investiții și comerț exterior, dinamicile și ritmurile
medii sînt calculate pe perioade de 5 ani.
După cum reiese din datele de mai
sus, dezvoltarea intensivă a industriei
va reprezenta în continuare un obiectiv
central al întregii noastre activități. Se
va pune accentul, așa cum am mențio
nat, nu atît pe latura extensivă, cît pe
dezvoltarea intensivă și valorificarea
superioară a produselor, a nivelului teh
nic și calitativ.
O atenție deosebită va trebui să se
acorde lărgirii mai puternice a bazei
proprii de materii prime și resurselor
energetice, exploatării cu randamente
sporite a substanțelor utile din zăcă
minte.
Este necesar să Intensificăm activita
tea de prospecțiuni geologice în ve
derea punerii în evidență a noi rezerve
de materii prime, materiale și surse
energetice.

Avînd în vedere rezervele existente,
pînă în 1995, producția de lignit și căr
bune va trebui să ajungă la circa
80 milioane tone, iar cea de huilă cocsificabilă la peste 20 milioane tone, asigurîndu-se cel puțin 90 la sută din ne
cesarul de cărbune cocsificabil.
în mod corespunzător, va trebui să
crească producția de metale neferoase,
care trebuie să asigure, în întregime,
necesarul economiei naționale.
O atenție deosebită se va acorda spo
ririi rezervelor de țiței, factorului de
recuperare și — pe această bază — se
va obține o creștere mai accentuată a
producției de țiței.
Se va asigura, totodată, o dimen
sionare judicioasă a extracției de gaze
naturale, astfel încîf să se asigure re

zervele necesare pe o perioadă mai în
delungată.
De asemenea, este necesar să se acor
de, în toate ramurile de activitate, o
atenție maximă recuperării și valorifi
cării materialelor refolosibile, care ur
mează să acopere, în unele sectoare,
peste 50 la sută din necesarul econo
miei naționale.
în cincinalul al 9-lea va trebui să
rezolvăm în mod radical problema
energiei prin extinderea și amenajarea
hidroenergetică, funcționarea la în
treaga capacitate a termocentralelor pe
cărbune, valorificarea surselor energe
tice recuperabile și a surselor necon
venționale.
Avînd în vedere rămînerile în urmă
la intrarea în producție a centralelor nuclearo-electrice, este necesar să concen
trăm toate forțele, astfel ca pînă în 1995
să asigurăm darea în funcțiune a tutu
ror grupurilor de energie nucleară, ceea
ce va asigura circa 50 la sută din nece
sarul de energie al țării noastre.
în același timp, trebuie să se asigure
realizarea programelor de dezvoltare a
surselor de energie neconvențională —
microhidrocentralelor, biogazului, ener
giei vîntului și energiei solare —• care
trebuie să permită, în unele localități
mici, asigurarea deplinei autonomii ener
getice.
Totodată, este necesar să se acționeze
cu mai multă hotărire pentru elaborarea
de noi tehnologii, care să ducă la redu
cerea substanțială a consumului de com
bustibil în toate sectoarele, inclusiv în
producția de energie electrică și termi
că, în iluminat și distribuție, la creșterea
mai puternică a randamentelor în toate
ramurile economiei.
Programul-Directivă prevede dezvol
tarea puternică a metalurgiei, chimiei și
petrochimiei, a construcțiilor de mașini,
a materialelor de construcții, precum și
a industriei ușoare și alimentare.
Este necesar ca în toate ramurile și în
toate sectoarele să se acționeze pentru
realizarea în cele mai bune condiții a
prevederilor din Programul-Directivă
pentru ridicarea industriei noastre socia
liste la un înalt nivel calitativ și tehnic,
care să realizeze producții competitive
cu cele mai bune produse similare pe
plan mondial și să facem astfel ca, în
unele domenii, industria românească să
se afle pe primele locuri și chiar pe pri
mul loc în lume. (Aplauze puternice).
Dispunem pentru aceasta de tot ce
este necesar, de o industrie modernă, de
minunați muncitori, tehnicieni, ingineri.
De aceea, putem avea deplina încredere
că oamenii muncii din industrie vor în
făptui cu succes obiectivele cincinalului
al 9-lea, de realizare a unei industrii pu
ternice, de mare randament, de înalt ni
vel tehnic și calitativ. (Aplauze puterni
ce, prelungite ; se scandează „Vom munci
și vom lupta, țara o vom înălța!“).

Stimați tovarăși,
Agricultura reprezintă o ramură de
bază a economiei naționale, care trebuie
să asigure satisfacerea în cele mai bune
condiții a necesităților bunei aprovizio
nări a populației, a întregii economii,
ridicarea continuă a nivelului de viață
al poporului.
Pornind de la această cerință obiec
tivă, și în cincinalul al 9-lea și în
perspectivă se vor pune în centrul între
gii activități dezvoltarea și modernizarea
agriculturii, realizarea în continuare a
obiectivelor noii revoluții agrarej pe baza
dezvoltării intensive în toate domeniile.
Trebuie să avem permanent în vedere
că pămîntul reprezintă cel mai impor
tant bun național al întregului popor —
factor hotărîtor pentru dezvoltarea
națiunii noastre. De aceea, conser
varea, ridicarea potențialului productiv
al fondului funciar constituie o obligație
fundamentală a întregii politici de
făurire a socialismului și comunismului.
Este necesar să asigurăm înfăptuirea
în cele mai bune condiții a programu
lui de irigații și amenajări funciare,
astfel încît pînă în 1995 să se realizeze
irigarea a cel puțin 8 milioane hectare,
urmînd ca pînă in anii 2000 să încheiem
organizarea întregului sistem național de
irigații, care va ajunge la circa 7—7,5 mi
lioane de hectare teren agricol, din care
cel puțin 5,5 milioane hectare teren
arabil.
în același timp, va trebui să inten
sificăm lucrările de combatere a eroziu
nii solului, a excesului de umiditate,
încheind pînă în 1995, în linii generale,
întreaga această activitate.
Producția de cereale trebuie să se afle
și în continuare în centrul activității,
asigurîndu-se obținerea unor producții
stabile, în orice condiții de climă.
Avînd în vedere recolta de cereale
record din acest an, de peste 60 milioane
tone, este necesar să ne propunem să
asigurăm, în anii viitori, o producție
permanentă, de cel puțin 50 milioane
tone. Cu o asemenea producție de
cereale vom asigura satisfacerea pe
deplin a necesităților interne și vom
dispune și de o anumită cantitate pentru
export. Mă refer la 50 de milioane, ur
mînd să asigurăm o folosire a pămîntului, pe care astăzi obținem cereale, pen

tru alte sectoare de activitate din agri
cultură.
Vă trebui șă asigurăm obținerea unor
producții mai mari de plante tehnice și,
îndeosebi, la floarea-soarelui, soia și
sfeclă de zahăr, care să fie cel puțin la
nivelul celor realizate în acest an.
O atenție deosebită va trebui să acor
dăm legumiculturii, care — atît în ceea
ce privește creșterea producțiilor, dar și
diversificarea acestora — va duce la o
bună aprovizionare a populației, în tot
timpul anului.
în mod corespunzător, este necesar să
modernizăm plantațiile pomicole și vi
ticole, să asigurăm producții stabile, la
nivelul cerințelor noii revoluții agrare.
Practic, se poate spune că în dome
niul producțiilor vegetale avem toate
condițiile pentru a asigura, încă din cin
cinalul viitor, cerințele din Programul
partidului de a realiza o agricultură de
înalt randament, de înaltă productivita
te, care să poată să fie comparabile și
competitive cu cele mai bune din lume.
(Aplauze puternice).
O atenție deosebită este necesar să
acordăm, în continuare, zootehniei. Am
realizat prevederile privind efectivele de
porcine, de păsări. Continuă să se ma
nifeste o rămînere în urmă în ce priveș
te creșterea efectivelor de bovine și ovi
ne, deși avem și la acestea creșteri im
portante, dar trebuie să ne propunem ca
în viitorul cincinal să realizăm în în
tregime obiectivele privind creșterea
efectivelor de bovine la cel puțin 11 mi
lioane, din care 5 milioane vaci cu lapte,
și la cel puțin. 30—35 milioane de oi, din
care cel puțin 25 milioane de oi-mame.
In același timp, trebuie să asigurăm
creșterea corespunzătoare a producției
de carne, lapte, lînă, ouă, asigurînd o
bună aprovizionare a populației, în con
formitate cu cele mai exigente cerințe
ale științei privind o bună alimentație a
întregului popor.
în vederea realizării obiectivelor din
sectorul zootehnic se impun măsuri hotărîte pentru asigurarea unei puternice
dezvoltări a bazei furajere, pentru va
lorificarea în mai bune condiții a celor
peste 4 milioane hectare de pășuni și
finețe, precum și a circa 2—3 milioane
hectare din fondul forestier, ceea ce va
asigura o bază bună dezvoltării zooteh
niei.
De asemenea, sînt necesare măsuri
hotărîte pentru realizarea bunei meca
nizări și chimizări a întregii agriculturi,
pentru aplicarea celor mai noi tehnolo
gii și cuceriri ale științei — factori hotărîtori în realizarea obiectivelor noii
revoluții agrare, a unei agriculturi de
înaltă productivitate!
Trebuie să spunem că șl în domeniul
agriculturii realizările de pînă acum
demonstrează capacitatea pe care o avem
și, mai cu seamă, activitatea țărănimii
cooperatiste, a specialiștilor, a tuturor
oamenilor muncii, care ne dau garanția
că vom realiza și în acest domeniu, în
întregime, prevederile cincinalului viitor.
(Aplauze puternice, îndelungate).
în silvicultură este necesar să se asi
gure realizarea, în următorul cincinal, a
programului de reîmpădurire, asigurîn
du-se păstrarea în cele mai bune con
diții a suprafeței împădurite, acordînd, în același timp, atenția necesară
speciilor autohtone și realizării unui
raport optim între diferite specii, cores
punzător condițiilor din țara noastră.
Este necesar, de asemenea, să se ac
ționeze cu toată fermitatea în vederea
realizării Programului național de ame
najare complexă a bazinelor hidrografi
ce, de folosire rațională a apei, de păs
trare a ei cît mai curată.
în general, trebuie să se acorde o aten
ție deosebită problemelor mediului în
conjurător, considerînd aceasta ca una
din problemele fundamentale ale con
strucției socialiste și asigurării viitoru
lui patriei noastre.
Avînd însă în vedere că problema
mediului înconjurător devine tot mai
complexă și că ea nu se poate soluționa
decît printr-o largă cooperare cu toate
statele, este necesar ca țara noastră să
participe mult mai activ și să acționeze
pentru a se înlătura unele cauze ale
poluării mediului înconjurător, care
devin un pericol pentru planeta noastră,
printre care se numără și experiențele
nucleare, și zborurile în Cosmos, care
însă nu sînt menționate de cei care sînt
vinovați pentru actuala situație a me
diului înconjurător.
Iată de ce România consideră că este
necesar ca în cadrul Națiunilor Unite să
se acționeze în mod organizat pentru a
se pune capăt atitudinii de distrugere
a mediului înconjurător, pentru a salva
planeta noastră, pentru asigurarea vieții
pe Pămînt ! (Aplauze și urale puternice,
prelungite; se scandează îndelung
„Ceaușescu — pace !“).
în același timp, este necesar să asigu
răm dezvoltarea bazelor de păstrare a
produselor agricole și alimentare, să per
fecționăm sistemul de contractări și achiziții, astfel încît să avem permanent
asigurate rezervele necesare pentru buna
aprovizionare a populației și acoperirea
altor cerințe ale economiei naționale cu
materii prime și materiale din domeniul
agriculturii.
Consider că este necesar ca, în cinci

nalul viitor, peste consumul normal de
produse agricole și alimentare, să se asi
gure rezerve pentru buna aprovizionare
pe cel puțin 6 luni de zile.
în domeniul transporturilor, este ne
cesar să se acționeze pentru buna folo
sire a mijloacelor de transport, creș
terea vitezei de circulație, reducerea con
sumului de combustibil și energie elec
trică, realizîndu-se o raionare cît mai
bună a transportului, evitîndu-se încru
cișările și distanțele mari, inutile.
în mod corespunzător se va dezvolta
activitatea de telecomunicații, a poștei,
introducînd noile cuceriri ale științei și
tehnicii, perfecționînd, pe această bază,
întregul sistem de telecomunicații.
în toate sectoarele economico-sociale
trebuie să acționăm cu toată fermitatea
și hotărîrea în vederea modernizării și
perfecționării întregii activități pe baza
celor mai noi cuceriri ale științei și
tehnicii. Avem tot ceea ce este necesar
pentru a asigura ca, în cincinalul urmă
tor, să încheiem, în linii generale, pro
gramele de perfecționare și modernizare
a tuturor sectoarelor și ramurilor, ceea
ce va ridica pe o treaptă superioară’
nivelul întregii noastre activități și va
face ca România să se afle printre țările
cu o economie avansată și modernă,
competitivă în toate domeniile. (Aplau
ze). Aceasta constituie una din cerințele
vitale ale realizării Programului parti
dului, ale ridicării patriei noastre pe noi
culmi de progres și civilizație. (Aplauze
puternice, prelungite).
)

Stimați tovarăși,
înfăptuirea programelor de dezvoltări
economico-socială impune ca o necesit
tate obiectivă alocarea șl în viitor a
28—30 la sută din venitul național pen
tru fondul de acumulare și dezvoltare.
Pe această bază, în următorul deceniu,
se .vor realiza investiții de 3 200—3 500
miliarde lei, din care 1 600—1 700 miliar
de lei în cincinalul al 9-lea.
în cincinalul următor, investițiile vor
fi orientate în primul rînd spre dezvol
tarea mai puternică a bazei de materii
prime, realizarea programului energetic
și înfăptuirea obiectivelor 'de dezvoltare
intensivă a industriei și celorlalte ramuri
de activitate, de înfăptuire a programe
lor de organizare și modernizare a aces
tora, pe baza celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii.
Se vor aloca, de asemenea, mijloace
importante pentru realizarea programu
lui de irigații și de amenajări funciare,
de modernizare a agriculturii, precum
și pentru înfăptuirea programelor de
construcții de locuințe, social-culturale,
de ridicare a nivelului general de civili
zație al tuturor localităților patriei.
înfăptuirea programului de investiții
în toate sectoarele impune măsuri
hotărîte pentru perfecționarea activității
de construcții, pentru realizarea de noi
tehnologii moderne, precum și pentru
reducerea consumurilor materiale și, în
general, a cheltuielilor în domeniul con
strucțiilor.
O atenție deosebită va trebui să fia
acordată scurtării termenelor de execu
ție a lucrărilor și punerii la timp în
funcțiune a noilor obiective economicosociale, a locuințelor, asigurînd astfel
creșterea eficienței și rentabilității în
acest sector important al economiei na
ționale.
în realizarea obiectivelor de dezvoltare
economico-socială se va acorda și îni
continuare o atenție deosebită reparti
zării juste, echilibrate a forțelor de
producție în toate județele și zonele ță
rii, urmărindu-se modernizarea continuă
a tuturor localităților.
Pornind de la prevederile Programului-Directivă, în toate județele, orașele
și comunele s-au elaborat, cu partici
parea directă a tuturor cetățenilor, pro
grame de dezvoltare economico-socială
care, după definitivarea lor, vor consti
tui părți integrante ale celui de-al 9-lea
cincinal.
în toate județele, în centrul preocupă
rilor se va situa dezvoltarea echilibrată,
armonioasă a tuturor activităților eco
nomico-sociale, utilizarea cît mai efi
cientă a potențialului productiv creat
pînă acum și amplasarea judicioasă a
noilor obiective economico-sociale.
Pe această bază se vor crea condițiile
ca, în 1995, toate județele să realizeze
un volum de activitate economică pe lo
cuitor de cel puțin 100 mii lei, iar în,
peste 20 de județe să se depășească 150
mii lei.
O atenție deosebită se va acorda dez
voltării noilor centre agroindustriale, a
tuturor comunelor, pornind de la nece
sitatea obținerii unei producții agricole
de cel puțin 35—40 mii lei pe hectar de
teren agricol,, precum și creșterea mai
puternică a producției industriei mici
și a serviciilor, realizîndu-se pe această
cale cel puțin 6 000—8 000 lei pe locuitor.
în același timp, vor trebui luate mă
suri ferme pentru utilizarea deplină a
tuturor mijloacelor de producție, a
pămîntului, a capacităților de producție
industriale și de dezvoltare a serviciilor,
de organizare rațională a construcțiilor
de locuințe, a lucrărilor edilitare, trans
porturilor, precum și pentru funcționarea
(Continuare în pag. a Vl-a)
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cît mai bună a unităților comerciale și
de alimentație publică, de învățămînt,
sănătate și cultură.
Toate acestea vor asigura dezvoltarea
puternică a tuturor localităților patriei
noastre, înfăptuirea în viață a prin
cipiului autoconducerii și autogestiunii
si desfășurarea întregii activități pe
baza autofinanțării.
Pe această bază se va asigura ridi
carea nivelului general, economic și so
cial, al tuturor localităților, realizarea
în viață a politicii partidului de ade
vărată egalitate între toti cetățenii tă
rii. Se vor apropia continuu condițiile
de muncă și de viață ale oamenilor mun
cii de la sate de ale celor de la orașe, se
va ridica gradul general de civilizație
al tuturor localităților patriei noastre,
una din cerințele fundamentale ale fău
ririi cu succes a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintării sore
comunism. (Urale șî aplauze puternice,
prelungite.
Se
scandează
îndelung
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceausescu —
eroism. România — comunism !“).

Stimați tovarăși,
înfăptuirea marilor obiective ale con
strucției socialiste din patria noastră
imnune dezvoltarea și mai puternică a
învățămîntului, științei și culturii, ridi
carea nivelului general de pregătire pro
fesională, tehnico-științifică și de cul
tură generală a întregului ponor.
Este necesar să perfecționăm în con
tinuare învățămîntul de toate gradele,
să realizăm o legătură și mai strînsă
a învățămîntului cu producția și cerce
tarea. învățămîntul de toate gradele și,
îndeosebi, 'cel liceal și învățămîntul su
perior trebuie să asigure înarmarea ti
neretului cu cele mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii,
ale cunoașterii
umane în general.
Dezvoltarea intensivă, modernizare^ și
organizarea științifică a tuturor sectoa
relor economico-sociale cer oameni cu
înalte cunoștințe, cu o bună pregătire
în toate domeniile de activitate.
O dată cu generalizarea învățămîntului
de 12 ani sînt create condițiile necesa
re de creștere a nivelului de cunoștin
țe al tuturor oamenilor muncii, de
formare a unei clase muncitoare și țărănimi cooperatiste cu un nivel ridicat
de pregătire tehnico-științifică. de reali
zare a unei muncitorimi și țărănimi in
telectuale și de sporire a cunoștințelor
întregii noastre națiuni, care — în dece
niul următor — trebuie să devină un po
por cu înalte cunoștințe, cu o înaltă
cultură, cu un înalt spirit revoluționar,
un popor cu un nivel intelectual ridi
cat. aceasta reprezentînd garanția înain
tării cu succes a patriei noastre pe dru
mul socialismului și comunismului, al
bunăstării și fericirii întregii națiuni.
(Aplauze puternice, prelungite).
Un rol tot mai important revine cer
tării științifice și tehnologice, care tree să asigure un înalt nivel tehnic,
iiitativ al tuturor produselor româ
nești, care să fie, repet, competitive cu
cele mai bune produse similare pe plan
mondial și, în unele domenii, șă fie cele
mai bune.
Trebuie concentrată atenția spre reali
zarea programelor de modernizare și ri
dicare a nivelului tehnic al tuturor pro
duselor românești, de elaborare a noi
tehnologii care să contribuie, la extin
derea bazei de materii prime și ener
getice, la creșterea randamentelor și re
ducerea consumurilor materiale și ener
getice.
Este necesar să se asigure realizarea
de noi materiale cu caracteristici su
perioare în chimie, în metalurgie, în
materiale de construcții și în alte do
menii.
Să se realizeze noi utilaje, instalații
tehnologice, noi mașini cu caracteristici
superioare, care să asigure creșterea pu
ternică a productivității muncii, a ran
damentelor și eficienței economice.
Să se acorde în continuare o atenție
deosebită științelor agricole, biologiei,
geneticii, problemelor înfăptuirii obiec
tivelor noii revoluții agrare.
în același timp, va trebui să se dea
o atenție mai mare cercetărilor fun
damentale, acordîndu-se o atenție deo
sebită matematicii, fizicii, chimiei,
biologiei, în vederea unei mai bune
înțelegeri a fenomenelor vieții, naturii,
a dezvoltării generale a omenirii.
Trebuie să pornim întotdeauna de la
faptul că tot ceea ce s-a realizat în
lume, tot ceea ce am realizat în pa
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tria noastră este rezultatul lărgirii con
tinue a cunoașterii, a înțelegerii legilor
care guvernează materia, lumea, dez
voltarea societății omenești, că marile
descoperiri ale științei, tehnicii, ale cu
noașterii generale nu s-au încheiat, că
sînt încă multe, multe lucruri ce tre
buie mai bine înțelese pentru a ajuta
la dezvoltarea generală a omenirii.
Să pornim permanent de la teza ma- .
terialist-dialectică după care nu există
probleme care nu pot fi înțelese. Exis
tă numai probleme care nu sînt încă
înțelese și trebuie să facem totul pen
tru ca știința românească să-și aducă și
în viitor o contribuție și mai mare la
înțelegerea legilor generale ale omeni
rii, la dezvoltarea patriei noastre, la
făurirea cu succes a noii orînduiri so
ciale — a comunismului. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Să avem permanent în vedere că
socialismul și comunismul presupun un
nivel tot mai înalt de cunoștințe tehnicoștiințifice, economice, sociale, comu
nismul nu poate fi decît rezultatul orga
nizării întregii activități ne baza celor
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii,
ale cunoașterii umane în general.
însuși socialismul și comunismul
înseamnă cunoaștere, știință, progres.
Si trebuie să facem totul — repet —
încît știința românească să aibă un rol
activ în dezvoltarea generală a patriei
noastre, un aport tot mai însemnat la
știința si cunoașterea universală. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
Dezvoltarea generală a patriei noastre,
realizarea programelor de dezvoltare
economico-socială în următorul deceniu
impun să acționăm cu și mai multă
hotărîre pentru extinderea relațiilor eco
nomice internaționale, a cooperării în
producție, a colaborării tehnico-știfnțifice cu toate statele lumii, fără deosebire
de orînduire socială.
Va trebui să pornim de la faptul că este
necesar să asigurăm participarea și mai
activă a României la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul de valori
materiale și spirituale.
în cincinalul al 9-lea volumul comer
țului exterior va trebui să cunoască o
creștere puternică, de circa 55—60 la
sută față de cincinalul al 8-lea. în acest
cadru este necesar să se asigure o creș
tere mai puternică a exportului, și în
deosebi a exportului produselor cu un
nivel tehnic și calitativ ridicat.
Trebuie să avem permanent în vedere
că România importă și va importa și
în viitor cantități însemnate de materii
prime și materiale, necesare dezvoltării
economiei noastre naționale.
Va trebui să acordăm o mai mare
atenție cooperării în producție, în acti
vitatea de cercetare tehnico-științifică
cu alte state.
Și în viitor țara noastră va pune în
centrul activității sale relațiile de cola
borare economică, tehnico-științifică cu
toate țările socialiste.
Apreciind
rolul
important
al
C.A.E.R.. ne propunem să partici
păm activ la perfecționarea activității
sale, la realizarea programelor de lungă
durată pînă în anul 2000, inclusiv în
domeniul științei și tehnicii.
Considerăin
că
țările
socialiste,
C.A.E.R. dispun de largi posibilități
pentru extinderea colaborării și soluțio
narea în comun a diferitelor probleme
ale progresului economico-social.
De asemenea, este necesar ca țările din
C.A.E.R. și, în general, toate țările so
cialiste să analizeze mai temeinic pro
blemele depășirii unor greutăți actuale
și, printr-o conlucrare mai strînsă, să asigure progresul pe calea socialismului,
a ridicării nivelului de trai material și
spiritual al popoarelor lor.
După părerea partidului nostru, aceas
ta se poate realiza pornind de la perfec
ționarea și întărirea conlucrării în ca
drul C.A.E.R., care să nu afecteze inde
pendența națională a fiecărei țări, ci,
dimpotrivă, să asigure dezvoltarea mai
puternică a fiecărei economii naționale,
realizarea unei dezvoltări armonioase a
tuturor țărilor, asigurînd astfel afirma
rea cu succes a socialismului în toate
țările, care presupune un nivel înalt al
forțelor de producție, al științei, culturii,
al nivelului de trai, material și spiritual
al popoarelor.
Vom intensifica, de asemenea, colabo
rarea cu țările în curs de dezvoltare,
prin lărgirea cooperării și realizarea
unor obiective economice care să asigure

progresul economico-social al țărilor
noastre. Considerăm că țările în curs
de dezvoltare pot, cu eforturi comune,
să obțină mari progrese în deceniul
următor în dezvoltarea economiilor lor
naționale independente, iar România
este hotărîtă să promoveze larg această
colaborare cu toate țările în curs de!
dezvoltare.
De asemenea, vom continua să extin
dem relațiile economice, tehnico-științifice și cu țările capitaliste dezvoltate, cu
toate statele lumii, fără deosebire de
orînduire socială, în spiritul principiilor
coexistenței pașnice, ale egalității și
avantajului reciproc.
Considerăm că este în interesul tuturor
țărilor, fără deosebire de orînduire so
cială, să realizeze o largă colaborare!
economică, care să înlăture orice restric
ții și bariere vamale sau de altă natură,
renunțîndu-se la orice condiții și pre
siuni economice, politice, de amestec în
treburile interne. Numai pe baza unor
relații economice între state cu adevărat
libere și egale în drepturi se vor putea
asigura progresul economico-social al
tuturor popoarelor, depășirea probleme
lor grave ale actualei situații economice
mondiale, progresul economico-social al
tuturor națiunilor lumii. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Stimați tovarăși,
înfăptuirea cu succes a obiectivelor
noului plan cincinal și în perspectivă
pînă în anii 2000—2010 impune creșterea
mai puternică a eficienței si rentabilită
ții economice în toate domeniile. Va
trebui să se acționeze cu mai multă
hotărîre decît pînă acum în vederea
reducerii consumurilor materiale, ener
getice. a creșterii puternice a produc
tivității muncii. în toate sectoarele de
activitate. înfăptuirea neabătută a prin
cipiilor autoconducerii, autogestiunii și
autofinanțării trebuie să asigure per
fecționarea întregului sistem economicofinanciar, întărirea rolului factorilor
economici, pe baza legilor obiective,
inclusiv a legii valorii, în întreaga acti
vitate.
După cum este cunoscut din Programul-Directivă, în al 9-lea cincinal
trebuie să obținem o creștere a venitului
național cu cel puțin 6—7 la sută
anual, dar doresc să subliniez că
avem posibilitatea — pornind de la pro
punerile făcute de diferite colective de
oameni ai muncii și în conferințele de
partid — să facem totul pentru o
creștere mai mare a venitului național,
deoarece numai pe această bază vom pu
tea asigura mijloacele necesare atît pen
tru dezvoltarea generală a patriei, cît și
pentru ridicarea nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al poporului. (Aplauze
puternice, prelungite).
Avînd în vedere nivelul actual de dez
voltare a economiei românești și necesi
tatea înaintării ferme a României spre
noi trepte de dezvoltare economico-so
cială, Programul-Directivă prevede ca,
pentru următorul cincinal și pentru în
treaga perioadă din următorii 20 de ani,
să se asigure o repartizare cît mai judi
cioasă a venitului național, astfel încît să
se aloce 70—72 la sută pentru fondul de
consum și 28—30 la sută pentru fondul
de dezvoltare și acumulare.
Pe această bază se vor asigura atît re
sursele necesare programelor de dezvol
tare a patriei noastre, cît și de ridicare
continuă a nivelului de trai, material și
spiritual, al poporului.
Este necesar să se acorde o atenție
deosebită menținerii stabilității prețuri
lor de producție și de livrare cu amă
nuntul, să se asigure accelerarea vitezei
de rotație a banilor și realizarea unei
circulații monetare sănătoase, întărirea
finanțelor țării — condiție hotărîtoare
pentru înfăptuirea obiectivelor de dez
voltare economico-socială a patriei noas
tre.
Toate acestea impun perfecționarea
întregului sistem financiar, aplicarea
neabătută a legilor privind sistemul de
formare a prețurilor, de finanțare a ac
tivității economico-sociale, respectarea
neabătută a normativelor economico-financiare, reducerea stocurilor și creș
terea vitezei de rotație a mijloacelor cir
culante, ridicarea rentabilității produc
ției, întărirea disciplinei financiare.
Aceasta impune ca întregul sistem
bancar, sistemul nostru financiar, orga
nele de control financiar să-și perfecțio
neze și mai mult activitatea, să-și înde
plinească rolul important pe care îl au
în întreaga activitate economico-financiară a țării.

XI. RIDICAREA NIVELULUI DE TRAI MATERIAL ȘI SPIRITUAL
AL POPORULUI - ȚELUL SUPREM AL POLITICII PARTIDULUI,
ESENȚA SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE
Stimați tovarăși.
Realizarea programelor de dezvoltare,
ridicarea patriei noastre la un nou nivel
economico-social
asigură înfăptuirea
neabătută a politicii partidului de creș
tere continuă a nivelului de trai material
și spiritual al poporului, țelul suprem
al politicii partidului, esența însăși a
societății socialiste multilateral dezvol
tate pe care o edificăm cu succes în
România.
Trebuie să avem permanent în vedere
că tot ceea ce realizăm în România
aparține poporului și trebuie să asigu
răm dezvoltarea țării și, totodată,
bunăstarea poporului ! (Aplauze și urale
puternice, prelungite ; se scandează
îndelung „Ceaușescu și poporul !“).
în cincinalul viitor, Programul-Direc
tivă prevede creșterea retribuției medii
reale, în 1995, față de 1990, cu 5—8 la
sută, iar a veniturilor totale ale țără
nimii cooperatiste tot cu 5—8 la sută.
Nu trebuie să uităm că orice creș
tere a veniturilor oamenilor muncii
este strîns legată de dezvoltarea con
tinuă a forțelor de producție, a ni
velului general al societății, că nu
putem și nu vom putea niciodată să
consumăm mai mult decît ne permite

dezvoltarea economiei naționale, că dacă
am comite marea greșeală să consumăm
peste posibilități am ajunge într-o
scurtă perioadă la oprirea procesului de
dezvoltare economico-socială, am con
damna de fapt patria noastră la înapoie
re, cu consecințe grave pentru întreaga
dezvoltare economico-socială și construc
ția socialismului, pentru generațiile vii
toare. Și trebuie să facem totul să asigu
răm viitorul patriei, al generațiilor vii
toare, de bunăstare și independență !
(Aplauze și urale puternice, prelungite ;
se scandează îndelung „Ceaușescu și
poporul — România, viitorul
„Stima
noastră și mîndria, Ceaușescu — Româ
nia !“).
Trebuie să facem întotdeauna totul
pentru a asigura creșterea tot mai pu
ternică a producției nete, a productivi
tății muncii, a venitului național, să
asigurăm o repartizare justă a mijloace
lor de care dispune societatea noastră la
un moment dat, atît' pentru dezvoltare,
cît și pentru consum. Să nu uităm nici
un moment că avem marea răspundere,
atît pentru nivelul actual de viață,
precum și pentru viitorul patriei, și tre
buie să punem întotdeauna pe primul
plan ' asigurarea dezvoltării continue a
țării noastre —. garanția progresului, a
făuririi cu succes a socialismului și

comunismului, a adevăratei indepen
dențe și suveranități a României. (Aplau
ze puternice, prelungite).
Vom promova neabătut principiile
socialiste de retribuție, de echitate și
dreptate socială. în acest spirit, vom
asigura și în continuare ca raportul
între retribuțiile mici și mari să fie de
circa 1 la 4,5. Considerăm că acesta
corespunde — pentru o lungă perioadă
de timp — realităților și cerințelor dez
voltării patriei noastre. Și vreau să fie
bine înțeles : cînd afirm că el cores
punde pentru o perioadă îndelungată de
timp, am în vedere nu mărirea raportu
lui de 1 la 4,5, ci reducerea lui în
perspectivă. în nici un caz nu se pune
problema — și societatea noastră nu tre
buie să admită — ca raportul între ve
niturile mari și mici să atingă un ase
menea nivel încît să se acumuleze la un
pol bogății și la altul săracii. Raportul
de 1 la 4,5 răspunde în bune condiții și
în viitor ; poate se va pune problema
unei anumite reduceri, dar numai pentru
că aceasta înseamnă dreptate socială, re
prezintă preocuparea pentru bunăstarea
generală a poporului 1 (Aplauze puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu și po
porul !“). De ce mă refer la toate aces
tea ? Pentru că în unele țări socialiste
se adoptă măsuri în direcția măririi ra

portului între veniturile mări și mici, se
vorbește chiar de o creștere a bogaților
— a unui număr mic de bogați — și de
o mare creștere a numărului de săraci.
Unii se întreabă : ce este rău dacă o să
avem și noi șomeri, cum există în țările
capitaliste ? Aceasta îmi reamintește ce
spunea, desigur, în secolul trecut, Caragiale — de ce să nu avem și noi faliții
noștri ! (Aplauze puternice).
Sigur, o asemenea abordare nu este
socialistă !, Și nu putem să admitem, în
nici un fel, ca în societatea noastră să
se ajungă, într-o formă sau alta, la o con
centrare a bogăției în mina cîtorva și la
creșterea numărului săracilor.
Subliniez aceasta în fața Congresului,
a partidului, a poporului nostru pentru
că trebuie să constituie una din hotărîrile fundamentale ale Congresului nostru,
de a face totul ca niciodată în România
să nu mai existe bogați pe seama exploa
tării muncii altora ! Să avem un popor
al bunăstării și fericirii, un popor al oa
menilor muncii îmbelșugați prin munca
lor ! Acesta este socialismul ! (Aplauze
puternice ; se scandează „Ceaușescu și
poporul !“).
Sigur, revine forțelor revoluționare,
popoarelor din țările respective să rezol
ve această problemă. în ce ne privește
însă, noi vom fi întotdeauna alături de
aceia care vor lupta pentru socialism,
care să asigure dreptatea socială și bună
starea poporului ! Și le vom acorda în
totdeauna sprijin, întărind solidaritatea
și colaborarea cu toți cei de pretutindeni
care luptă pentru socialism. (Urale șî
aplauze puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu șî poporul !“).
Este necesar să se aplice ferm acordul
global, acționîndu-se pentru realizarea
unei strînse legături între veniturile
fiecăruia și rezultatele activității sale
personale, precum și ale întregului
colectiv.
Vom aplica ferm principiul socialist
„de la fiecare după capacitatea sa, fie
căruia după munca sa“: Vom face astfel
încît principiul socialist „nici muncă
fără pîine, dar nici pîine fără muncă" să
stea Ia baza întregului sistem de retribu
ții și de venituri în țara noastră.
Trebuie să avem permanent în vedere
că în societatea noastră singura sursă
de venituri este munca, activitatea
creatoare în diferite sectoare, pen
tru progresul și dezvoltarea patriei.
Nimeni, în România, nu trebuie să
realizeze venituri fără muncă, nimeni
nu trebuie să trăiască asuprind și
exploatînd munca altuia ! (Aplauze pu
ternice, prelungite). Trebuie să aplicăm
ferm , principiul de bază al socia
lismului, al* echității și dreptății so
ciale. Orice abatere de la acesta înseam
nă a încălca legile obiective ale societă
ții socialiste, înseamnă a ridica obstaco
le în calea dezvoltării patriei noastre.
Vor fi asigurate măsurile necesare în
vederea înfăptuirii programelor de autoaprovizionare, creșterea desfacerii de
mărfuri cu amănuntul prin comerțul so
cialist, cu 5—8 la sută în 1995, față de
1990.
O atenție deosebită se va acorda bunei
aprovizionări a populației cu produse;
agroalimentare, corespunzător progra
melor de autoaprovizionare, care asigură
un nivel bun de consum pentru întregul
popor, precum și cu mărfurile industria
le necesare, într-o structură sortimentală
diversificată și de un nivel calitativ tot
mai ridicat.
Se vor dezvolta, în continuare, prestă
rile de servicii, al căror volum va spori,
în cincinalul viitor, cu 60—75 la sută.

Se poate spune că, în cel de-al 9-lea
cincinal, se vor asigura un nivel bun de
consum, o satisfacere în condiții cît mai
bune a cerințelor privind nivelul de
trai, material și spiritual, al întregului
popor, corespunzător cerințelor exigente
ale științei.
în același timp, așa cum se pre
vede în Programul-Directivă, în cincina
lul 1991—1995 se vor realiza încă 700 de
mii de apartamente din fondurile statu
lui în municipii, orașe, în viitoarele
centre agroindustriale și pentru munci
torii și specialiștii din toate comunele
patriei noastre.
Se poate spune că vom rezolva în cin
cinalul vii'tor, în linii generale, problema
locuințelor, asigurîndu-se în orașe o su
prafață locuibilă de circa 12 mp pe
locuitor, plus dependințele.
Se va asigura îmbunătățirea, în conti
nuare, a ocrotirii sănătății, inclusiv prin
folosirea cît mai bună a bazei materiale
existente, prin asigurarea în toate comu
nele patriei noastre de dispensare și tot
ce este necesar pentru o bună îngrijire
a sănătății întregului popor.
O atenție deosebită se va acorda dez
voltării bazei materiale pentru învăță
mîntul de 12 ani, pentru intensificarea
activității cultural-artistice — factori
importanți ai ridicării nivelului general
de cunoștințe al întregii națiuni.
Realizarea prevederilor cincinalului
1991—1995 va asigura înaintarea fermă a
României sure noi culmi de progres și
civilizație. înfăptuire^ neabătută a Pro
gramului partidului, ridicarea la un ni
vel mai înalt a gradului de civilizație, de
progres si bunăstare al poporului nostru
va constitui o etapă hotărîtoare pentru
înaintarea fermă a patriei noastre spre
visul de aur, spre comunism. (Urale și
aplauze puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceausescu și poporul !“,
„Ceaușescu — eroism, România —
comunism !“).
Programul-Directivă prevede orien
tările de perspectivă pînă în anii
2000—2010, în care România urmează să
realizeze un înalt nivel de dezvoltare
economico-socială, astfel încît la începu
tul celui de-al treilea mileniu să reali
zăm obiectivul strategic de transformare
a României într-un stat socialist multila' teral dezvoltat, cu o înaltă civilizație
materială și spirituală.
în domeniul agriculturii, asigurînd
producții stabile de 50—60 milioane de
tone de cereale anual și, în mod cores
punzător, producții stabile la întreaga
producție vegetală, vom avea asigurată
dezvoltarea corespunzătoare a întregii
zootehnii, astfel încît și agricultura ro
mânească să se numere printre agricul
turile cu producții ridicate, cu eficiență
și rentabilitate dintre cele mai bune din
lume.
Să ridicăm puternic nivelul general de
dezvoltare al tuturor sectoarelor, asigu
rînd un progres echilibrat, armonios,
înlăturînd orice neconcordanțe Sau con
tradicții între diferite ramuri de activi
tate.
La sfîrșitul mileniului al doilea și
începutul celui de-al treilea mileniu,
știința, învățămîntul, cultura românească
trebuie șă ajungă la un asemenea grad
de dezvoltare care să ridice nivelul
general al întregului nostru popor, ca
întreaga noastră națiune să fie înarmată
cu cele mai noi cunoștințe ale tehnicii
și științei, ale cunoașterii, cu un înalt
nivel de cunoștințe intelectuale, cu Un
spirit revoluționar de combativitate.
Nivelul general de dezvoltare al pa

triei noastre va asigura satisfacerea în
bune condiții a cerințelor de viață, in
clusiv de locuit, ale tuturor locuitorilor
țării.
în același timp, va trebui să avem
permanent în vedere de a asigura o
asemenea dezvoltare a economiei națio
nale și, totodată, de organizare a produc
ției și a muncii, încît toți cetățenii
patriei, - întregul tineret să poată să
aibă asigurat locul de muncă, să
participe — într-un sector sau altul, în
cadrul diviziunii muncii din cadrul so
cietății — la realizarea programelor de
dezvoltare a patriei noastre.
Totodată, în acest cadru vom acorda
o atenție deosebită extinderii activități
lor sociale, suportării unor cheltuieli
sociale generale de către societate, asigu
rînd astfel condiții optime și egale
pentru toți fiii patriei. în mod deosebit,
aș sublinia suportarea în întregime de
către stat a tuturor cheltuielilor — pen
tru tineret, pentru învățămînt, cultură,
sănătate.
De altfel, trebuie să avem permanent
în vedere că suportarea de către stat a
cheltuielilor pentru diferite activități
sociale constituie o necesitate obiectivă
a ridicării generale a nivelului de trai
și a adevăratei egalități în drepturi pen
tru toți fiii patniei.
Vor fi create astfel condițiile necesare
— materiale, tehnico-științifice și din
punctul de vedere al nivelului de pregă
tire generală al oamenilor muncii, al
întregului popor —, încît societatea
noastră să poată să treacă treptat la
etapa superioară a socialismului, la în
făptuirea în viață a principiilor de
muncă și viață comuniste.
Să acționăm în așa fel încît la începu
tul celui de-al treilea mileniu patria
noastră să ofere condițiile necesare
înaintării ferme a României spre înaltele
piscuri de aur — spre societatea
comunistă !
Toate aceste orientări de perspectivă nu
sînt dorințe și visuri abstracte sau teore
tice. Ele au la bază marile realizări obți
nute de poporul român în înfăptuirea cu
succes a socialismului, vor fi rezultatul
înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Con
gresului al XIV-lea, a Programului
partidului. Vor fi rezultatul muncii unite
a poporului nostru 1 (Aplauze și urale
puternice ;
se
scandează
îndelung
„Ceaușescu — eroism, România — comu
nism !“).
Garanția realizării lor o constituie
politica justă a partidului nostru comu
nist — forța politică conducătoare a în
tregii societăți — munca creatoare, în
flăcărată, entuziastă a muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor, a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, a întregului nostru popor, care
au înfăptuit și înfăptuiesc neabătut
politica generală de dezvoltare a patriei
noastre !
în deplină unitate, sub conducerea
partidului nostru comunist, să ne anga
jăm în fața partidului, a poporului nos
tru că vom face totul pentru realizarea
acestor minunate obiective, că vom asi
gura triumful societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră, vom
ridica nivelul de viață, de bunăstare și
fericire al întregului popor, asigurînd
întărirea continuă a independenței,
suveranității României, ca țară liberă,
demnă, în rîndul națiunilor libere ale
lumii ! (Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung „Vom
munci și vom lupta, țara o vom înălța !“).

XR. PERFECTIONAREA CONTINUĂ A ACTIVITĂȚII STATULUI
DE CONDUCERE ȘI PLANIFICARE A DEZVOLTĂRII
ECONOMICO-SOCIALE, PE RAZA PLANULUI NATIONAL UNIC
Stimați tovarăși,
Avem un program de dezvoltare eco
nomico-socială și perspective minunate
pentru înaintarea patriei noastre spre
noi culmi de progres și civilizație.
Pentru realizarea lor este necesar să
acționăm cu întreaga răspundere, în spi
rit revoluționar, în vederea perfecționă
rii continue a activității de conducere,
de planificare, pe baza democrației muncitorești-revoluționare.
Pornind de la menținerea și chiar
creșterea rolului statului în organizarea
și conducerea unitară a operei de con
strucție socialistă, va trebui să acțio
năm cu hotărîre pentru perfecționarea
și îmbunătățirea muncii organelor de
stat din toate sectoarele de activitate.
Trebuie să se pună capăt cu hotărîre
birocratismului, formalismului, să se
mute centrul de activitate în unități, în
întreprinderi, în județe, orașe și comune,
acolo unde se hotărăște, de fapt, reali

zarea tuturor planurilor și programelor
de dezvoltare economico-socială.
Este necesar să perfecționăm elabo
rarea planurilor de dezvoltare economi
co-socială, prin îmbinarea dialectică a
rolului organelor centrale și al unităților
economico-sociale, al maselor populare
în elaborarea tuturor planurilor și pro
gramelor de dezvoltare.
La baza întregii activități viitoare tre
buie să stea planul național unic de dez
voltare economico-socială, care asigură
îmbinarea intereselor generale de dez
voltare pe calea socialismului a întregii
țări, cu folosirea experienței și forței
unităților economice și teritorial-administrative.
Să acționăm cu toată hotărîrea pentru
creșterea și perfecționarea activității
consiliilor populare ca organe ale auto
conducerii și autoaprovizionării, în ve
derea înfăptuirii neabătute a obiectivelor
dezvoltării tuturor zonelor și localități
lor patriei noastre.

în întreaga activitate trebuie să por
nim consecvent de la orientările stabilita
încă de Congresul al IX-lea al partidu
lui, privind aplicarea legilor obiective, a
principiilor socialismului științific la con
dițiile și realitățile României.
Să avem permanent în vedere că, pe
această bază, socialismul se realizează
în mod diferit, în raport de condițiile
concrete de la o țară la alta, de la o
etapă la alta de dezvoltare.
Să nu uităm nici un moment că tre
buie să avem o atitudine revoluționară
în stabilirea căilor de dezvoltare socia
listă a patriei, pornind de la necesita
tea de a înlătura permanent tot ceea ce
este vechi și nu mai corespunde noilor
realități, de a promova cu îndrăzneala
noul, în toate domeniile de activitate.
în acest spirit trebuie să acționăm
continuu pentru perfecționarea întregii
activități economico-sociale, de făurire a
socialismului.

XIII. DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-REVOLUTIONARE
-NECESITATE LEGICĂ A FĂURIRII CU SUCCES A SOCIALISMULUI.
ÎNFĂPTUIREA consecventă a principiului construirii
SOCIALISMULUI CU POPORUL ȘI PENTRU POPOR
Dar, subliniez încă o dată, că — luptînd
ferm împotriva vechiului, a ceea ce na
mai corespunde — trebuie să prețuim și
să dezvoltăm continuu socialismul. Sub
nici o formă nu trebuie să admitem —
și în nici o împrejurare — ca cineva să
atenteze la cuceririle socialiste ale po
porului român, ca cineva, indiferent sub
ce formă, să pună piedici în înaintarea
României spre comunism ! (Aplauze și
urale puternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu, eroism — România, comu
nism !“).
După cum știți, în popor se spune așa :
să nu arunci, o dată cu apa murdară, și
copilul. Și nu mai este, însă, vorba de
un simplu copil ! Socialismul a devemt
un voinic puternic, un Făt-Frumos, care
a crescut într-o lună cît alții într-un an
— cum se spune în poveste — și a de
venit un flăcău puternic, voinic, care se

va afirma în întreaga lume, pentru că
numai socialismul reprezintă viitorul !
(Aplauze și urale îndelungate).
Iată de ce, criticînd ce e rău, nu tre
buie să aruncăm socialismul, ci pe cei
care au făcut în așa fel încît să aducă
daune socialismului !
Ce se poate spune despre cei care declară
astăzi că nu mai vor socialismul, că vor
să meargă spre capitalism, deși au avut
funcții de conducere într-o țară sau alta ?
Au lucrat oare pentru socialism ? Oricine
își pune această întrebare.
Se pare că răspunsul logic este că au
folosit funcțiile pe care le-au avut pen
tru a împiedica dezvoltarea socialismu
lui, că n-au servit poporul și nu se gîndesc să-l servească.
Iată de ce pun cu toată seriozitatea în
fața partidului și poporului că trebuie
să avem permanent în vedere de a face

totul pentru ca acest minunat voinic, so
cialismul — acest Făt-Frumos al ome
nirii — să triumfe nu numai în România,
ci și în întreaga lume ! Așa ne vom face
datoria de comuniști, de adevărați cetă
țeni ai României socialiste ! (Aplauze și
urale puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — eroism,
România — comunism !“).

Stimați tovarăși,
Pornind de la principiul științific, re
voluționar, aL făuririi socialismului cu
poporul și pentru popor, este necesar să
dezvoltăm și să perfecționăm continuu
sistemul democrației noastre muncito
rești.
Să facem astfel încît adunările gene
rale ale proprietarilor și producătorilor,
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consiliile oamenilor muncii — în care
muncitorii reprezintă cel puțin 30 la
sută — să aibă un rol tot mai important
în administrarea cu rezultate cit mai
bune a mijloacelor fixe, a părții din
avuția națională încredințate fiecărui
colectiv, să participe la elaborarea și în
făptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a fiecărei unități, a în
tregii țări.
Să asigurăm buna funcționare a orga
nismelor județene ale democrației muncitorești-revoluționare, o bună desfă
șurare a activității în toate sectoarele.
Un rol tot mai important trebuie să
aibă Congresul oamenilor muncii, care
are loc o dată la 5 ani șl la lucrările
căruia participă circa 11 000 de oameni
ai muncii, Congresul agriculturii, la
care, de asemenea, participă 11 000 de
cooperatori și oameni ai muncii din
agricultură, Congresul științei și învâțămîntului, la lucrările căruia iau
parte 7 000 de oameni ai muncii din
aceste domenii de activitate, Congresul
educației și culturii socialiste, la care
participă circa 6 000 de oameni din acest
important sector de activitate, Congresul
consiliilor populare, care dezbate activi
tatea organelor locale de stat,
alege
Camera Legislativă și care asigură dezba
terea tuturor legilor și programelor

privind dezvoltarea economico-socială a
județelor și localităților patriei noastre.
Toate acestea își aleg consiliile de
conducere între congrese, care asigură
participarea permanentă, organizată a
tuturor categoriilor sociale la elaborarea
politicii interne și externe a patriei
noastre.
Trebuie să facem astfel încît congre
sele, consiliile de conducere, toate orga
nismele democrației muncitorești-revoluționare să realizeze o conlucrare tot
mai strînsă cu organismele statului și să
asigurăm cea mai largă democrație în
întreaga dezvoltare a societății noastre
socialiste.
După cum este cunoscut, am perfec
ționat activitatea Marii Adunări Națio
nale, a Consiliului de Stat, Consiliului
Suprem al Dezvoltării și a altor orga
nisme, care asigură ca toate legile pri
vind activitatea statului nostru să fie
expresia voinței întregii națiuni.
Este necesar să îmbunătățim, în con
tinuare, activitatea tuturor acestor orga
nisme, să extindem larg formele demo
crației noastre muncitorești-revoluționare, pornind de la faptul că socialismul
nu se poate realiza decît pe baza celei
mai largi democrații, care să asigure
participarea activă a întregului popor la
făurirea conștientă a propriului său
viitor.
Să avem permanent în vedere că so

cialismul însuși presupune cea mai înal
tă formă democratică, asigură cele mai
bune condiții, incomparabile cu ori
care altă formă a democrației burgheze,
deoarece niciodată nu se poate vorbi de
o adevărată egalitate între exploatatori
și exploatați, între bogați și săraci.
Numai și numai prin făurirea unei so
cietăți a adevăratei egalități și dreptăți
sociale se poate realiza adevărata de
mocrație, se pot crea condiții ca poporul
însuși să fie cel care hotărăște și asigură
întreaga dezvoltare a patriei, făurirea cu
succes a socialismului. (Aplauze puter
nice, prelungite).
La Plenara din octombrie a Comitetu
lui Central al partidului pe problemele
ideologice m-am referit pe larg la
aceste probleme, de aceea nu doresc să
mai insist acum asupra lor. Voi reaminti
numai că, încă cu mulți ani în urmă,
partidul nostru a considerat necesar să
se renunțe la noțiunea de dictatură a
proletariatului, apreciind că aceasta nu
corespunde conținutului real, de clasă, al
statului socialist, nu exprimă esența lui
democratică. Am considerat — și viața
a demonstrat pe deplin — că noțiunea
democrației muncitorești-revoluționare,
statul celor ce muncesc, al poporului,
asigură o îmbinare corespunzătoare a
rolului organelor de stat cu organismele
democrației muncitorești-revoluționare,
cu participarea largă, democratică a ma
selor la conducerea întregii societăți.

XIV. PROPRIETATEA ÎNTREGULUI POPOR ȘI COOPERATISTĂ TEMELIA DE GRANIT A EDIFICĂRII SOCIALISMULUI
In acest cadru, aș dori să mă refer la
necesitatea unei juste înțelegeri a cerin
ței întăririi continue a proprietății în
tregului popor și a proprietății coopera
tiste — ca bază trainică a făuririi cu
succes a programelor de dezvoltare eco
nomico-socială, de făurire a socialismu
lui și comunismului. (Aplauze puternice,
prelungite).
Sînt de neînțeles unele teze antiștiințifice cu privire la egalitatea între dife
rite forme de proprietate. Omenirea,
după cum este bine cunoscut, a trecut
prin mai multe orînduiri sociale și forme
de proprietate, și — după cum este, de
asemenea, bine cunoscut — înlăturarea
acestora s-a realizat prin lupta noilor
forțe sociale.
A vorbi de egalitatea dintre diferite

forme de proprietate, s-ar putea consi
dera că și proprietatea feudală și sclava
gistă, nu numai capitalistă, trebuie să-și
găsească locul într-o formă sau alta.
Poate unii și gîndesc la aceasta !
Este necesar să respingem cu hotărîre
asemenea teze care nu pot decît să dău
neze progresului general al societății
omenești, și cu atît mai mult al socie
tății socialiste.
Se poate vorbi — și trebuie să subli
niem aceasta — de egalitatea deplină
între diferite forme de proprietate so
cialistă a poporului și proprietatea coo
peratistă. După cum este bine cunoscut,
cu muțt timp în urmă am combătut teza
deosebirilor dintre diferitele forme de
proprietate socialistă, am afirmat și am
realizat în practică adevărata egalitate

între proprietatea întregului popor și
proprietatea cooperatistă, acordîndu-le
deopotrivă întregul sprijin pentru asigu
rarea înfăptuirii obiectivelor de dezvol
tare a forțelor de producție, de ridicare
a patriei noastre pe noi culmi de progres
și civilizație.
Pornind de la toate acestea, este nece
sar să asigurăm întărirea continuă a
proprietății întregului popor și coopera
tiste, a proprietății socialiste ca bază a
întregii dezvoltări a patriei noastre și a
socialismului în general. Să asigurăm
perfecționarea continuă a sistemului de
mocrației muncitorești-revoluționare, să
așezăm la baza întregii activități princi
piile fundamentale ale apărării interese
lor întregului popor. (Aplauze puternice,
prelungite).

XV. ÎNTĂRIREA LEGALITĂȚII SOGIALISTE
IN TOATE DOMENIILE VIEȚII ECONOMICE ȘI SOCIALE
La baza întregii activități trebuie să
se afle Constituția țării, care reprezintă
Carta fundamentală a dezvoltării socia
liste, a integrității și independenței
României.
Activitatea din toate domeniile trebuie
să se bazeze numai și numai pe legile
țârii, care reglementează și asigură dez
voltarea unitară a patriei noastre, de
plina egalitate în drepturi între toți ce
tățenii patriei.
In acest cadru este necesar să perfec
ționăm în continuare activitatea organe
lor de procuratură și justiție, care tre
buie să-și desfășoare activitatea în strîn
să legătură cu masele largi populare.
Să asigurăm buna funcționare a con
siliilor și comisiilor de judecată, parti
ciparea maselor largi la activitatea de
asigurare a ordinii, a proprietății socia
liste, a bunei conviețuiri sociale.
Să perfecționăm continuu activitatea
organelor de ordine internă, ale miliției
și securității, în vederea apărării cu fer
mitate a proprietății oamenilor muncii,
a proprietății cooperatiste, a bunurilor
întregului popor, a muncii și vieții tutu
ror cetățenilor, a cuceririlor revoluționa
re, să asigurăm apărarea și respectarea
legilor țării.
Așa cum am mai declarat și în alte

împrejurări, este necesar să facem astfel
încît nimeni să nu fie pedepsit pe
nedrept, dar totodată nimeni să nu se
poată sustrage răspunderii în fața po
porului, a legilor țării, pentru încălcarea
legilor, pentru activitatea de trădare a
intereselor țării, a intereselor socialismu
lui, a independenței și suveranității
patriei. (Aplauze puternice).
Pornind de la cerințele apărării inte
grității și independenței României,
partidul și statul nostru socialist vor
acorda și în continuare toată atenția în
tăririi Continue a capacității de apărare a
patriei.
în spiritul doctrinei militare, după
care rolul armatei este acela de a apăra
independența și integritatea patriei, de
a exclude orice acțiuni agresive împo
triva altor țări, va trebui să asigurăm
întărirea capacității de luptă a armatei
noastre, participarea activă a întregului
popor la apărarea cuceririlor revoluțio
nare, a independenței și suveranității,
a societății noastre socialiste.
Să întărim conlucrarea între forțele
armate, gărzile patriotice și unitățile de
pregătire militară a tineretului, avînd
permanent în vedere — repet — că
apărarea patriei și a socialismului este
și trebuie să fie întotdeauna opera în

tregului popor, care trebuie să-și asigure
un viitor liber, independent, așa cum îl
dorește, fără nici un amestec din afară.
(Aplauze puternice, prelungite).
în același timp, doresc să reafirm, și
la Congresul al XIV-lea al partidului,
hotărîrea României de a întări co
laborarea cu armatele țărilor socialiste,
de a participa activ la activitatea Trata
tului de la Varșovia, pînă la desființarea
concomitentă a acestuia și a N.A.T.O. în
orice împrejurări considerăm necesară
colaborarea cu armatele țărilor socialiste,
cu alte armate prietene în apărarea
țărilor noastre, a independenței lor
împotriva oricărei agresiuni din afară.
Este necesar ca — adoptînd noul pro
gram de dezvoltare a patriei noastre —
să ne angajăm cu toată hotărîrea de a
face totul pentru organizarea și perfec
ționarea întregii activități, pentru a asi
gura ca întotdeauna să fim în concor
danță cu noile cerințe ale dezvoltării
științei și.culturii, în construcția socia
lismului, ca tot ceea ce facem să cores
pundă intereselor poporului, viitorului
lui de libertate și independență. (Aplau
ze și urale puternice, prelungite ; se
scandează îndelung „Ceaușescu și po
porul !“).

XVL CREȘTEREA ROLULUI CONDUCĂTOR Al PARTIDULUI COMUNIST
ROMAN - CENTRUL VITAL AL NAȚIUNII - FORȚA POLITICĂ
CONDUCĂTOARE A ÎNTREGII NAȚIUNI PE CALEA ÎNFĂPTUIRII
NEABĂTUTE A SOCIALISMULUI §1 COMUNISMULUI IN PATRIA NOASTRĂ
Stimați tovarăși,
Remarcabilele realizări ale poporului
român în transformarea revoluționară a
societății, în făurirea cu succes a so
cialismului demonstrează, cu puterea
faptelor de netăgăduit, justețea politicii
generale interne și externe a Partidului
Comunist Român — forța politică
conducătoare a întregii națiuni — care
a acționat totdeauna pentru aplicarea
creatoare a adevărurilor universal-valabile ale socialismului științific la realită
țile României, îndeplinindu-și cu cinste
misiunea și răspunderea istorică față de
prezentul și viitorul patriei noastre.
(Aplauze și urale puternice, prelungite ;
se scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R. !“).
în cinstea Congresului, însăși natura
a împrăștiat norii și astăzi este o zi cu
soare, care demonstrează ce minunat
este socialismul ! (Aplauze puternice, în
delungate).
La Congresul al XIV-lea numărul
membrilor de partid este de 3 831 000,
cu peste 431 de mii mai mare decît la
Congresul al XIII-lea.
Este demn de subliniat că între cele
două congrese au intrat în partid 590 de
mii de oameni ai muncii. Dintre aceștia,
390 de mii, circa 66 la sută, sînt munci
tori. Trebuie subliniat faptul că 80 la
sută din noii membri de partid provin
din rîndurile Uniunii Tineretului Comu
nist, iar circa 50 la sută sînt femei, ceea
ce face ca ponderea totală a femeilor în
partid să fie de aproape 36 la sută.
Actualmente, din totalul membrilor de
partid, 55 la sută sînt muncitori, 16 la

sută țărani, peste 20 la sută intelectuali
și funcționari, iar restul alte categorii.
Putem spune că compoziția națională
a partidului corespunde structurii gene
rale a populației țării. Peste 92 la sută
din membrii de partid sînt români, 6,53
la sută români de naționalitate maghia
ră, 0,51 la sută sînt români de naționali
tate germană, iar restul români de alte
naționalități.
Avem, de asemenea, o structură de
vîrstă bună a partidului. Din totalul
membrilor de partid, aproape 20 la sută
au vîrsta pînă la 30 de ani, 51 la sută
pînă la 50 de ani, iar restul de 29 la sută
peste 50 de ani.
Creșterea continuă a rîndurilor parti
dului demonstrează cu putere încrederea
clasei muncitoare, a țărănimii, intelec
tualității, a tuturor oamenilor muncii,
fără deosebire de naționalitate, a în
tregului popor în Partidul Comunist
Român, forța politică conducătoare,
centrul vital al societății noastre socia
liste, conștiința vie, patriotică, revolu
ționară ă întregii națiuni. (Aplauze și
urale puternice. Se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
Avem o structură organizatorică bună,
partidul avînd 59 554 organizații de bază,
6 063 comitete de partid în întreprin
deri, instituții și .unități agricole, 2 364
comitete comunale, 259 comitete orășe
nești și municipale și 41 organizații ju
dețene, inclusiv municipiul București.
Se poate spune că nu există unitate
economico-socială sau sector mai impor
tant de activitate
unde să nu existe
puternice organizații de partid, unde
comuniștii să nu acționeze pentru unirea
eforturilor tuturor oamenilor muncii, ale
întregului popor în înfăptuirea progra

melor de dezvoltare a patriei, de făurire
cu succes a socialismului.
Afirmarea rolului conducător al parti
dului în societate, recunoașterea aces
tuia de către întregul popor și consem
narea sa în însăși Constituția țării sînt
rezultatul unui proces istoric obiectiv.
De la înființarea mișcării muncitoreștirevoluționare în România, a primului
Partid Muncitoresc Social-Democrat, în
1893, și apoi a Partidului Comunist, în
1921, partidul nostru s-a situat întot
deauna ferm în fruntea luptei pentru
apărarea intereselor vitale ale clasei
muncitoare, ale oamenilor muncii, îm
potriva fascismului și războiului, pentru
răsturnarea vechii orînduiri și înfăptui
rea revoluției de eliberare națională și
socială, pentru apărarea intereselor
supreme ale întregii națiuni, asigurarea
independenței și suveranității țării.
în împrejurări grele partidul nostru
și-a dovedit calitățile revoluționare,
capacitatea de organizare și mobilizare
a oamenilor muncii, a clasei muncitoare
și a altor forțe progresiste în lupta
împotriva vechii orînduiri și apoi în
măreața operă de construire a socia
lismului.
Merită — și în acest cadru — să
subliniem importanța istorică a hotărîrilor Congresului al IX-lea, care a lichidat
stările negative din trecut, a asigurat
perfecționarea și ridicarea activității
partidului în concordanță cu noile
cerințe ale făuririi socialismului, cu
poporul și pentru popor. (Aplauze puter
nice).
Partidul reprezintă centrul vital al
națiunii noastre, de la partid radiază

spiritul revoluționar, marile Impulsuri
de înnoire și transformare a patriei
noastre, de ridicare continuă a României
pe noi culmi de progres și civilizație.
înfăptuirea mărețelor programe de
dezvoltare a patriei în perioada urmă
toare impune creșterea și mai puternică
a rolului politic conducător al partidului,
perfecționarea activității sale în concor
danță cu noile cerințe și realități.
Nu doresc să mă refer din nou la
concepțiile greșite cu privire la rolul
partidului, despre care am vorbit la
recenta Plenară a Comitetului Central.
Este necesar să avem permanent în
vedere că partidul nostru — ea de altfel
orioare partid politic — și-a asumat în
fața poporului obligația de a asigura
realizarea unei noi orînduiri sociale și
trebuie să acționeze cu toate forțele
pentru a-și îndeplini cu cinste angaja
mentele asumate.
Partidul nu poate renunța la răspun
derea sa revoluționară, nu poate să
cedeze altei forțe politice misiunea sa
istorică. A face acest lucru înseamnă, de
fapt, a renunța de a mai fi un partid
revoluționar, comunist, de a-și îndeplini
programul de făurire a socialismului și
comunismului.
Avem marea obligație să facem astfel
încît partidul nostru să-și îndeplinească
în orice împrejurări misiunea și rolul
său istoric de a realiza pe pămîntul
României cea mai dreaptă și mai înain
tată orînduire socială — socialismul și
comunismul, de a asigura întotdeauna

viitorul liber și independent al poporu
lui român ! (Aplauze puternice, pre
lungite. Se scandează îndelung „Ceaușescu
— eroism, România — comunism !“).
El trebuie să conlucreze strîns cu toate
organizațiile de masă, cu toate forțele so
ciale, cu întregul popor, deoarece numai
împreună și în deplină unitate cu între
gul popor el își poate îndeplini misiunea
istorică !
Este necesar să acționăm cu toate for
țele în direcția perfecționării activității
organelor și organizațiilor de partid, pen
tru creșterea răspunderii organelor și or
ganizațiilor de partid în întreaga activi
tate de înfăptuire a planurilor și pro
gramelor de dezvoltare.
Așa cum am menționat nu o dată, tre
buie să avem permanent în vedere că
membrii de partid nu au și nu pot avea
avantaje speciale, ei au numai îndatoriri
mai mari — acelea de revoluționari, de a
acționa cu toată forța lor pentru reali
zarea Programului partidului, în deplină
unitate cu toți oamenii muncii, cu între
gul popor.
Este necesar să dezvoltăm puternic
democrația internă de partid, să asigu
răm ca toate hotărîrile să fie larg dezbă
tute în întregul partid, să reprezinte
expresia gîndirii creatoare a tuturor co
muniștilor, așa cum este necesar să avem
permanent în vedere ca, o dată cu aceas
ta, toate hotărîrile și legile țării să fie
larg dezbătute cu întregul popor, pentru
ca ele să reprezinte întotdeauna voința
întregii națiuni !

Trebuie să dezvoltăm puternic spiri
tul critic și autocritic în întreaga acti
vitate, atitudinea deschisă, clară și fermă
împotriva lipsurilor, recunoașterea des
chisă a acestora, nu formală, ci prin sta
bilirea de măsuri practice în vederea
lichidării lipsurilor și perfecționării în
tregii activități.
în întreaga activitate trebuie să acor
dăm o atenție tot mai mare bunei repar
tizări a forțelor, promovării cadrelor cu
spirit revoluționar, cu o atitudine fermă
față de tot ceea ce este vechi și perimat,
hotărîte să promoveze cu îndrăzneală
noul în toate domeniile de activitate.
Să asigurăm realizarea legilor și prin
cipiilor privind rotația cadrelor și ridi
carea continuă a nivelului de pregătire
profesională, tehnico-științifică, ideologi
că, în toate domeniile.
Trebuie să acționăm șl în viitor pen
tru întărirea continuă a partidului și
primirea în rîndurile sale a celor mai
înaintați oameni ai muncii, din toate
domeniile de activitate, pentru a asigu
ra permanent întărirea și tinerețea
partidului, păstrarea continuă a spiritu
lui său muncitoresc-revoluționar —
garanția ■ îndeplinirii în cele mai bune
condiții a rolului partidului de forță
politică conducătoare în societatea noas
tră, de înaintare fermă a României spre
cele mai înalte piscuri de progres și ci
vilizație, spre societatea comunistă!
(Aplauze și urale puternice, prelungite.
Se scandează îndelung „Ceaușescu reales,
ia al XIV-lea Congres !“).

XVII. ORGANIZAȚIILE DE MASĂ ȘI OBȘTEȘTI ÎN SISTEMUL
DEMOCRAȚIEI NOASTRE MUNCITOREȘTI-REVOLUȚIONARE.
FRONTUL DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE - EXPRESIE
A UNITĂȚII DE INTERESE ȘI ASPIRAȚII ALE ÎNTREGULUI POPOR
IN JURUL ȘI SUB CONDUCEREA POLITICĂ A PARTIDULUI
Stimați tovarăși,
în sistemul democrației muncitoreștirevoluționare un rol important îl au,
organizațiile de masă și obștești, care
organizează și asigură participarea
tuturor oamenilor muncii la întreaga
viață socială și politică.
Un rol important revine sindicatelor,
ca organizații dintre cele mai largi ale
oamenilor muncii din toate domeniile de
activitate. Ele trebuie să-și îndeplinească
în cele mai bune condiții răspunderea
pe care o au în fața oamenilor muncii
privind atît buna desfășurare a activită
ții și a producției, ridicarea nivelului de
pregătire profesională și a conștiinței
revoluționare, dar și în preocuparea con
tinuă pentru problemele sociale — de
viață, de zi cu zi, ale tuturor oamenilor
muncii.
Este necesar să se perfecționeze șl să
crească și mai mult rolul Uniunii' Tine
retului Comunist și al Asociațiilor Stu
denților Comuniști în educarea tineretu
lui în spirit revoluționar combativ, de
dezvoltare a conștiinței sale patriotice,
a devotamentului nemărginit față de
cauza socialismului și comunismului, de
a asigura ridicarea continuă a nivelului
de pregătire profesională, tehnico-știin
țifică, a conștiinței revoluționare;1 de a
înarma tineretul cu cele mai noi și noi
cuceriri ale științei,
ale cunoașterii
umane din toate domeniile, de a
asigura formarea noii generații în
spiritul luptei consecvente, revoluționa
re, pentru făurirea socialismului și
comunismului, pentru înaintarea patriei
noastre pe calea progresului economic și
social, pentru a asigura viitorul — per

manent în libertate și independență —
al națiunii noastre. (Aplauze puternice,
prelungite).
De asemenea, Organizația de pionieri
și șoimi ai patriei trebuie să-și perfec
ționeze continuu activitatea de educare
a pionierilor, a tuturor copiilor în spiri
tul concepțiilor revoluționare, patriotice,
de a învăța și învăța, de a se pregăti
temeinic pentru a putea să intre în
cîmpul muncii, cu un înalt nivel de
pregătire în toate domeniile, în spirit
revoluționar combativ. Să facem astfel ca
tinerele generații să se formeze într-un
înalt spirit de muncă și luptă revolu
ționară, să constituie garanția că von
asigura dezvoltarea continuă a patriei
noastre, înfăptuirea visului de aur al
omenirii — comunismul —, că întot
deauna vor fi demni apărători ai socia
lismului, ai patriei, aj independenței
României ! (Aplauze puternice, prelun
gite).
Vorbind de activitatea organizațiilor
de partid, ale derhocrației muncitoreștirevoluționare, a organizațiilor de masă
și obștești, am avut în vedere că, în
toate acestea, femeile își desfășoară
activitatea și au un rol foarte important
în toate domeniile de activitate. De
aceea, doresc numai să subliniez că, și
în viitor, vom acorda întreaga aten
ție promovării femeilot în întrea
ga activitate de partid, de stat, eco
nomico-socială, asigurînd astfel ca
femeile să-și aducă o contribuție tot mai
importantă, ca o parte a poporului nos
tru cu drepturi depline, cu îndatoriri și
răspunderi depline. (Aplauze puternice).
Toate organizațiile de masă și obștești,
cooperatiste, celelalte organizații trebuie

să-și aducă, de asemenea, contribuția
activă la întreaga activitate de progres
a patriei noastre.
Un rol deosebit revine în această
privință Organizației Democrației și
Unității Socialiste, care cuprinde în rîn
durile sale peste 4 milioane de oameni
ai muncii care nu sînt membri ai parti
dului comunist, dar își desfășoară în cea
mai mare parte activitatea în sindicate
și alte organizații obștești — și care
doresc ca în cadrul acestor organizații
să participe activ, împreună cu organiza
țiile de partid, la întreaga activitate de
dezvoltare a patriei noastre, de făurire
a socialismului și comunismului. (Aplau
ze puternice, prelungite).
In sistemul democrației muncito
rești-revoluționare, un rol de impor
tanță deosebită îl are Frontul Democra
ției și Unității Socialiste, organism po
litic larg, reprezentativ și democratic,
care unește în rîndurile sală, sub condu
cerea politică a partidului, toate organi
zațiile obștești, toate categoriile sociale,
toate forțele societății noastre, exprlmînd astfel unitatea și aspirațiile tuturor
oamenilor muncii, fără deosebire de
naționalitate, ale întregului nostru popor,
hotărîrea de a acționa cu toate forțele,
sub conducerea politică a partidului
nostru comunist, pentru asigurarea în
făptuirii neabătute a programelor de
dezvoltare a patriei, de ridicare a Româ
niei pe noi culmi de progres și civiliza
ție, de întărire a independenței și su
veranității, de bunăstare și fericire ale
întregii noastre națiuni. (Aplauze puter
nice, prelungite).

XVIII. ACTIVITATEA IDEOLOGICĂ, TEORETICĂ ȘI POLITICO-EDUCATIVĂ,
DE FORMARE A OMULUI NOU, CONSTRUCTOR CONȘTIENT
Al SOCIALISMULUI §1 COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA
Stimați tovarăși,
In întreaga perioadă de construcție
socialistă, și îndeosebi după Congresul
al IX-lea al partidului, activitatea ideo
logică, teoretică și politico-educativă, de
formare a omului nou, constructor
conștient al noii orînduiri sociale a avut
un rol de însemnătate deosebită în ridi
carea conștiinței revoluționare a maselor
populare, în întreaga activitate de în
făptuire cu succes a programelor de dez
voltare economico-socială și ridicare a
patriei pe noi culmi de progres și civili
zație. Și după Congresul al XIII-lea al
partidului s-a dezvoltat o intensă activi
tate politico-educativă.
La Plenara Comitetului Central al
partidului pe problemele ideologice,
teoretice, am dezbătut pe larg toate pro
blemele și obiectivele activității viitoare
din acest domeniu, de aceea nu doresc
acum să mă opresc, pe larg, la această
activitate.
Avînd în vedere importanța hotărîrilor Plenarei Comitetului Central al parti
dului pe problemele ideologice, propun
ca ele să fie adoptate de Congresul al
XIV-lea ca Program al partidului
privind activitatea ideologică, teoretică,
politico-educativă, pe baza căruia să se
elaboreze programe de activitate pe
întreaga perioadă pînă la următorul
congres al partidului. (Aplauze și urale
puternice, prelungite ; se scandează înde
lung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu,
reales la al XIV-lea Congres !“).
Trebuie să avem permanent în ve
dere marile schimbări cu caracter economico-social, politic, care s-au produs
în țara noastră, dar și pe plan mondial,
uriașele cuceriri ale științei și tehnicii,
ale cunoașterii umane în general.
Toate acestea cer o înaltă analiză ști
ințifică, materialist-dialectică a noilor
probleme, a perspectivelor dezvoltării
societății omenești și îmbogățirea, pe
această bază, a teoriei socialismului ști
ințific, a concepției revoluționare despre
lume și viață.

Activitatea noastră politico-ideologică
trebuie să dea un răspuns științific, pe
baza concepției revoluționare despre
lume și viață, la problemele noi apărute
în dezvoltarea socialismului, la proble
mele dezvoltării mondiale și să înarmeze
partidul, întregul popor cu o concepție
clară și o înțelegere științifică a căilor
de făurire a socialismului, de înaintare
fermă a patriei noastre, a întregii ome
niri spre comunism !
In întreaga activitate politico-educativă trebuie să fie puse cu putere în evi
dență marile succese dobîndite în fău
rirea noii orînduiri, forța revoluționară
transformatoare a socialismului, faptul
că numai și numai socialismul asigură
progresul în deplină libertate al omeni
rii, realizarea unei lumi mai drepte și
mai bune.
Este necesar ca în întreaga noastră ac
tivitate politico-educativă, în învățămîntul de partid, în învățămîntul social, în
învățămînttil politic de masă să intensi
ficăm activitatea de înarmare a membri
lor de partid, a oamenilor muncii cu o
concepție revoluționară, științifică des
pre lume și,viață, să dăm o perspectivă
clară luptei pentru înfăptuirea Progra
mului partidului, pentru înaintarea pa
triei noastre și ridicarea ei pe noi culmi
de progres și civilizație !
Să intensificăm activitatea de formare
și ridicare a conștiinței revoluționare, de
formare a omului nou, constructor con
știent al socialismului și comunismului,
cu înalte trăsături revoluționar-patriotice, cu un larg orizont de cunoștințe teo
retice, științifice și profesionale, de cul
tură generală, cu un spirit revoluționar
militant. (Aplauze puternice, prelungite).
Să dezvoltăm puternic dragostea față
de patrie, față de interesele socialismu
lui, ale poporului, spiritul solidarității
militante internaționaliste cu toate for
țele care luptă pentru socialism, pentru
progres, pentru pace.
In același timp, se impune ca în în
treaga noastră activitate politico-educa
tivă să se adopte o poziție fermă față

de diferite manifestări străine socialis
mului, să fie combătute cu toată ho
tărîrea șovinismul, naționalismul, ra
sismul, antisemitismul, tot ceea ce în
josește omul, urmărește să dezbine
oamenii muncii, popoarele. Să combatem
toate concepțiile retrograde, înapoiate,
egoismul, spiritul de parvenire, mani
festările de necinste, să educăm între
gul popor — și în primul rînd tineretul
— în spiritul idealurilor de dreptate,
de cinste, de etică și echitate socialistă.
Trebuie să se unească toate forțele
care acționează în activitatea politicoeducativă, în vederea ridicării nivelului
de cultură, de cunoștințe al tuturor oa
menilor muncii, al întregului nostru
popor.
Să perfecționăm continuu conținutul
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei “, care asigură participarea largă a
maselor, și în primul rînd a tineretu
lui, la întreaga activitate de Creație
cultural-artistică, care are un rol tot mai
important în dezvoltarea culturii patrio
tice, revoluționare.
Așa cum se subliniază în hotărîrile
Plenarei Comitetului Central, este ne
cesar să se îmbunătățească activitatea
tuturor organismelor care acționează în
direcția activității politico-educative.
Trebuie să se realizeze noi opere lite
rare, cu un înalt conținut patriotic,
noi filme, piese de teatru, care să oglin
dească viața, realizările poporului nos
tru, să fie puternic pătrunse de înal
tele idealuri ale umanismului revoluțio
nar, socialist, să sădească în conștiința
tineretului, a întregului popor dragostea
față de patrie, față de socialism, de
partid, față de interesele generale ale
întregii națiuni.
Presa, radioteleviziunea, toate mijloa
cele de informare în masă trebuie să
acționeze cu și mai multă fermitate, în
spiritul concepției revoluționare, să
adopta o atitudina mai combativă față
de manifestările și lipsurile din diferite
(Continuare in pag. a VIII-a)
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domenii de activitate, să promoveze cu
mai multă îndrăzneală noul, să generali
zeze experiența înaintată.
Întreaga activitate politico-educativă
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trebuie să devină o puternică forță revo
luționară, care să lumineze calea întregu
lui .popor în munca și lupta pentru reali
zarea programelor de dezvoltare econo
mico-socială, de ridicare a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului, de în

tărire necontenită a suveranității țării, de
înaintare neabătută spre visul de aur,
spre comunism ! (Aplauze și urale pu
ternice. prelungite ; se scandează înde
lung „Ceaușescu — eroism, România —
comunism !“).

XIX. POLITICA EXTERNĂ A PARTIDULUI ȘI STATULUI NOSTRU,
DE PACE ȘI LARGĂ COLARORARE INTERNAȚIONALĂ,
DE PARTICIPARE ACTIVĂ LA SOLUTIONAREA CONSTRUCTIVĂ
A PROBLEMELOR COMPLEXE ALE LUMII CONTEMPORANE
Stimați tovarăși,
în întreaga activitate internațională,
partidul și statul nostru socialist au por
nit întotdeauna de la unitatea dialectică
intre politica internă și externă, de la
faptul că realizarea cu succes a progra
melor de dezvoltare economico-socială
și făurirea socialismului reprezintă o
contribuție importantă la dezvoltarea
relațiilor internaționale, .la politica de
pace și colaborare cu toate statele lumii.
Se p'oate spune că evenimentele inter
naționale, schimbările care s-au produs
în viața mondială au confirmat pe de
plin justețea aprecierilor și orientărilor
stabilite de Congresul al XIII-lea cu pri
vire la relațiile mondiale, la intensifi
carea luptei pentru dezarmare, pentru
pace, pentru soluționarea problemelor
complexe internaționale în interesul tu
turor popoarelor, al independenței și su
veranității lor.
Analiza științifică a situației mondiale
demonstrează că omenirea parcurge o
epocă de profunde transformări revolu
ționare și naționale. S-au produs și con
tinuă s.ă se producă mari muțații în ra
portul mondial de forțe.
Se poate afirma cu deplin temei că în
viața internațională continuă să se ma
nifeste două tendințe diametral opuse.
Pe de o parte, se manifestă cu putere
politica imperialistă, neocolonialistă, de
dominație și asuprire, de încălcare a
independenței și suveranității popoarelor,
de jefuire și îmbogățire pe seama altor
state, de amestec brutal și inadmisibil în
treburile interne ale altor popoare.
Viața, realitățile demonstrează cu pu
tere că în viața internațională ca
pitalul fjnanciar-bancar și monopolu
rile supranaționale au devenit forma
principală de exploatare a altor popoare,
si în primul rînd a țărilor în curs de
dezvoltare. Toate acestea au dus la mă
rirea și mai mult a decalajului-economic
și social dintre țările bogate și țările
sărace.
Totodată, se afirmă cu tot mai mare
putere forța mișcării progresiste, demo
cratice a popoarelor care se pronunță și
acționează împotriva politicii imperialis
te. a politicii de război, pentru dezarma
re, pace, pentru dezvoltare liberă și inde
pendentă a tuturor națiunilor lumii.
Se poate afirma că se menține, încă,
un echilibru relativ între aceste două
tendințe, deși cercurile imperialiste își
intensifică eforturile-pentru a determina
o schimbării a raportului» de forțe în fa
voarea lor, în vederea consolidării domi
nației lor mondiale.
în dezvoltarea lumii contemporane
continuă să se mențină și chiar se accen
tuează contradicția dintre socialism și
capitalism, care rămîne o contradicție
fundamentală a epocii noastre.
în același timp, se accentuează și
devine tot mai puternică contradicția
dintre țările bogate și țările sărace, care
reprezintă o nouă contradicție funda
mentală a actualei epoci de dezvoltare
a omenirii.'La aceasta trebuie adăugată
contradicția de clasă din înseși țările
capitaliste dezvoltate, precum și accen
tuarea unor contradicții între țările ca
pitaliste dezvoltate.
Este bine cunoscut, după înseși datele
oficiale din țările capitaliste dezvoltate,
că se mărește decalajul dintre grupul
tot mai mic de bogați și marea majori
tate a populației. Se menține un număr
ridicat de șomeri și, în medie, 30—40
4a- sută din rîndul tineretului nji au
asigurate locuri de muncă, crește an
de an numărul săracilor și al celor care
nu au nici o perspectivă de . muncă și
de viață demnă.

Se manifestă tot mai puternic lipsa
de locuințe, crește, din păcate, numărul
analfabeților în rîndul copiilor și tine
retului, care nu au condiții pentru învă
țătură în înseși țările dezvoltate.
La acestea se adaugă criminalitatea,
drogurile, care — în multe țări — au
devenit probleme naționale.
Marile schimbări produse în dezvol
tarea economico-socială au determinat
mutații importante în raporturile dintre
diferite țări capitaliste dezvoltate. A
scăzut cu mult ponderea economică a
Statelor Unite în rîndurile acestor țări,
a crescut în schimb ponderea Japoniei,
a R.F. Germania și altor țări. Aceasta a
determinat, după cum este bine cunos
cut, accentuarea (mor mari contradicții
între țările din acest grup.
Trebuie însă subliniat că procesul
diferențierii și schimbării raportului de
forțe în dezvoltarea economico-socială
va continua, aceasta reprezentînd o lege
obiectivă a dezvoltării inegale — și se
poate aprecia că, în perspectiva anilor
2000, începutul celui de-al treilea mile
niu, lumea va cilnoaște noi schimbări
în dezvoltarea economică a diferitelor
țări, vor apărea, fără îndoială, noi state
puternic dezvoltate economic.
Aceasta va duce la schimbarea pon
derii pe care o ocupă astăzi o țară sau
alta, și în lumea capitalistă, dar în ge
neral în întreaga lume, în ce pri
vește dezvoltarea economico-socială. Și
în acest domeniu, ca în toate, nimic nu
este veșnic. Nimic nu poate să oprească
lumea la nivelul actual de dezvoltare al
unor țări sau al altora. Este bine de
subliniat și de înțeles acest lucru, pen
tru că aceasta va ajuta mult la înțele
gerea procesului dialectic de schimbare
a raportului de forțe, de dezvoltare a
omenirii și va ajuta la tragerea unor
concluzii corespunzătoare pentru o po
litică de colaborare care să asigure o
dezvoltare echilibrată a tuturor zonelor
și popoarelor lumii.
în acest cadru este necesar să sub
liniem accentuarea crizei economice
mondiale, a crizei politice și sbciale în
lumea capitalistă, în întreaga lume în
general, ceea ce duce la accentuarea
instabilității economice și politice.
Actuala situație economico-socială
mondială gravă este agravată și de con
tinuarea cursei înarmărilor, de produ
cerea și perfecționarea armelor nuclea
re și a altor mijloace de distrugere în
masă, de creșterea cheltuielilor militare.
Avînd în vedere toate acestea, se
poate spune că situația mondială con
tinuă să se mențină gravă, inclusiv că se
menține pericolul unui nou război mon
dial, în care se vor folosi, fără îndoială,
armele nucleare, care vor duce la dis
trugerea întregii omeniri, a înseși con
dițiilor pentru existența vieții pe plane
ta noastră.
Iată de ce popoarele își pun, pe drept
cuvînt, întrebarea : cum și pe ce cale
trebuie soluționate problemele grave ale
vieții mondiale ? Cum trebuie să se ac
ționeze pentru soluționarea, într-un mod
nou, a tuturor acestor probleme ? Cum
se va încheia mileniul al doilea și cum
va păși omenirea în cel de-al treilea mi
leniu ?
De răspunsul ce va fi dat la aceste în
trebări, de felul cum se va acționa în
soluționarea acestora depinde întreaga
dezvoltare a omenirii pe calea progresu
lui, a libertății și independenței, depind
realizarea - dezarmării;. înlăturarea pe
ricolului nuclear și asigurarea unei păci
trainice, a unei lumi fără arme, fără
războaie. (Aplauze puternice, prelungite).
în acest an s-au împlinit 50 de ani de
la declanșarea celui de-al doilea război

mondial. Este necesar să nu se uite nici
un moment învățămintele istoriei, faptul
că politica de concesii făcute Germaniei
naziste, lipsa de unitate a forțelor
antifasciste, progresiste, democratice, a
popoarelor din Europa au încurajat, de
fapt, Germania hitleristă să dezlănțuie
cel de-al doilea război mondial, urmă
rind să-și asigure dominația asupra lu
mii, așa cum nu trebuie uitat nici un
moment că acordul dintre Germania
hitleristă și Uniunea Sovietică nu a înlă
turat pericolul de război.
Este bine cunoscut că întreaga ome
nire, și în primul rind popoarele Uniunii
Sovietice, inclusiv poporul nostru, au
plătit scump, foarte scump — cu zeci de
milioane de jertfe omenești, cu uriașe
distrugeri — acest război. De aceea, este
necesar să se facă totul pentru a nu se
mai repeta ceea ce s-a întimplat în
1939—1941, pentru a se înlătura pericolul
de război și a se asigura o pace trainică
și justă, egală pentru toate națiunile lu
mii ! (Aplauze puternice, prelungite ;
se scandează îndelung „Ceaușescu —
pace !“).

Stimați tovarăși,
Anul viitor se împlinesc 45 de ani de
la terminarea celui de-al doilea război
mondial. De aceea, România consideră că
trebuie să se treacă la adoptarea măsu
rilor necesare soluționării tuturor pro
blemelor care nu s-au rezolvat încă.
în primul rînd, apare necesar să se
adopte o poziție clară, fără echivoc, de
condamnare și anulare a tuturor acordu
rilor încheiate cu Germania hitleristă,
trăgîndu-se concluziile practice pentru
anularea tuturor urmărilor acestor acor
duri și dictate. (Aplauze puternice,
prelungite).
Trebuie considerat anormal că după
45 de ani de la încheierea războiului nu
s-au realizat încă tratatele de pace între
toate statele și nu s-a instaurat de fapt
pacea în Europa.
Apare deci necesar să se treacă la
tratative între statele interesate în ve
derea încheierii tratatelor de pace și li
chidării cu desăvîrșire a urmărilor ce
lui de-al doilea război mondial. Și pen
tru a răspunde anticipat la unele între
bări eventuale, vreau să spun clar că
România consideră că aceasta nu trebuie
să ducă la schimbări în Europa și că
existenta celor două state germane tre
buie să continue, să fie o realitate a
Europei de astăzi și de rnîine ! (Aplauze
și urale puternice; se scandează
„Ceaușescu — pace !“).
Noi considerăm toate acestea ca
acțiuni de importanță deosebită pentru
consolidarea păcii și colaborării, pentru
întărirea încrederii și pentru asigurarea
unor progrese reale în problemele dezar
mării, în asigurarea unei păci trainice
în Europa și în întreaga lume.
Subliniez toate acestea pentru că este
necesar ca acum, cînd în Europa se
reactivează din nou forțele revanșarde,
neonaziste, să se adopte o poziție fermă,
de îngrădire a activității lor, de a nu se
merge — în nici un fel — pe calea
concesiilor, în numele asa-zisei libertăți
de exprimare a părerilor. Nu poate
exista libertate pentru revanșarzi, pen
tru fasciști, pentru acei care pun la
cale o nouă reîmpărțire a lumii, care pun
în pericol însăși existența civilizației, a
omenirii, a vieții pe planeta noastră !
Libertatea trebuie asigurată popoarelor
ca și independența, ea și dreptul de a-și
hotărî singure dezvoltarea, fără nici un
amestec din afară ! (Aplauze și urale
puternice, prelungite ; se scandează
„Ceaușescu — România, pacea și priete
nia !“).

XX. NECESITATEA RESPECTĂRII NEABĂTUTE A PRINCIPIILOR
DE RELAȚII INTERNATIONALE, A DREPTULUI FIECĂRUI POPOR
DE A-ȘI ALEGE CALEA DEZVOLTĂRII SALE ECONOMICO-SOCIALE
ÎN MOD LIBER ȘI INDEPENDENT, FĂRĂ VREUN AMESTEC DIN AFARĂ
Stimați tovarăși,
In întreaga sa politică internațională,
inclusiv de la Congresul al XIII-lea
pînă în prezent, România a acționat cu
toată hotărîrea pentru dezvoltarea re
lațiilor cu toate statele lumii, făbă deo
sebire de orînduire socială.
Am acționat în toa,te împrejurările în
direcția dezarmării, pentru soluționarea
problemelor litigioase dintre state pe
calea tratativelor, pentru sprijinirea
luptei de. eliberare națională, a luptei
popoarelor pentru independență și
suveranitate.
Se poate spune, că nu au existat pro
bleme mai importante ale vieții mon
diale în care România să nu fi participat,
într-o formă sau alta, la. soluționarea
lor, să nu fi adus o contribuție activă
la cauza păcii și colaborării între toate
națiunile lumii.
Ca rezultat al politicii sale de cola
borare și de pace cu toate statele lumii,

România are în prezent relații diploma
tice, economice și de altă natură cu 155
de state și acționează cu hotărîre pentru
o largă colaborare economică, țehnicoștiințifică și culturală.
La baza relațiilor cu toate statele lu
mii am situat și acționăm cu toată
hotărîrea pentru reafirmarea principiilor
deplinei egalități în drepturi, ale respec
tului independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, respectării
dreptului fiecărui popor de arși alege
calea dezvoltării sale economico-sociale
în mod liber și fără nici un amestec din
afară. (Aplauze puternice, prelungite).
Am acționat întotdeauna și acordăm o
atenție deosebită extinderii relațiilor cu
toate țările socialiste, întăririi unității
și solidarității lor, atît în construcția so
cialistă, cît și în lupta pentru soluționarea
gravelor probleme mondiale.
Am acordat, de asemenea, o atenție
deosebită și vom extinde și în continua

re larg relațiile cu țările în curs de dez
voltare, cu țările mici și mijlocii, cu
țările nealiniate, considerând aceasta ca
o necesitate a luptei pentru dezvoltarea
liberă a fiecărui popor, pentru apărarea
independenței și suveranității tuturor
națiunilor.
Am dezvoltat și vom acționa, de ase
menea, pentru extinderea relațiilor cu
țările capitaliste dezvoltate, cu toate
statele lumii, în spiritul, principiilor
coexistenței pașnice.
-• Considerăm că situația mondială
actuală, existența în lume a unor grupuri
de țări cu orînduiri sociale diferite,, care
se va menține încă pentru o vreme în
delungată, va impune ca o necesitate
obiectivă dezvoltarea colaborării egale
între toate statele, fără deosebire
de orînduire socială, că aceasta cores
punde intereselor tuturor popoarelor lu
mii, unei politici și gîndiri noi în viața
internațională, de adevărată egalitate în
drepturi. (Aplauze puternice).

Pornind • de la situația internațională
gravă, de la existența unor uriașe ’
stocuri de arme nucleare, chimice și a

altor armamente de distrugere în masă,
considerăm că problema fundamentală
a epocii noastre o reprezintă înfăptuirea
dezarmării, și în primul rînd a dezar
mării nucleare, eliminarea cu desă»vîrși-

re pînă în anii 2000 — așa cum a propus
Uniunea Sovietică — a tuturor armelor
nucleare.
Considerăm că toate popoarele, con
ducătorii de state și guverne trebuie să

Totodată, este necesar să acționăm în
vederea realizării unui acord privind
eliminarea armelor chimice din Europa
și din întreaga lume.
în același timp, România consideră că
trebuie să se acționeze cu întreaga răs
pundere, de către toate țările participan
te la tratativele de la Viena, pentru
realizarea în cel mai scurt timp a unui
acord privind reducerea armelor con
venționale la un nivel cît mai scăzut.
Este de neînțeles poziția unor țări care
doresc să nu se ia în considerare redu
cerea unor anumite tipuri de arme cu o
mare capacitate de distrugere.
Considerăm că trebuie să facem totul
pentru a trece la reducerea tuturor ar
mamentelor convenționale, de orice fel,
pentru limitarea maximă a posibilității
unei agresiuni împotriva vreunei țări, să
se ajungă la o reducere radicală a chel
tuielilor militare. Aceasta răspunde pe
deplin intereselor tuturor popoarelor eu
ropene, ale întregii lumi și considerăm
că este necesar ca Europa să-și asume
răspunderea față de ea însăși și față de
întreaga lume, de a acționa pentru
dezarmare, pentru o lume a colaborării
și păcii !
Fără nici o îndoială că țările nucleare,
și în primul rînd cele două mari puteri
nucleare, poartă principala răspundere
pentru dezarmarea nucleară. Dar, tot
odată, este necesar ca statele europene și
ale întregii lumi să participe activ la
realizarea unui acord corespunzător pri
vind eliminarea tuturor armelor nucleare.
Problema este așa de gravă și privește
deopotrivă toate statele lumii — și ea
nu poate fi soluționată de cele două
mari puteri sau numai de cîteva state
posesoare de arme nucleare.
Trebuie să se înțeleagă bine că dezvol
tarea puternică a științei și tehnicii va
duce inevitabil la apariția de noi state
capabile să producă arme nucleare, sau
arme de distrugere și mai puternice.
Iată de ce trebuie să se acționeze cu
toată răspunderea, pînă nu este prea tîrziu, pentru a se ajunge la eliminarea
completă a armelor nucleare și interzi
cerea producerii oricăror arme de distru
gere în masă. Nimeni nu trebuie să-și
facă iluzia că va putea folosi șantajul
nuclear sau șantajul forței pentru a-și
impune dominația, pentru a-și impune
politica sa.
Istoria este plină de învățăminte și nu
trebuie să fie uitată !
Cei care continuă să se gîndească la
șantajul nuclear și militar trebuie să
înțeleagă că aceasta se va întoarce pînă
la urmă împotriva lor înșiși.
Este, fără nici o îndoială, necesar să
se ajungă, pe calea tratativelor, la
acorduri acceptabile pentru toate părțile,
inclusiv pentru țările care nu dispun
de armele nucleate și chimice, de o
forță militară prea mare. Aceasta im
pune spirit de înțelegere, de încredere,
de concesii acceptabile și de o parte, și
de alta — am în vedere domeniul mili
tar.
în nici un fel nu se poate pune în
discuție orînduirea socială dintr-o țară
sau alta, îngrădirea, într-o formă sau
alta, a dezvoltării economico-sociale a
popoarelor. Trebuie să se înțeleagă bine
că existența în lume a statelor cu orîn
duiri sociale diferite reprezintă un re
zultat al dezvoltării istorice și trebuie
găsită calea conlucrării și conviețuirii
pașnice, respectînd dreptul fiecărui
popor de a-și alege orînduirea pe care o
dorește. Nimeni nu poate pretinde că
deține monopolul adevărului, nimeni nu
poate pretinde că alte state și popoare
trebuie să urmeze orînduirea pe care o
dorește el.
Trebuie să se respecte neabătut orîn
duirea fiecărui popor, dreptul lui la dez
voltare independentă, să se înțelea
gă că dezvoltarea socialistă într-un
mare grup de țări, dorința de a trece pe
calea socialistă și a altor state reprezin
tă o legitate obiectivă și nu poate, în
nici un fel, fi, oprită prin forță. Colabo
rarea se poate asigura numai și numai
printr-o politică de progres economic și
social, de pace între toate națiunile lumii.
Mă refer la toate acestea pentru că
este necesar să acționăm cu întreaga
răspundere față de viitorul poporului
nostru, de existența lui, pentru reali
zarea dezarmării în Europa și în întreaga
lume. în ceea ce ne privește, avem
ferma convingere că popoarele, acționînd
unite, vor determina să se treacă la o
politică reală de dezarmare, de pace pe
planeta noastră. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Stimați tovarăși,
Este necesar să se realizeze o largă
colaborare în spiritul principiilor Con
ferinței de la Helsinki, în vederea în
făptuirii securității, dezarmării și coope
rării în Europa pentru toate statele,
fără deosebire de orînduire socială.
Considerăm că numai pe această cale
popoarele europene pot să-și asigure o
dezvoltare economico-socială și mai pu

ternică, independența, suveranitatea,
bunăstarea.
Fără nici o îndoială că asupra dez
voltării viitoare a colaborării sînt pă
reri diferite. Este necesar să se por
nească însă de la realitatea epocii
noastre, de la faptul că dezvoltarea na
țiunilor și a statelor independente re
prezintă o realitate care se va menține
încă multă vreme și în viitor.
De aceea, colaborarea și securitatea
în Europa trebuie să se realizeze por
nind de la această realitate a epocii
noastre.
România se pronunță cu toată fermi
tatea pentru o Europă unită, bazată pe
respectarea neabătută a diversității
orînduirilor sociale, pentru o Europă a
colaborării largi — economice, tehnice,
științifice și culturale — a popoarelor
independente, suverane, care să-și asi
gure dezvoltarea așa cum o doresc,
fără nici un amestec din afară.
Țara noastră se pronunță cu hotărîre
pentru dezvoltarea unei largi colaborări
cu toate statele din Balcani și transfor
marea regiunii noastre într-o zonă a
păcii și bunei vecinătăți, fără arme
nucleare și chimice, fără baze militare
străine.
Ne adresăm de la tribuna marelui
forum democratic al poporului nostru
tuturor țărilor din Balcani, și chiar unor
țări din bazinul dunărean, cu apelul de a
acționa împreună pentru o largă co
laborare în toate domeniile, care să
deschidă calea înlăturării treptate a di
feritelor obstacole, să ducă la apropierea
și la întărirea prieteniei și conlucrării
dintre popoarele noastre, asigurîndu-se
deplina independență și suveranitate a
fiecărui stat. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Stimați tovarăși,
Ca și în trecut, România se pronunță
cu toată fermitatea pentru eliminarea
forței și amenințării cu forța din viața
internațională, pentru soluționarea tutu
ror conflictelor și problemelor litigioase
din diferite regiuni ale lumii numai și
numai pe cale pașnică, prin tratative.
Vom sprijini și în viitor orice acțiuni
și inițiative îndreptate spre soluționarea
pe cale pașnică a conflictelor din diferite
regiuni ale lumii.
Doresc, și în acest cadru, să reafirm ho
tărîrea României de a acționa cu toate
forțele sale pentru o soluție politică în
Orientul Mijlociu, pentru realizarea unei
conferințe internaționale, sub egida Or
ganizației Națiunilor Unite, cu partici
parea tuturor părților interesate, precum
și a membrilor permanenți ai Consiliului
de Securitate. Considerăm că este în in
teresul atît al statului palestinian, cît șl
al Israelului de a se ajunge cît mai repe
de la tratative, aceasta constituind singu
ra cale pentru o pace justă și dreaptă.
(Aplauze puternice). Pentru că aici se gă
sește șeful noului stat palestinian (aplau
ze), aș dori să-l asigur de deplina solida
ritate în lupta pentru independența po
porului său ! (Aplauze puternice ; se
scandează „Ceaușescu — România, pacea
și prietenia !“).
în același spirit ne exprimăm speranța
că se va ajunge la realizarea unor acor
duri depline între Irak și Iran, la resta
bilirea păcii și bunei vecinătăți.
Sprijinim ferm poporul din Afganistan
în lupta pentru independența sa, pentru
a-și soluționa problemele pe calea recon
cilierii, fără nici un amestec din afară,
pentru realizarea unui stat al poporului
afgan, democratic, independent și neali
niat !
Ne pronunțăm cu toată fermitatea îm
potriva politicii de apartheid și conside
răm că trebuie făcut totul pentru a se
pune capăt cu desăvîrșire acestei po
litici !
Salutăm victoria în alegerile din Na
mibia a S.W.AP O. și exprimăm încă o
dată cele mai calde felicitări și deplina
solidaritate în realizarea unei Namibii
independente, libere și democratice, care
să asigure poporului adevărata libertate !
Vom sprijini și vom dezvolta colabo
rarea cu Namibia independentă, cu toate
popoarele care luptă pentru a-și asigura
deplina independență.
Ne exprimăm speranța că se va pune
capăt amestecului în treburile diferite
lor țări din America Centrală, și în pri
mul rînd în Nicaragua, respectîndu-se
dreptul fiecărui popor de a-și soluționa
în mod independent problemele.
Este timpul să se înțeleagă că trebuie
să se renunțe la amestecul, sub diferite
forme, în treburile interne ale altor țări,
la încercarea de a le impune o anumită
cale de dezvoltare economico-socială, de
viață politică.
Numai respectîndu-se neabătut in
dependența și dreptul fiecărui popor de
a-și alege calea dezvoltării și orînduirea
pe care o dorește se poate asigura o
politică de progres economic și social,
de colaborare și de pace între toate
națiunile lumii. (Aplauze puternice, pre
lungite).

XXII. LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRH ȘI REALIZAREA UNEI NOI ORDINI
ECONOMICE INTERNATIONALE - CONDIȚIE HOTĂRlTOARE A DEPĂȘIRĂ
PROBLEMELOR GRAVE DIN ECONOMIA MONDIALĂ, A ASIGURĂRII
PROGRESULUI ECONOMICO-SOCIAL AL TUTUROR POPOARELOR
Stimați tovarăși,

XXI. DEZARMAREA, ȘI ÎN PRIMUL RÎND DEZARMAREA NUCLEARA
- PROBLEMĂ FUNDAMENTALĂ A EPOCII ACTUALE
Stimați tovarăși,

acționeze cu întreaga răspundere pen
tru înlăturarea pericolului nuclear, pen
tru asigurarea dreptului suprem al
popoarelor, al oamenilor — la viață, la
pace, la libertate și independență.
(Aplauze puternice, prelungite).
Este adevărat că s-au făcut anumit!
pași în direcția dezarmării prin acordul
sovieto-american privind rachetele nu
cleare cu rază medie de acțiune din Eu
ropa. că actualmente se desfășoară tra
tative pentru reducerea armamentelor
convenționale, dar trebuie să spunem
popoarelor adevărul : pericolul războiului
nuclear continuă să rămînă și chiar se
accentuează.
Pe ce bază fac această afirmație ?
Se continuă experiențele nucleare, se
produc noi arme nucleare și se acțio
nează pentru perfecționarea celor exis
tente. Este bine cunoscută hotărîrea ță
rilor din N.A.T.O. privind modernizarea
armamentelor nucleare cu rază scurtă
de acțiune și armamentelor tactice, care
va duce la mărirea de cîteva ori a pu
terii lor de distrugere. în aceste împre
jurări, nu se poate vorbi de trecerea
fermă, reală, hotărîtă la eliminarea ar
melor nucleare.
Sînt foarte importante tratativele din
tre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale
Americii pentru reducerea cu 50 la sută
a armamentelor strategice nucleare, dar
trebuie să se pornească de la necesitatea
realizării unui acord privind oprirea ex
periențelor și producerii de noi arme nu
cleare și stabilirea unei perioade cît mai
scurte pentru eliminarea totală a acestor
arme de pe Pămînt. înlocuirea unor arme
nucleare cu altele mai puternice nu
numai că nu înlătură pericolul răz
boiului nuclear, ci duce, dimpo
trivă. la creșterea acestui pericol.
România se pronunță și se adresează tu
turor popoarelor cu chemarea de a se
realiza un acord general cu privire la
oprirea pentru totdeauna a oricăror ex
periențe nucleare și încetarea producerii
de noi arme nucleare, de către toate
statele.
Considerăm necesar să se renunțe — și
de țările din N.A.T.O., și de țările din
Tratatul de la Varșovia — la orice mo
dernizare a armelor nucleare, să se în
cheie un acord general privind elimi
narea totală a armelor nucleare, pînă în
anul 2000.
în acest cadru, România propune să se
încheie un acord general, cu participarea
tuturor țărilor europene, privind elimi
narea, pînă în anul 1995, a tuturor arme
lor nucleare din Europa. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Este necesar să se renunțe cu desăvîr
șire la concepția agresivă a așa-zisei
„descurajări nucleare" sau, în general, a
„descurajării militare", care constituie
de fapt o concepție a șantajului nuclear,
a politicii de dominație și asuprire a altor
popoare. Trebuie să se înțeleagă bine că
o asemenea concepție nu poate să atragă
decît un răspuns corespunzător și, de
fapt, să se ajungă la o intensificare și
mai puternică a cursei înarmărilor, in
clusiv a celei nucleare. Nu descurajarea
nucleară, ci dezarmarea nucleară și to
tală, politica de'încredere, de prietenie,
de colaborare egală între țările europene,
între toate statele reprezintă calea
pentru o politică nouă, pentru o gîndire
nouă, care răspunde intereselor tuturor
popoarelor lumii, fără deosebire de orîn
duire socială ! (Urale și aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează îndelung
„Dezarmare, pace„Ceaușescu —•
România, pacea și prietenia !“).
în acest cadru, doresc să subliniez că
România consideră că o mare răspundere
revine țărilor din Europa, unde se află
cel mai mare arsenal de arme nucleare,
chimice și convenționale.
Nu trebuie să se uite că un război nu
clear va duce la distrugerea întregii Eu
rope, a înseși condițiilor de viață de pe
continent.
Este adevărat că unii oameni de știință
afirmă că s-ar putea ca, în urma unui
război nuclear, să rămînă unele zone pe
riferice ale lumii mai puțin afectate și.
că. după o anumită perioadă, de zeci sau
sute de ani, să se poată relua viața.
Avînd în vedere că un război nuclear,
cu folosirea armelor nucleare ar avea loc
în primul rînd în Europa, trebuie să spu
nem poporului nostru, tuturor popoare
lor europene adevărul.
în cazul unui război mondial cu
folosirea armelor nucleare, Europa
ar putea dispărea cu întreaga ei civiliza
ție, vor dispărea înseși condițiile reluării
vieții, pentru multă, multă vreme, pe
continentul nostru.
Putem să facem multe declarații, să
vorbim mult de drepturile omului și ale
popoarelor, dar cînd nu vom mai fi în
viață nu vom mai putea vorbi nimic.
Oamenii au nevoie nu de vorbe, ci de
acțiuni pentru a înlătura armele nuclea
re din Europa, pentru a salva Europa
și civilizația ei, a asigura viața oame
nilor, a popoarelor de pe acest continent
și din întreaga lume. (Urale și aplauze
puternice, prelungite ; se scandează înde
lung „Dezarmare — pace !“).

Una din problemele deosebit de grave
ale vieții internaționale o reprezintă,
așa cum am menționat,
accentuarea
decalajelor între țările bogate și țările
sărace, înrăutățirea continuă a situației
țărilor în curs de dezvoltare. Mai mult
de două treimi din omenire trăiește în
subdezvoltare. Sub diferite forme, țările
în curs de dezvoltare finanțează anual,
cu zeci1 de miliarde de dolari, țările dez
voltate, bogate.

Este necesar să se realizeze o nouă
politică economică, bazată pe egalitate
și avantaj reciproc. Trebuie să se por
nească de Ia necesitatea lichidării, în cel
mai scurt timp, a subdezvoltării, pe calea
sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare,
în vederea realizării unei economii
proprii, independente.
Aceasta impune, totodată, o soluționare
globală a problemelor datoriilor externe
ale țărilor în curs de dezvoltare.
Ne pronunțăm ferm pentru realizarea

unei conferințe internaționale și consi
derăm că organizarea acestei conferințe
în cadrul Organizației Națiunilor Unite
trebuie să fie temeinic pregătită, să se
ajungă, pe calea tratativelor între țările
bogate și sărace, la soluții reciproc
acceptabile, care să țină însă neapărat
seama de o soluționare reală a proble
melor subdezvoltării și realizării unei
noi ordini economice mondiale. Este și
în interesul țărilor capitaliste dezvoltate,
(Continuare in pag. a IX-a)
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al tuturor țărilor lumii să se ajungă la
o reglementare a acestor probleme în

cel mai scurt timp, pentru că numai așa
se vor crea condiții pentru depășirea
problemelor grave din economia mon
dială, pentru progresul economico-social
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al tuturor popoarelor, pentru dezvoltarea
generală a colaborării și asigurarea
păcii în lume, (Aplauze puternice, pre
lungite).

XXIII. PARTICIPAREA ACTIVĂ IA VIATA INTERNAȚIONALĂ
A TUTUROR STATELOR, ȘI IN MOD DEOSERIT
A ȚĂRILOR MICI ȘI MI.IIOCIL A ȚĂRILOR ÎN CURS DE
DEZVOLTARE, A TARILOR NEALINIATE - CERINȚĂ PRIMORDIALĂ
A EPOCII CONTEMPORANE. CREȘTEREA ROIULUI ORGANIZAȚIEI
NAȚIUNILOR UNITE AL ALTOR ORGANISS INTERNATIONALE
în același timp, aș dori să subliniez,
și în acest cadru, necesitatea întăririi
mai puternice a solidarității și colaboră
rii între țările în curs de dezvoltare,
pornind de la faptul că ele pot să
găsească împreună căile pentru soluțio
narea problemelor grave ale dezvoltării
economico-sociale și, totodată, să acțio
neze în mod unitar în tratativele cu
țările dezvoltate,
în acest spirit, România — ca țară socia
listă membră a grupului țărilor în curs
de dezvoltare' — va continua să extindă
colaborarea activă cu aceste state. Vom
rămîne permanent împreună și în ștrînsă
colaborare cu țările în curs de dezvol
tare, considerînd că însăși dezvoltarea
României și a altor țări pe calea pro-

greșului este strîns legată de solidarita
tea cu țările în curs de dezvoltare, de
progresul economico-social al acestor po
poare, al tuturor națiunilor lumii.
(Aplauze puternice).
în lume sînt multe probleme de solu
ționat. Aceasta impune ca o necesitate
obiectivă participarea activă la soluțio
narea lor a tuturor statelor, fără deose
bire de mărime sau orînduire socială —
și doresc să subliniez, în acest sens,
necesitatea participării active la soluțio
narea acestor probleme a țărilor mici și
mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare,
a țărilor nealiniate.
în același timp, ne pronunțăm pentru
creșterea și mai puternică a rolului
Organizației Națiunilor Unite, al orga-

nismelor -internaționale în soluționarea
problemelor grave și complexe, în in
teresul independenței fiecărei națiuni, al
păcii și colaborării internaționale. Con
siderăm că este necesar să se aibă în
vedere perfecționarea și îmbunătățirea
activității și a modului de funcționare
cît mai democratică a diferitelor orga
nisme ale Națiunilor Unite.
Deși situația este deosebit de gravă și
complexă, se poate afirma, fără teama
de a greși, că în lume există forțele
necesare care, acționîrid în deplină uni
tate, pot determina un curs nou al vieții
internaționale, pot asigura dezarmarea,
pacea, realizarea unei lumi mai' drepte
și mai bune pe planeta noastră. (Aplau
ze puternice, prelungite).

XXIV. POLITICA PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN DE DEZVOLTARE
A COLARORĂRII ȘI SOLIDARITĂȚII CU TOATE PARTIDELE COMUNISTE
ȘI MUNCITOREȘTI, CU FORȚELE DEMOCRATICE, REVOLUȚIONARE,
ANTIIMPERIALISTE ȘI PROGRESISTE DIN ÎNTREAGA LUME
Stimați tovarăși,
Este bine cunoscut că de la înființarea
primelor grupe socialiste, a Partjdului
Muncitoresc Social-Democrat, în 1893, și
apoi a Partidului Comunist Român, în
1921, mișcarea muncitorească, revoluțio
narii români au întreținut legături
active cu mișcarea muncitorească in
ternațională, cu partidele clasei munci
toare și progresiste. Revoluționarii
români au făcut parte din Internaționala
I comunistă, creată, de Marx și Engels,
ș-au aflat pe bapcațjele Comunei din
Paris, au participat la activitatea In.^ernaționalei a
activitatea .Ip^ternțiționalei. a IlI-a, comuniste. Revo
luționarii rorpâni au luptat alături de
revoluționarii ruși pentru victoria Revo
luției.Socialiste din Octombrie, Ș-au aflat
în Spania, în Franța și . în alte țări în
lupta împotriva , fascismului, pentru
apărarea libertăților democratice.

Partidul Comunist Român și forțele
progresiste din țara noastră au acordat
un sprijin activ mișcărilor de eliberare
națională, considerînd aceasta ca o în
datorire a solidarității cu toate popoarele
care luptă pentru independență, pentru
a-și făuri o viață liberă.
Și în trecut, și în întreaga perioadă
de , după 23 August, inclusiv după Con
gresul al XIII~lea al partidului, Partidul
Comunist Român a participat activ la
activitatea de colaborare și solidaritate
cu partidele comuniste și muncitorești,
cu toate forțele progresiste.
Avînd în vedere situația mondială
actuală, problemele complexe și. marile
schimbări care au loc în lume, Partidul
Comunist Român consideră că este
necesară o întărire a solidarității,
colaborării și unității tuturor partidelor
comuniste și muncitorești, ca o necesi
tate obiectivă în vederea participării lor
active la soluționarea problemelor com

plexe, în interesul progresului eco
nomico-social, al socialismului, al păcii
'și colaborării internaționale. (Aplauze
puternice).
Este bine cunoscut că ne-am pronun
țat ferm și ne pronunțăm pentru o nouă
unitate, care să excludă amestecul în
treburile interne, poziția de comandă a
unor partide și să se bazeze pe respec
tul neabătut al independenței și dreptu
lui fiecărui partid de a-și elabora linia
politică, strategia corespunzător realită
ților din țara unde își desfășoară activi
tatea.
Este, fără îndoială, necesar să se aibă
în vedere întotdeauna diversitatea de
construcție socialistă ' în țările socialiste,
corespunzător realităților din fiecare
țară, și renunțarea la orice formă de
amestec în treburile interne ale altor
partide și țări.
Este, de asemenea, necesar să se aibă
în vedere că fiecare partid trebuie să

țină seama în activitatea sa de proble
mele noi, de realitățile din fiecare țară,
atît naționale, cît și din punctul de ve
dere al dezvoltării economico-sociale.
Fără nici o îndoială că aceasta duce la o
mare diversitate în formele-de organi
zare și activitate a diferitelor partide co
muniste și muncitorești, dar, pornind de
la aceasta, considerăm că este necesar
să se facă totul pentru întărirea colabo
rării, solidarității și unității mișcării co
muniste și muncitorești în problemele
comune.
Avînd în vedere situația complexă
existentă, inclusiv situația din mișcarea
comunistă ' și muncitorească, Partidul
Comunist Român se pronunță pentrU. or
ganizarea de întîlniri sub diferite forme,
inclusiv pentru organizarea de conferin
țe continentale și regionale, a unei con
ferințe internaționale, în vederea discu
tării în comun a problemelor ce preocu
pă întreaga mișcare comunistă și mun
citorească, întreaga omenire și a găsi for
mele cele mai bune de conlucrare și so
lidaritate.
Independența fiecărui partid nu exclu
de, ci presupune neapărat o largă co
laborare internațională !
Avem răspunderea în fața partidului,
a mișcării muncitorești din țara noastră
și din întreaga lume, a poporului nostru
și a popoarelor întregii lumi să acționăm
pentru întărirea continuă a solidarității
și colaborării, în toate domeniile de ac
tivitate.
Asigur încă o dată că Partidul Comu
nist Român va fi gata să participe la
realizarea unei largi colaborări și la orice
reuniuni și acțiuni în direcția întăririi
solidarității și unității.
Ne pronunțăm, de asemenea, pentru o
largă colaborare a Partidului Comunist
Român și, fără îndoială, și a altor partide
comuniste și muncitorești cu partidele so
cialiste și social-democrate, pornind de
la necesitatea de a găsi calea colaborării
și solidarității în problemele comune ale
dezvoltării omenirii, ale păcii.
Este adevărat că asupra unor proble
me, îndeosebi. în ce privește construcția
socialismului, există deosebiri de păreri
cu unele partide socialiste și social-de
mocrate, dar considerăm că aceasta nu
trebuie să. împiedice o colaborare activă,
o dezbatere comună asupra problemelor
păcii,
progresului
economico-social,
inclusiv pentru o clarificare cît mai
bună asupra căilor de făurire a unei noi
orînduiri sociale.
întreținem și vom dezvolta, de aseme
nea, o largă colaborare și solidaritate
cu mișcările de eliberare națională, cu
partidele de guvernămînt din țările care
acționează pentru dezvoltarea econo
mico-socială liberă, independentă, care
se pronunță pentru progres și pace.
în general, ne pronunțăm pentru o
largă colaborare cu forțele politice,
democratice, cu toate forțele care se
pronunță pentru pace, fără deosebire de
orîridfuiri sociale, convingeri politice,
religioase sau filozoficei
Avem ferma convingere că mișcarea
comunistă și muncitorească, celelalte
forțe politice și sociale vor acționa tot
mai unite, contribuind, astfel, la unirea
eforturilor tuturor popoarelor în lupta
pentru o lume mai dreaptă și mai bună,
pentru dezarmare, pentru eliminarea

pericolului nuclear, pentru o lume fără
arme și războaie, a progresului econo
mico-social — o lume a națiunilor
libere, independente, o lume a prieteniei
și colaborării egale între toate popoarele
lumii ! (Aplauze și urale puternice ; se
scandează îndelung „Ceaușescu — Româ
nia, pacea și prietenia !“).

Stimați tovarăși,
Spre capitala patriei noastre sînt în
dreptate privirile și gîndurile întregului
partid și popor, Care urmărește cu încretiere deplină dezbaterile înaltului forum
al comuniștilor cu privire la stadiul ac
tual al dezvoltării societății românești și
Ia perspectivele .de dezvoltare economicosocială și de ridicare a patriei noastre
la un înalt nivel de dezvoltare a forțelor
de producție, a științei, învățămîntului,
culturii, de ridicare a nivelului de trai
material și spiritual al întregii națiuni.
în spiritul dezbaterilor din partid și
cu întregul popor, este necesar ca participanții la Congres să analizeze cu
înaltă răspundere, în spirit critic și
autocritic, activitatea generală de con
strucție socialistă și în consens cu
voința comuniștilor, a întregului popor
să adopte hotărîrile cele mai bune pri
vind îrgjintarea neabătută a României
spre noi culmi de progres și civili
zație. (Aplauze și urale puternice ; se
scandează îndelung „Ceaușescu reales, la
al XIV-lea Congres !“).
Adoptarea Programului-Directivă de
dezvoltare economico-socială, a orientă
rilor generale de perspectivă pentru în
treagă politică internă și externă a
României trebuie să asigure cele mai
bune condiții pentru înfăptuirea obiec
tivelor strategice, întărirea și mai pu
ternică a partidului, a unității sale și a
rolului său politic conducător, în întrea
ga activitate de făurire a socialismului.
Hotărîrile Congresului trebuie să
asigure perfecționarea continuă a activi
tății de conducere, de planificare, pe baza
autoconducerii, autogestiunii și auto
finanțării, înfăptuirea programelor de
modernizare, pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii în toate do
meniile.
Totodată, trebuie să se asigure dez
voltarea continuă a democrației muncitorești-revoluționare, perfecționarea și
creșterea rolului organismelor democra
ției muncitorești-revoluționare, asigu
rarea celor mai largi posibilități de
participare activă a clasei muncitoare,
a țărănimii, a intelectualității, a tuturor
categoriilor sociale, a întregului nostru
popor la elaborarea politicii interne și
externe, la înfăptuirea programelor de
dezvoltare economico-socială și ridicarea
patriei noastre.
Să acționăm cu întreaga răspundere
în dezbaterea și adoptarea tuturor
hotărîrilor Congresului al XIV-lea, care
să dea o orientare clară și să lumineze
calea făuririi cu succes a socialismului,
pornind de la faptul că numai și numai
socialismul — realizat în concordanță cu
realitățile din. România,și voința poporu
lui nostru — a asigurat progresul și nive
lul înalt de dezvoltare a țării, că numai
și numai pe calea socialismului vom asi
gura înălțarea patriei noastre la un ni
vel tot mai înalt, înfăptuirea cu succes
a societății socialiste multilateral dezvol
tate și crearea condițiilor pentru îna

intarea fermă spre visul de aur, spre
comunism ! (Aplauze puternice, prelun
gite).
în întreaga activitate a Congresului și
în general în întreaga noastră activitate
trebuie să pornim întotdeauna de la fap
tul că avem răspunderea față de prezen
tul și viitorul națiunii noastre să facem
totul pentru a servi întotdeauna cauza po
porului, care înseamnă făurirea cu suc
ces a socialismului și comunismului, să
facem totul pentru a asigura generațiilor
viitoare, națiunii, noastre un loc demn, de
bunăstare și fericire ! (Aplauze puternice,
prelungite).
Cred că veți fi de acord cu mine, dragi
tovarăși, să asigurăm pe toți membrii
partidului, pe toți oamenii muncii, fără
deosebire de naționalitate, întregul nos
tru popor că vom acționa cu întreaga
răspundere față de prezentul și viitorul
națiunii noastre și vom fi călăuziți — în
hotărîrile pe care le vom adopta, în ac
tivitatea viitoare — numai și numai de
cauza victoriei socialismului și comunis
mului, de întărirea continuă a indepen
denței și suveranității României, de a
asigura poporului nostru un nivel tot
mai ridicat de viață materială și spiri
tuală, de bunăstare și fericire ! (Aplauze
și urale puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu reales, la al
XIV-lea Congres !“).
— Trăiască Partidul Comunist Român
— forța politică conducătoare a întregii
națiuni pe calea socialismului și comu
nismului ! (Urale și aplauze puternice,
îndelungate ; se scandează „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu reales, la al XIVlea Congres !“).
— Trăiască și să se dezvolte continuu
poporul nostru, în deplină libertate și in
dependență ! (Urale și aplauze puternice,
prelungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul !“).
— Să înflorească și să se înalțe pe
culmi tot mai înalte de progres și civili
zație patria noastră scumpă — Repu
blica Socialistă România ! (Urale și
aplauze puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu, eroism —
România, comunism !“, „Ceaușescu —
România, stima noastră și mîndria!“).
— Trăiască solidaritatea și colabo
rarea tuturor țărilor socialiste ! (Aplauze
și urale puternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — România, pacea și priete
nia !“).
— Trăiască solidaritatea și unitatea
partidelor comuniste și muncitorești, co
laborarea cu toate partidele și forțele
socialiste, democratice, progresiste de
pretutindeni ! (Aplauze puternice, înde
lungate).
— Să triumfe politica de dezarmare,
de colaborare și pace în lume ! (Aplauze
și urale puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu,
România — stima noastră și mindria
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu reales,
la al XIV-lea Congres !“. Intr-o atmos
feră de puternic entuziasm și de strînsă
unitate, toți cei prezenți în sala Con
gresului se ridică în picioare și ovațio
nează minute în șir pentru Partidul Co
munist Român — forța politică conducă
toare a întregii națiuni — pentru
secretarul general al partidului, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU).
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Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

In numele guvernului și poporului Palestinei, al Comitetului Executiv
al O.E.P. și al meu personal, am marea plăcere să vă exprim, scumpe
tovarășe, guvernului României și poporului prieten, profunde mulțumiri și
gratitudinea noastră pentru căldurosul mesaj de felicitare pe care ni l-ați
transmis cu ocazia primei aniversări a declarației de independență a Sta
tului Palestina.
Vă exprimăm dumneavoastră înalta noastră apreciere pentru poziția
constantă de sprijin pe care Republica Socialistă România, sub conducerea
dumneavoastră clarvăzătoare și curajoasă, o manifestă față de cauza pales
tiniană dreaptă, de lupta continuă « poporului nostru, de revolta lui popu
lară, pentru a sfîrși cu ocupația israeliană, pentru redobîndirea și exerci
tarea drepturilor lui inalienabile, incluzînd dreptul la reîntoarcere, la auto
determinare și la edificarea statului palestinian independent.
Afirmarea, de către dumneavoastră, a sprijinului față de poporul nostru
și de revolta sa națională dă poporului nostru și mai multă forță și hotărîre
pentru continuarea luptei sale vizînd realizarea unei păci drepte în Pales
tina și în regiunea noastră, prin organizarea unei conferințe internaționale
de pace în Orientul Mijlociu, sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite,
cu participarea celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate
și, pe bază de egalitate, a tuturor părților implicate în conflict, inclusiv a
O.E.P., singurul reprezentant legitim al poporului palestinian.
Scumpe tovarășe președinte,
Vă încredințăm de convingerea și hotărîrea noastră de a acționa pentru
continua dezvoltare și strîngere a raporturilor de prietenie, solidaritate și
cooperare constructivă intre popoarele noastre prietene, între Republica
Socialistă România și Statul Palestina, între partidul dumneavoastră mili
tant și O.E.P., pe baze ce servesc idealurilor comune și intereselor noastre
mutuale, inclusiv în realizarea păcii drepte în Orientul Mijlociu. Această
pace are un impact vital asupra realizării păcii și securității internaționale.
Reînnoindu-vă mulțumirile și gratitudinea mea, scumpe tovarășe, vă
urez multă sănătate și fericire și doresc poporului român progres continuu
și dezvoltare sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă.
Revoluție pînă la victorie 1

YASSER ARAFAT
Președintele Statului Palestina,
Președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei
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Noi colective muncitorești din economie raportează

obținerea unor importante rezultate în îndeplinirea

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi declarații în sprijinul normalizării situației din Liban
• Reuniunea internațională de la Milano
ROMA 20 (Agerpres). — La Milano
BEIRUT 20 (Agerpres). — Intr-o
s-au încheiat lucrările unei reuniuni
declarație făcută în localitatea Ahinternaționale de două zile — orga
din, din. nordul țării, președintele
nizate de
Centrul italian pentru
Libanului, Rend Muaawad, a spus
pace în Orientul Mijlociu —, la care
că va acționa pentru eliminarea tu
au participat personalități israelieturor obstacolelor care stau în calea
ne, palestiniene, americane și euro
unității poporului libanez și a re
pene.
afirmat fidelitatea sa față de Liban
în cadrul unei conferințe de pre
și instituțiile sale. El a subliniat că
să, reprezentanți palestinieni și islibanezii nu vor mai fi niciodată
raelieni au declarat că Israelul tre
divizați, exprimîndu-și, totodată,
buie să inceapă convorbiri, pe bază
speranța că vor rămîne loiali prin
de egalitate, cu Organizația pentru
cipiilor naționale fundamentale.
Eliberarea Palestinei — informează
agențiile T.A.P. și K.U.N.A.
ALGER 20 (Agerpres). — _ Efor
turile pentru restaurarea păcii și
TEL AVIV 20 (Agerpres). — Acțiu
realizarea concilierii naționale în
nile forțelor israeliene în teritoriile
Liban continuă — a declarat Lakh
arabe ocupate, întreprinse de la izbuc
dar Ibrahimi, adjunct al secretaru
nirea revoltei palestiniene pînă în
lui general al Ligii Arabe, trimis
prezent, au costat Israelul un miliard
special al acestei organizații pentru
de shekeli (500 milioane de dolari),
activitățile de mediere în Liban,
arată cotidianul „Haaretz", citat de
desfășurate de Comitetul arab tri
agenția T.A.P. Se precizează, tot
partit. El a fost primit la Alger de
odată, că sumele alocate suplimentar
președintele Chadli Bendjedid, cu
armatei israeliene au fost de 150 mi
mare a examinat ultimele evoluții
lioane de shekeli (75 milioane de do
ale crizei libaneze și demersurile pe
lari) anual.
care le va întreprinde Comitetul.

VIENA 20 (Agerpres). — La Viena
au început lucrările sesiunii Confe
rinței generale a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială (O.N.U.D.I.), la care sînt
reprezentate țările membre ale
acestui organism, inclusiv România,
precum și o serie de organizații in
ternaționale. . Pe agenda dezbaterilor
sînt înscrise probleme privind coor
donarea eforturilor în direcția acor
dării de ajutor în sfera industriali
zării țărilor în curs de dezvoltare și
elaborarea principalelor orientări în
activitatea O.N.U.D.I. între temele

Unitățile industriale subordonate
Consiliului Popular Județean Arad

au realizat integral planul pe pri
mii patru ani din acest cincinal
la producția-marfă industrială și
se angajează să realizeze supli
mentar pentru economia națională
și export produse în valoare de
peste 100 milioane lei.
La rîndul lor, colectivele de oa
meni ai muncii din unitățile subor
donate Consiliului Popular Jude
țean Maramureș raportează înde
plinirea, la data de 19 noiembrie,
a planului pe 4 ani din actualul
cincinal la producția-marfă indus
trială, export și livrări de mărfuri
la fondul pieței, avînd create copdiții ca pînă la sfîrșitul acestui an
să realizeze suplimentar produse
destinate exportului și fondului
pieței în valoare de 110 milioane

dă 17 noiembrie, a planului pro
ducției. pentru export pe anul
1989, ceea ce creează condiții pen
tru a se livra partenerilor de
peste hotare, pînă la sfîrșitul aces
tui an, produse în valoare de peste
52 milioane lei.
Oțelarii de pe platforma siderur

gică din Călărași raportează obți
nerea unui succes deosebit : pu
nerea în funcțiune a gospodăriei
de materii prime și a fabricii de
aglomerare a minereurilor din flu
xul integrat de 1,8 milioane tone
anual Oțel de convertizor.
Antrepriza Poduri Dunărene Fe

tești, județul Ialomița, raportează
că la data de 15 noiembrie a înde
plinit planul producției-marfă in
dustriale pe 4 ani ai actualului
cincinal, fapt ce va permite ca pînă
la sfîrșitul anului să realizeze o
producție suplimentară în valoare
de 150 milioane lei.
întreprinderea de Confecții din
orașul Tîrgu Secuiesc, județul
Covasna, anunță îndeplinirea pla

nului pe 3 ani și 11 luni din actua
lul cincinal la producția-marfă in
dustrială, iar pînă la finele lunii
noiembrie va realiza peste plan o
producție industrială în valoare de
45 milioane lei, depășire obținută
pe seama creșterii productivității
muncii.
în telegramele adresate, aceste
colective de muncă își exprimă ade
ziunea deplină la Hotărîrea plenarei
C.C. al P.C.R. privind realegerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la
Congresul al XIV-lea al P.C.R., în
suprema funcție de secretar gene
ral al partidului, opțiune care asi
gură mersul ascendent al-poporului
român pe calea socialismului și co
munismului. Comuniștii, toți oa
menii muncii se angajează să nu
precupețească nici un efort pentru
realizarea sarcinilor ce le revin,
aducîndu-și astfel o tot mai mare
contribuție la înfăptuirea obiecti
velor de dezvoltare multilaterală a
patriei, de ridicare a României so
cialiste pe noi trepte de progres și
civilizație.

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— Organizația Unității Africane și-a
exprimat satisfacția, într-o declara
ție difuzată la sediul O.N.U. din
New York, în legătură cu rezultatul
alegerilor din Namibia. Poporul namibian a dat dovadă, „în condițiile
istorice actuale, de responsabilitate,
de demnitate și maturitate politică"
— se subliniază în document. Victo
ria S.W.A.P.O. este victoria întregu
lui popor namibian. Ea este, de ase
menea, victoria dreptății și libertății
împotriva dominației străine și ex
ploatării, expresia hotărîrii poporului
namibian de a-și exercita pe deplin
drepturile sale după ani lungi de
oprimare.

prima constituție, să stabilească data
proclamării independenței Namibiei
și să aleagă noul guvern.
După cum s-a anunțat, în urma
alegerilor din 7—11 noiembrie,
S1W.A.P.O. deține 41 din cele 72 de
locuri ale acestui for. Potrivit agen
ției P.A.N.A., lucrările adunării
vor fi deschise de președintele
S.W.A.P.O., Sam Nujoma.

WASHINGTON 20 (Agerpres). —
La Washington a fost dat publici
tății un studiu care, trecînd în re
vistă 27 de cazuri de sancțiuni eco
nomice, adoptate de S.U.A., contra
unor țări pînă în aprilie 1988, con
stată că folosirea acestora ca instru
ment de politică externă s-a dovedit
„în general- ineficace1*. „In marea
majoritate a cazurilor nu s-a reali
zat nici o schimbare în politica
externă' a statelor vizate — se sub
liniază în document. O cauză prin
cipală a eșecului o constituie faptul

că „există o puternică rezistență Ia
presiunile economice impuse de pu
teri străine ce contestă suveranita
tea națională".
Evidențiind, pe de altă parte, că
sancțiunile economice au lovit frec
vent în interesele unor companii
americane, studiul cere guvernului
american să reevalueze raportul din
tre eventualele cîștiguri politice pe
termen scurt și „efectele dăunătoare
pe termen lung" pe care sancțiunile
sale economice le au asupra intere
selor S.U.A. — relatează agenția
China Nouă.

Deceniul anilor ’80 — un deceniu de agravare
a sărăciei țărilor in curs de dezvoltare
LONDRA 20 (Agerpres). — Omeni
rea a înregistrat o creștere a numă
rului celor care trăiesc. în adîncă
sărăcie în anii ’80 — constată săptă
mânalul londonez „Observer", citat de
agenția China Nouă.
în cursul acestui deceniu — arată
publicația — peste 200 de milioane
de persoane au intrat în categoria
„sărăciei absolute", termen folosit
pentru persoanele care nu-și pot
procura cele necesare pentru a face
față cerințelor elementare în materie
de hrană, îmbrăcăminte și adăpost. în
aceeași perioadă, cei ce erau deja
săraci au devenit și mai săraci. Rata
sărăciei va crește cu siguranță în de
ceniile viitoare.
Statisticile arată că peste 40 de
țări din lumea a treia încheie actualul
deceniu cu un venit pe locuitor mai
scăzut față de 1980. Astfel, venitul
mediu al țărilor latino-americane a
scăzut cu 9 procente din 1980 pînă
în prezent, în vreme ce venitul sta
telor africane a înregistrat o redu
cere de 25 la sută.

Cei mai vulnerabili la această si
tuație sînt copiii — subliniază săptă
mânalul. Potrivit U.N.I.C.E.F. (Fon
dul Națiunilor Unite pentru Copii),
cel puțin o jumătate de milion de
copii din întreaga lume au murit în
ultimele 12 luni ca urmare a sărăciei.
în raportul său anual din 1989,
U.N.I.C.E.F. atribuie agravarea sără
ciei „tendințelor dezastruoase" din
comerțul internațional și raporturile
financiare prețurilor inechitabile la
materii prime, creșterii datoriei ex
terne și stagnării fluxului de resurse
pentru dezvoltare. Numai în 1988, ță
rile sărace au plătit statelor bogate
50 de miliarde dolari cu titlul de ser
viciu al datpriei externe.
Ministrul de externe britanic din
guvernul laburist „din umbră", John
Smith, a declarat: Deceniul anilor’80
a devenit deceniul datoriei externe și
stagnării progresului economic și
social. Țările în curs de dezvoltare
au înregistrat un declin real masiv
după anul 1979.

WINDHOEK 20 (Agerpres). — La
Windhoek se vor deschide marți lu
crările Adunării Constituante a Na
mibiei, care urmează să elaboreze

Noi date și fapte consemnate de presa internațională, de studii și
analize comparative elaborate de O.N.U., ca și de reputate organisme și
institute de cercetare din țările occidentale atestă consecințele grave, pen
tru țările lumii a treia, ale practicilor spoliatorii la care se dedau statele
capitaliste și marile companii transnaționale, în general capitalul financiar
internațional, practici ce se dovedesc mult mai rapace decit metodele folo-

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comi
tetul Județean Hunedoara al P.C.R.
raportează că oamenii muncii din
agricultura județului au încheiat
efectuarea arăturilor adinei de
toamnă pe întreaga suprafață de
23 603 hectare, pregătind astfel
baza producției agricole din anul
viitor.
în perioada actuală eforturile
sînt concentrate la transportul și
aplicarea în totalitate a îngrășă
mintelor organice, la efectuarea
lucrărilor de îmbunătățiri funciare
și realizarea acțiunilor menite să
asigure valorificarea eficientă a
potențialului legumicol și pomicol
al județului. In același timp, se
acționează pentru buna organi
zare și desfășurare a muncii în

fermele zootehnice, în vederea
creșterii efectivelor și producției
animaliere.
Folosim acest prilej, se subli
niază în telegramă, pentru a re
afirma încă o dată adeziunea una
nimă a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din județul nos
tru față de Hotărîrea Plenarei C.C.
al P.C.R. din iunie a.c. cu privire
la realegerea, la cel de-al
XIV-lea Congres, a dumnea
voastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în
funcția supremă de secretar gene
ral al partidului, opțiune istorică
ce ne dă certitudinea înfăptuirii
neabătute a mărețelor programe
de dezvoltare economico-socială a
patriei, de edificare a societății
socialiste multilateral dezvoltate
în România.
(Agerpres)
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Comite
tul pentru probleme politice și de I
securitate al Adunării Generale a
O.N.U. a aprobat două proiecte
de rezoluție cu privire la planurile I
de înarmare nucleară ale R.S.A.
Departamentul pentru informații
al O.N.U. precizează că
I publice
Franța, Israel, Marea Britanie și I
DEZBATERI LA O.N.U.

S.U.A. fie s-au abținut, fie au vo
tat împotriva celor două docu
mente.

DEMONSTRAȚII ÎN COREEA
DE SUD. După cum informează a-

Vestea victoriei S.W.A.P.O. în alegerila pentru Adunarea Constituantă a
fost primită’ cu entuziaste manifestări de bucurie în toate localitățile
Namibiei. In fotografie : Un aspect din timpul demonstrațiilor desfășurate
la Windhoek, capitala țării
ț

Continuă ciocnirile militare în Salvador
• Pînă în prezent, numărul morților și al răniților depășește
3 OOO de persoane • Apeluri la încetarea locului și realizarea
reconcilierii naționale
SAN SALVADOR 20 (Agerpres). —
de a nu interveni în Salvador și de
în Salvador continuă luptele dintre
a contribui la soluționarea pe calea
tratativelor a conflictului, indiferent
armată și forțele Frontului Farabundo
Marti pentru Eliberare Națională
de cursul pe care l-ar lua evenimen
(F.M.L.N.). In prima săptămînă a
tele din această țară — transmite
celei mai mari ofensive lansate de
agenția Prensa Latina.
F.M.L.N. în cei zece ani de luptă
și-au pierdut viața sau au fost răniți
WASHINGTON 20 (Agerpres). —
Președintele George Bush a respins
1 946 de soldați ai armatei și membri
ai Frontului, potrivit datelor oficiale.
proiectul de lege privind ajutorul
Numărul morților și răniților din rîn
S.U.A. pentru străinătate pe exercițiul
dul populației civile depășește 1 000.
financiar 1990, făcînd uz de dreptul
Bombardamentele efectuate de armă*
de veto, și a cerut Congresului să re
tă continuă, mai ales în perime
examineze acest document. Șeful exe
trul capitalei, în pofida apelurilor
cutivului american și-a exprimat, de
F.M.L.N. și ale unor foruri interna
pildă, dezacordul față de amendamen
ționale de a se înceta focul și de a
tul la proiectul de lege, care stipu
lează interzicerea acordării de aju
se realiza, pe cale pașnică reconcilie
toare elementelor contrarevoluționare
rea națională, transmit agențiile
nicaraguane. în cadrul dezbaterilor
Prensa Latina și Efe.
asupra proiectului de lege, membrii
Congresului au propus și adoptat la
MANAGUA 20 (Agerpres). — înacest document un amendament care
tr-un interviu acordat ziarului argen
interzice Administrației să acorde
tinian „Pagina 12", președintele Re
ajutoare elementelor „contras" sau să
publicii Nicaragua, Daniel Ortega, a
finanțeze, fără aprobarea forului le
gislativ, alte asemenea acțiuni.
declarat că Statele Unite au obligația

Rezultatele alegerilor din Brazilia
BRASILIA 20 (Agerpres). — Po
trivit rezultatelor oficiale anunțate
după verificarea a 97,85 la sută din
voturile exprimate la alegerile pre
zidențiale din Brazilia, în frunte se
află Fernando Collor de Mello, can
didatul Partidului Reconstrucției Na
ționale, care a întrunit 20 002 239 su
fragii, urmat de Luiz Inacio da Sil
va, candidatul Partidului Muncitori

lor, cu II 391 672 voturi. Pe locul al
treilea se situează liderul Partidului
Democratic Muncitoresc, Leonel Prizola, cu 11 120 672 voturi.
Tribunalul suprem electoral a con
firmat că Fernando Collor de Mello
și Luiz Inacio da Silva sînt candida
ți! care vor participa la al doilea tur
de scrutin, de la 17 decembrie, pen
tru alegerea noului președinte al
Braziliei — transmite agenția Efe.

site în timpul colonialismului „clasic". Elocvente în acest sens sînt datele
furnizate recent de către Departamentul pentru Informații al O.N.U., care
a difuzat, totodată, o serie de grafice, dezvăluind supraexploatarea țări
lor în curs de dezvoltare, ceea ce a dus la situația paradoxală că în
prezent săracii sînt aceia care îi finanțează pe bogați.

dicteze prețurile, acestea au deter
minat o scădere masivă a valorii
produselor pe care le exportă țări
le în curs de dezvoltare. Astfel,
între 1980 și 1988 prețul la griu a
scăzut cu 17 la sută, la bumbac —

cu 32 la sută, la cafea — cu 30 la
sută, la zahăr — cu 64 la sută, la
cositor — cu 57 la sută, la plumb
— cu 28 la sută, la petrolul brut
— cu 53 la sută și la minereu de
fier — cu 17 la sută.
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genția A.C.T.C., citind postul de
radio Seul, peste 50 000 de per
soane din Coreea de Sud au parti
cipat la mitinguri și demonstrații
în întreaga țară, în semn de pro
test față de hotărîrea autorităților
de a interzice constituirea Consi
liului Național al Sindicatelor.
După cum se știe, săptămînă tre
cută, autoritățile au dispus inter
venția forțelor poliției în sala
unde urma să se desfășoare lu
crările de constituire a acestui for
sindical, a cărui platformă preve
dea unirea eforturilor tuturor or
ganizațiilor profesionale sud-coreene pentru apărarea drepturilor
democratice și îmbunătățirea con
dițiilor de viață și muncă ale lu
crătorilor din diverse domenii de
activitate.
DECLARAȚIE. Luînd cuvîntu!
în parlament, ministrul de externe
al Turciei, Mesut Yilmaz, a decla
rat, printre altele, că țara sa își
menține deciziile adoptate lună
trecută asupra relațiilor cu Sta
tele Unite prevăzînd diminuarea
numărului vizitelor navelor mili
tare americane în porturile tur
cești și a activității de instruire a
piloților americani la bazele S.U.A.
din Turcia.
ÎNTREVEDERI. Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a avut
luni o scurtă întrevedere cu pre
ședintele Ciprului, Ghiorghios Vassiliou, sosit, în aceeași zi, în vizită
în capitala egipteană. Convorbirile
la nivel înalt egipteano-cipriote,
prilejuite de vizita la Cairo a lui
Ghiorghios Vassiliou, sînt consacra
te promovării cooperării între cele
două țări în cadrul mișcării de
nealiniere și efectuării unui schimb
de vederi cu privire la căile de
dezvoltare a relațiilor bilaterale,
precum și la ultimele evoluții ale
situației din Orientul Mijlociu și pe
plan internațional.
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GREVA. în Statele Unite, 40 000 I

„COSMOS-2 049". Cu ajutorul
unei rachete purtătoare de tip „Soiuz", în Uniunea Sovietică a fost
lansat satelitul artificial al Pămintului „Cosmos-2 049". După cum
transmite . agenția T.A.S.S., el este
destinat continuării explorării spa
țiului cosmic.

I
, de salariați din sectorul telecomuI nicațiilor au hotărît să continue
| greva declarată în urmă cu trei
luni, după ce patronatul a decis
I încetarea negocierilor cu reprezen
tanții sindicatului de ramură în
vederea reglementării conflictului
de muncă. Greviști revendică îmI bunătățirea condițiilor de muncă
I și de viață.

I
I

CEL MAI ÎNDEPĂRTAT OBIECT !
COSMIC FAȚA DE TERRA a fost I
descoperit de astronomii americani.
Este vorba de un „quasar" aflat
la peste 14 miliarde ani-lumină.
Acest obiect, a fost identificat în
'constelația Ursa Mare cu ajutorul
unui telescop optic — considerat a
fi cel mai mare din lume — aflat
la observatorul astronomic Palomar.

I
I

I
mentului Andin consacrată com
baterii drogurilor și-a desfășurat I
lucrările în orașul bolivian Co
chabamba. Reprezentanți din Bo
livia, Columbia, Ecuador, Peru șl I
Venezuela au calificat, în decla
rația finală, narcotraficui drept
delict împotriva umanității. Parti I
cipanții s-au pronunțat în favoa
CAMPANIE ÎMPOTRIVA DROGURILOR. O reuniune a Parla-

pe întreaga suprafață planificată
adresată to

PLENARA. La Helsinki s-au
desfășurat lucrările plenarei C.C.
al P. C. Finlandez. Plenara a dis
cutat sarcinile partidului în etapa
actuală și a adoptat hotărîrea de a
convoca- al XXH-lea Congres al
partidului în zilele de 23—25 februa’rie 1990.

I

pe Li Peng, premierul Consiliului
de Stat al R.P. Chineze, aflat in
vizită oficială.

raportează terminarea arăturilor adinei de toamnă
Intr-o telegramă

Generală a O.N.U. a adoptat Con
venția privind drepturile copilului.
Acest important document juridic
constituie o contribuție pozitivă la
cauza apărării copiilor și asigură
rii bunăstării acestora.

I
PRIMIRE. Regele Birendra al I
I Nepalului
1-a primit, la Katmandu,

înd resursele țărilor sărace servesc
la finanțarea țărilor bogate

Oamenii muncii din agricultura județului Hunedoara

varășului NICOLAE CEAUȘESCU,

CONVENȚIE PRIVIND DREP
TURILE COPILULUI. Adunarea

LUSAKA 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda,
a cerut șefului regimului sud-african, Frederik de Klerk, să pună ca
păt politicii de apartheid. El a ară
tat că victoria S.W.A.P.O. în Nami
bia încununează lupta poporului
namibian împotriva politicii de do
minație a R.S.A., iar autoritățile de
la Pretoria trebuie să renunțe la
continuarea politicii de discriminare
rasială in propria țară.

concrete ale ordinii de zi figurează
căile de accelerare a dezvoltării economice a țărilor în curs de dez
voltare, transferul de tehnologie și
pregătirea de cadre pentru industria
acestor state, protecția mediului în*
conjurător, colaborarea internațio
nală în sfera ingineriei genetice și
biotehnologiei. Participanții la lu
crări vor examina, de asemenea, po
sibilitățile soluționării grabnice a
problemei datoriei externe a țărilor
în curs de dezvoltare, vor definitiva
bugetul O.N.U.D.I. și vor alege orga
nele de conducere ale organizației.

Recunoașteri semnificative ale unui studiu
publicat la Washington

Comitetul Orășenesc Cimpina al
P.C.R. anunță realizarea, la data

LA
BEIJING
s-au încheiat
lucrările reuniunii Comitetului
Permanent al Comitetului Națio
nal al Conferinței Consultative Po
litice Populare a R. P. Chineze
(C.C.P.P.C.) — transmite agenția
China Nouă. în rezoluția adoptată
organizațiile la toate nivelurile și
membrii C.C.P.P.C. sînt chemate
să acționeze, sub conducerea C.C.
al P.C. Chinez, pentru traducerea
în viață a sarcinilor stabilite de
Plenara din 6—9 noiembrie a C.C.
al P.C.C.

Sesiunea Conferinței generale a O.N.U.D.L

si din actualul cincinal
lei. De asemenea, In perioada care
a trecut din acest cincinal au fost
date în folosință peste 10 000 de
locuințe noi, în prezent acționîndu-se pentru mai buna sistemati
zare și modernizare a municipiilor
Baia Mare și Sighetu Marmației,
precum și a celorlalte localități.

• O.U.A. își exprimă satisfacția în legătură cu rezultatul
recentelor alegeri • Astăzi, la Windhoek, se deschid lucrările
Adunării Constituante a Namibiei

TRANSMIT

I

și depășirea sarcinilor de plan pe acest an
în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, colective munci
torești din economie raportează în
deplinirea înainte de termen a unor
importante sarcini din planul pa
acest an și din cincinalul actual.
In telegrama Comitetului Județean
Vilcea al P.C.R. se raportează că
oamenii muncii din industria ju
dețului au îndeplinit sarcinile de
plan la producția-marfă pe patru
ani ai actualului cincinal, avînd
asigurate toate condițiile pentru
obținerea unul spor la acest indica*
tor de circa 1 miliard lai, concreti
zat in realizarea suplimentară a
unor importante cantități de energie
electrică, gaze utilizabile, calcar,
sare în soluție, silicat de sodiu,
oxid de propilenă, placaj, furnire
estetice și alte produse necesare
economiei naționale. Totodată, uni
tățile subordonate consiliului popu
lar al județului au îndeplinit, la 13
noiembrie, sarcinile de plan la pro
ducția-marfă industrială și la livră
rile de mărfuri la fondul pieței pe
patru anâ din actualul cincinal, urmind ca pînă la finele anului să
realizeze un volum suplimentar în
valoare de 140 milioane lei la pro
ducția-marfă industrială și 64 mi
lioane lei la livrările de mărfuri la
fondul pieței. Au fost realizate,
totodată, obiective de investiții care
asigură independența energetică a
cinci localități, iar în fiecare co
mună au fost puse în funcțiune
cite o moară și cîte o brutărie.

i-AGENȚIILE
------------------n
DE PRESA

VIENA

Politica presiunilor economice
este sortită eșecului
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„Victoria S.W.A.P.O. este victoria
întregului popor naniibian“

rea unei armonizări a legislațiilor
asupra producerii și traficului ilicit
cu stupefiante, considerînd aceasta
un obiectiv prioritar al țărilor
andine.

Primul din grafice arată că, începînd din 1983, transferul net de
resurse dinspre țările bogate spre
cele sărace și-a schimbat sensul,
din pozitiv devenind negativ. Dacă
pînă acum șase ani țările dezvol
tate din Nord dădeau statelor sub
dezvoltate din Sud, sub formă de
împrumuturi, credite sau „ajutoa
re", mai mult decît primeau de la
ultimul grup de state pe calea do-

bînzilor, după acea dată situația s-a
inversat. în 1983, țările sărace au
dat celor bogate cu 0,7 miliarde do
lari mai mult decît au primit, pen
tru ca în anii următori „transferul
negativ" să crească mereu, ajungind în 1988 la 32,5 miliarde.
Al doilea grafic prezintă un alt
aspect al jafului practicat de țările
capitaliste : fiind în măsură să

Prices ol primary commodities leii an average ol 18 per cent in this period.
Source: UNCTAD Handbook ol International Trade and Development Statis.dc« IMS
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POPULAȚIA GLOBULUI. Dacă
în anul 1987 populația planetei
noastre a depășit 5 000 000 000 lo
cuitori, în 1988, potrivit statisticilor
Organizației Mondiale a Sănătății,
totalul ajunsese la 5 112 000 000.
marcind un spor de 14,9 la sută
față de anul 1980. Rata medie
anuală de creștere a populației
globului a fost în 1988 de 1,73 la
sută, în țările în curs de dezvoltare ajungind la 2,1 la sută. Se
prognozează că in anul 2000 în zonele urbane va trăi 47 la sută din
populația globului.
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