EDITORIAL

ROMANIA IN ANUL ANIVERSARII A TREI DECENII
DE LA VICTORIA INSURECŢIEI NAŢIONALE ARMATE
ANTIFASCISTE .ŞI ANTIIMPERIALISTE
ŞI AL CELUI DE-AL XI-LEA CONGRES AL PARTIDULUI

Anul 197 4 va rămîne înscns m istoria gloriOCLSă a poporului nostru
ca anul în care întreaga naţiune socialilstă a sărbătorit împlinirea a trei
decenit de la victorUz. insurecţiei din august 1944 şi a întîmpinat cu
măreţe realizări Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român.
Aceste două momente de o excepţională importanţă întruchipează legă
tura mdisolubilă din trecutul de luptă, prezentul glorios şi viitorul
luminos al patriei. Publicarea is.toricelor documente ale Congresului ai
Xl-lea şi dezbaterea de către întregul popor, într-un spirit de înaltă
responsabilitate şi principialitate, a generat o atmosferă de efervescenţă
creatoare, de adeziune deplină la linia politică generală internă şi
externă a partidului şi statului. Se poate spune că anul 1974 este anul
marilor împliniri ale unui popor chemat să privească cu mîndrie edi
ficiul clădit şi hotărît să nu precupeţească nici un efort pentru a da
viaţă măreţului program al partidului de ridicare a României pe cul
mile civilizaţiei şi progresului, ale comunismului aşa cum apare în mod
genial prefigurat de Programul Partidului Comunist Român.
Victoria socialismului reprezintă înfăptuirea celor mai înalte idealuri
de libertate şi dreptate socială spre care au aspirat şi pentru care au
luptat de-a lungul secolelor generaţii după generaţii, patrioţii cei mai
luminaţi, forţele cele mai înaintate ale poporului român. De aceea în
mod legitim Programul P.C.R. evocă secolele de luptă şi jertfă de-a
lungul cărora poporul român a înfruntat neclintit vicisitudinile istoriei,
apărindu-şi fiinţa naţională şi pămîntul străbun al vechii Dacii, în po
fida 1mprejurărilor neînchipuit de grele în care a trăit.
Astăzi, în anul celor două măreţe evenimente, intreaga evoluţie
istorică a poporului român îşi luminează mai adînc sensurile, confe
rind tradiţiilor pe care le continuăm întreaga lor măreţie şi demnitate.
Intreaga istorie a poporului român se înfăţişează ca istoria unor
necontenite lupte de clasă, a bătăliilor purtate de masele populare pen
tru libertate şi dreptate socială, pentru apărarea fiinţei naţionale şi
neatîrnare, pentru progres şi civUizaţie. Aceste bătălii au fost marcate
în istoria noastră de momente luminoase legate de numele strălucite
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ale lui Mircea cel Bătrîn, Ştefan cel Mare, Ioan-Vodă, de numele lui
Mihai Viteazul, cu a sa unire a ţărilor româneşti la 1600 şi altor con
ducători de ţară şi de oşti, de numele lui Doja, Horia, Cloşca şi Crişan,
al lui Tudor Vladimirescu la 1821, Nicolae Bălcescu la 1848, Alexan
dru Ioan Cuza şi Mihail Kogălniceanu la 1859, cînd s-au pus temelii
de granit statului naţional român modern. Ulterior, prin sîngele vărsat
pe cîn1-purile de luptă ale anului de glorie 1877, poporul român şi-a
cuce1·it independenţa de stat. Dar împlir1irea idealului scump atîtor ge
neraţii, desăvîrşirea statului naţional unitar român avea să se realizeze
la 1 decembrie 1918. Această victorie istorică a creat premise noi dez
voltării economi<:o-sociale a României, intensificării activităţii forţelor
progresiste ale societăţii româneşti.
In progresul istoric al României, în dezvol.tarea conştiinţei sociale
şi politice a poporului, în înălţarea e dificiului durabil al demnităţii na
ţionale, un rol decisiv a revenit mişcării muncitoreşti, de care sînt
legate toate marile cuceriri politice şi sociale ale României moderne.
"Proletariatul, subliniază Program:ul P.C.R., devine tot mai mult pur
tătorul idealurilor cele mai revoluţionare ale maselor populare, expo
nentul aspiraţiilor vitale ale întregului popor muncitor spre dezvol
tarea patriei pe calea progresului, spre o viaţă liberă şi demnă, spre
făurirea unităţii naţionale şi cucerirea independenţei de stat". Partidul
clasei muncitoare din România, înfiinţat în anul 1893 pe baza princi
piilor socialismului ştiinţific, a teoriei de clasă a lui Marx şi Engels,
şi-a asumat din primul moment misiunea istorică de a conduce lupta
revoluţionară pentru cucerirea puterii politice de către proletariat şi
celelalte mase muncitoare de la oraşe şi sate, pentru transformarea
socialistă a societăţii româneşti. Inrădăcinat adînc în realităţile naţionale,
acest partid şi-a înscris pe steagul său de luptă idealurile libertăţii şi
propaşirii poporului român, cauza suveronităţii şi independenţei patriei.
Transforrnarea partidului socialist în Partid Comunist Român la
Congresul din mai 1921 a marcat triumful ideologiei consecvent revo
luţionare, al marxism-leninismului în mişcarea muncitorească din patria
noastră, a deschis o etapă nouă, superioară, în lupta întregului popor.
Continuatorul direct al mişcării revoluţionare, socialiste, al partidului
clasei muncitoare făurit în 18 93, partidul comunist a dus mai departe
şi a ridicat pe un plan superior, în noile condiţii ale dezvoltării Româ
niei lupta de eliberare socială şi naţională.
Patriotismul fierbinte şi internaţionalismu.l consecvent· al Partidului
Comunist Român şi-au găsit o vie întruchipare în lupta împotriva fas
cismului. Dînd glas sentimentelor antifasciste, năzuinţei spre libertate
şi progres profund înrădăcinate în rîndurile maselor largi populare,
parti:lul a evidenţiat ameninţarea gravă pe care o crea fascismul pen
tru libertatea şi independenţa poporului român, ca şi a tuturor popoa
relor, a demascat rolul nefast al mişcării legionare-fasciste, a militat
pentru unirea tuturor forţelor democratice împotriva acestei grave
ameninţări. Marile acţiuni şi manifestaţii de masă din deceniul al patru
lea, desfăşurate sub lozincile Frontului Unic Muncitoresc şi ale Fron
tului Popular au constituit o puternică expresie a hotărîrii poporului
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român de a se ralia 11Uşcarn antifasciste internaţionale, a voinţei sale
de a lupta efectiv împotriva agresiunii fasciste.
Eroica luptă dusă în acei ani de către partidul comunist în fruntea
clasei muncitoare şi a unor largi forţe progresiste sub steagul demo
craţiei şi independenţei ţării, amploarea mişcărilor democratice cît şi
atitudinea realistă a unor personalităţi şi grupări politice burgheze au
stăvilit pentru un timp ascensiunea spre putere a a:rganizaţiilor fas
ciste şi inrobirea ţării Germaniei naziste.
In pofida puternicelor mişcări antifasciste care aveau loc în ţara
noastră, cît şi în alte ţări ale Europei, a glasului tot mai răspicat al
forţelor înaintate care avertizau asupra pericolului agresiunii fasciste,
marile puteri imperialiste, cercurile guvernante de atunci din n umeroase
siate au adoptat o poziţie de cedare şi compromis faţă de pretenţiile
Gennaniei naziste, n-au înţeles necesitatea luptei unite împotriva agre
sorului . .tlceasta a influenţat negativ desfăşurarea evenimentelor, a încu
rajat acţiunile agresive ale hitlerismului, a demobilizat forţele demo
cratice. In acelaşi timp, această politică conciliatoare a stimulat activi
tatea cercurilor reacţionare din România, ca şi din alte state europene,
care au păşit deschis pe calea trădării naţionaLe. Poporrul român, aflat
singur în faţa agresiunii nazismului german, lipsit de orice sprijin din
afară, a devenit victima Dictatului fascist de La Viena, a fost aruncat
practic în braţele Germaniei hitleriste.

In aceste condiţii a fost instaurat

regimul dictaturii militara-fasciste, în ţară au pătruns trupele hitleriste,
România fiind tîrîtă în războiul antisovietic, aceasta însemnînd jefui
rea bogăţiilor ţării de către imperialismul german şi ducerea României
în pragul unei catastrofe naţionale.
Exponent fidel al intereselor naţionale ale întregului popor, Parti
dul Comunist Român s-a împotrivit de la început războiului hitlerist, a
organizat - în variate forme şi cu participarea celor mai largi pături şi
categorii sociale - rezistenţa antifascistă şi lupta maselor pentru răs
turnarea regimului militara-fascist şi instaurarea unui guvern demo
cratic constituţional, pentru eLiberarea părţii de nord a Transilvaniei,
pentru alăturarea României la coaliţia forţelor antihitleriste. In această
luptă grea şi inegală, comuniştii au dat nenumărate jertfe, dovedindu-şi
prin fapte de eroism patriotismul lor fierbinte.
Este meritul nepieritor al partidului comunist de a fi canalizat
într-un singur şuvoi lupta clasei muncitoare - forţa hotărîtoare a miş
cării antifasciste - opoziţia dîrză a ţărănimii, protestul energk al inte
lectualităţii, puternica stare de spirit antihitleristă din rîndul soldaţilor
şi ofiţerilor, împotrivirea întregului popor faţă de dominaţia hitleristă,
faţă de războiul dus contra Uniunii Sovietice de regimul dictaturii
militara-fasciste. Afirmîndu-se ca adevărat catalizator al voinţei şi inte
resdor fundarnentale ale poporului român, partidul comunist a grupat
în jurul său cele mai largi forţe democratice şi patriotice, a preconizat
unirea într-un front comun a tuturor forţelor de bază ale naţiunii
române, a tuturor partidelor, grupărilor şi cercurilor politice intere�ate
în răsturnarea dictaturii şi eliberarea ţării de sub dominaţia fascistă, a
orientat lupta pentru libertate şi independenţa naţională pe făgaşul insu-
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recţiei antifasciste. In acest scop, activul de bază al Partidului Comunist
Român, a elaborat planul de acţiune în vederea înfăptuirii insurecţiei
armate naţionale antifasciste şi antiimperialiste, a luat măsuri pentru
reorganizarea conducerii şi întărirea rîndurilor partidului, crearea for
maţiunilor patriotice înarmate şi intensificarea luptelor de parrtizani,
pentru unirea tuturor forţelor antifasciste într-un singur front de luptă.
Un rol deosebit în mobilizarea acestor forţe la eliberarea patriei
l-a avut făurirea, în toamna anului 1943, a Frontului Patriotic Anti
hitlerist. In aprilie 1944, între Partidul Comunist Român şi Partidul
Social-Democrat s-a ajuns la înţelegerea pentru realizarea Frontului
Unic Muncitoresc, care a sporit capacitatea de acţiune şi forţa de orga
nizare a clasei muncitoare, deschizînd perspectiva realizării unităţii sale
politice-organizatorice, a exercitat o puternică influenţă asupra unirii
celorlalte forţe patriotice, antihitleriste. In luna iunie 1944, între Parti
dul Comunist Român, Partidul Social-Democrat, Partidul Naţional-Ţără
nesc şi Partidul Naţional-Liberal s-a ajuns la acordul privind crearea
Blocului Naţional Democrat, stabilindu-se ca obiectitve principale : ieşi
rea României din coalitia fascistă, încetarea războiului antisovietic, eli
berarea ţării de ocupaţia germană, restabilirea independentei şi suvera
nităţii naţionale, înlăturarea dictaturii fasciste şi instaurarea unui regim
constituţional, democratic, alăturarea poporului român la lupta Naţiuni
lor Unite. Totodată partidul comunist a stabilit legături cu monarhia şi
cercurile grupate în jurul Palatului regal. O deosebită însemnătate au
avut legăturile partidului comunist cu cadre de comandă ale armatei,
cu ofiţeri şi generali patrioţi care au colaborat activ la pregătirea mili
tară a insurecţiei.
Realizarea acestor alianţe a permis făurirea unui larg consens naţio
nal, a ridicat la luptă decisivă pentru intereseZe fundamentale ale ţării,
pentru însăşi salvarea naţiunii, păturile cele mai largi ale poporului.
O puternică influenţă asupra creşterii voinţei de luptă a poporului
român, a hotărîrii sale de a răsturna regimul de dictatură militară
fascistă, de a ieşi din războiul hitlerist, au avut crearea coaliţiei anti
hitleriste, strălucitele victorii obţinute împotriva Germaniei naziste de
armata soL'ietică, amploarea tot mai mare pe care o căpătase lupta po
poarelor cotropite de nazişti pentru cucerirea libertăţii. Victoriile Uniunii
Sovietice, care s-a acoperit de glorie nepieritoare în lupta pentru sal
varea omenirii de pericolul robiei fasciste, izbînzile celorlalte forţe ale
coalitiei Naţiunilor Unite au dat noi puteri şi au încurajat mişcarea de
rezistenţă antifascistă din întreaga lume. Ca urmare regimul de dicta
tură· militara-fascistă din România a intrat într-o criză acută ce a cu
prins toate straturile societăţii, tura fiind asemeni unui vulcan gata
de erupţie.
In aceste împrejurări, folosind condiţiile favorabile create prin stră
pungerea frontului german din nord-estul României de către armata
sovietică, partidul comunist împreună cu celelalte forţe democratice,
antihitleriste a declanşat insurecţia naţională armată antifascistă şi anti
imperialistă.
Vigoarea şi fermitatea cu care întregul popor s-a ridicat la luptă,
larga participare a tuturor forţelor patriotice la insurecţie au demonstrat

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

11

EDITORIAL

11

că August 1944 a reprezentat un energic şi determinant act de voinţă
al întregii noastre naţiuni, o strălucită afirmare a hotărîrii p01porului
român de a zdrobi orice dominaţie străină, de a fi liber şi deplin stăpîn
în ţara sa, de a-şi hotărî singurr destinele.
In cursul unor bătălii grele, unităţile militare, împreună cu forma
ţiunile patriotice, cu sprijinul întrregului popor, au lichidat rezistenţa
trupelor naziste, au eliberat în cîteva zile Capitala şi o mare parte a
ţării. Sosirea la 30 august, a trupelor sovietice în Bucureştiul eliberat, a
fost salutată cu entuziasm de masele largi ale populaţiei.
lnctpind cu 23 August 1944, România şi-a pus toate resursele ma
teriale şi umane, intregul potenţial econamic şi militar în slujba luptei
contra Germaniei hitleriste. lnsufleţită de fierbinte patriotism, armata
română a săvîrşit fapte de eroism legendar în lupta dusă umăr la umăr
cu armata sovietică, pentru desăvîrşirea eliberării teritoriului naţional de
sub ocupaţia fascistă, ca şi în bătăliile pentru eliberarea Ungariei şi
Cehoslovaciei, pînă la incheierea victorrioasă a războiului. Este un motiv
d!� îndreptăţită mîndrie patriotică, faptul că - prin participarea unor
mari efective ale forţelor sale armate - peste 540 000 de oomeni
prin
sacrificiile făcute de 11ULSele populare pentru sprijinirea frontului, ca
şi prin efortul masiv al economiei naţionale - ţara noastră a adus o
importantă contribuţie la victoria epocală asupra fascismului.
-

Victoria insurecţiei din august 1944 a confirmat justetea strategiei
şi tacticii P.C.R., modul creator în care a aplicat, în condiţiile specifice
ale ţării, învăţătura marxist-leninistă despre rolul clasei muncitoare şi
necesitatea imperioasă a unităţii ei de acţiune, de<Spre alianţele cu alte
clase şi grupări sociale, despre corelaţia dintre condiţiile obiective şi
factorii subiectivi în revoluţie, despre folosirea tuturor contradicţiilor din
tabăra duşmană.
Victoria insurecţiei naţionale antifasciste armate a avut profunde
semnificaţii şi consecinţe internaţionale. Alăturarea României la coaliţia
antihitleristă a adus o contribuţie însemnată la prăbuşirea întregului
front german în sud-estul Europei, la accelerarea eliberării popoarelor
din această zonă, a dat noi dimensiuni ofensivei asupra Germaniei hitle
riste, contribuind la scurtarea războiului şi apropierea victoriei depline
împotriva fascismului.
Poporul român aduce prinos de recunoştinţă fiilor săi căzuţi în lup
tele impotriva fascismului, un adînc omagiu veteranilor mişcării revolu
ţionare şi democratice, militantilor antifascişti, combatanţilor din răz
boiul antihitlerist, tuturor celor care şi-au adus contribuţia la eliberarea
României de sub dominaţia fa<Scistă.
Poporul român va păstra întotdeauna vii sentimente de recunoştinţă
şi preţuire faţă de glorioasele popoare sovietice care, cu neînchipuite
jertfe şi sacrificii, ducînd pe umeri greul războiului, au adus principala
contribuţie la distrugerea maşinii de război germane, la eliberarea popoa
relor cotropite. Vor rămîne de asemeni, de-a pururi neşterse în memoria
sa aportul popoarelor celorlalte ţări ale coaliţiei antihitleriste, acţiunile
eroice desfăşurate de popoarele contropite de nazişti, contribuţia miş
cării antifasciste internaţionale, jertfa milioanelor de luptători democraţi
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din întreaga lume, care n-au precupeţit nimic pentru înfrîngerea bar
bariei naziste.
lnfăptui1·ea insurecţiei din august 1944 a marcat începutul revolu
ţiei populare din ţara noastră, al unei perioade de profunde transformări
social-economice, de renaştere naţională a poporului român. Epoca ce
a urmat - subliniază Programul P.C.R. - a marcat începutul unei noi
istorii a patriei noastre - istoria împlinirii idealurilor de dreptate socială
şi naţională, pentru care au luptat nenumărate generaţii de înaintaşi, a
cuceririi depline a independenţei şi suveranităţii naţionale a României,
a dreptului sacru al popor
. ului român de a fi stăpîn în propria sa ţară.
Ieşit din adîncă ilegalitate, partidul nostru şi-a reorganizat întreaga
activitate, reuşind să-şi constituie, în scurt timp, puternice organizaţii
în întreprinderi şi instituţii, la oraşe şi sate, în toate judeţele ţării. Sub
conducerea Partidului Comunist Român, lupta antifascistă democratică
s-a transformat rapid într-o mişcare de amploare fără precedent în
istoria ţării, care a deschis calea înfăptuirii revoluţiei şi construcţiei
socialiste.
In cele trei decenii care au trecut de la eliberare, poporul român
urmî:td cuvîntul şi politica partidului său comunist, a parcurs o întreagă
epocă istorică - de la orinduirea bazată pe exploatare şi asuprire din
trecut, la orinduirea nouă socialistă, în care liber şi deplin stăpîn pe
soar�a sa îşi făureşte în mod conştient propria-i ·istorie; de la vechea
Românie burghezo-moşierească, slab dezvoltată cu o economie prepon
derent agrară, dependentă de marile trusturi monopoliste - la România
de astăzi cu o economie dinamică, o industrie şi o agricultură în plin
pn;ces de dezvoltare şi modernizare, cu un nivel de viaţă şi de civili
zaţie materială şi spiritua�ă tot mai ridicat.
Cea m,ai importantă realizare a acestor decenii o constituie victoria
deplină a socialismului în România. Azi, România se înalţă între popoa
rele lumii ca o ţară a demnităţii şi progresului, a libertăţii şi democra
ţiei, ilustrînd prin faptele şi împlinirile sale, forţa pe care o dobîndeşte
un popor stăpîn pe destinele sale, aducînd contribuţii de seamă - ală
turi de celelalte ţări socialiste - la demonstrarea superiorităţii socia
lismu!.ui, la creşterea puterii de atracţie a ideilor socialismului asupra
conştiinţei popoarelor.
In centrul operei de constructie socialistă, P.C.R. a situat şi situ
ează in permanenţă politica de industrializare care s-a dovedit a fi fac
torul hotărîtor pentru lichidarea stării de înapoiere economică, pentru
dezvoltarea susţinută a întregii economii şi ridicarea social-culturală a
ţării, creşterea nivelului de trai al populaţiei, întărirea independenţei
şi suveranităţii naţionale.
Transformarea socialistă a agriculturii - una din marile victorii ale
politicii partidului - a schimbat din temelii întreaga viaţă a satului,
relaţiile de producţie, condiţiile de muncă şi modul de existenţă ale

ţărilnzmii.

Una din marile schimbări revoluţionare petrecute în anii de la eli
be�ctre ,o constituie ridicarea nivelului de cultură al întregului popor.
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S-a amplificat aria activităţii spirituale, s-a asigurat avîntul puternic
al cercetării ştiinţifice, dezvoltarea bazei sale materiale, creşterea numă
rului şi diversificarea instituţiilor de cercetare. In viaţa societăţii noastre,
ştiinţa îşi dezvăluie tot mai pregnant atributele pe care i le conferă
actuala revoluţie tehnica-ştiinţifică - de forţă nemijlocită de producţie,
fac:tor fundamental al progresului economic şi social. O puternică înflo
rire a cunoscut creaţia literară şi artistică, care a îmbogăţit cu noi valori
patrinwniul spiritual al poporului; Infăţişarea nouă a oraşelor şi satelor
ca şi noile localităţi apărute pe harta ţării, sporirea veniturilor tuturor
categonilor de oameni ai muncii în pas cu dezvoltarea economiei naţio
nale, multitudinea măsurilor pe plan social ş.a., toate ilustrează mate
rializarea consecventă a deviziei umaniste a partidului, totul pentru
om, pentru afirmarea sa multilaterală, pentru binele omului.
Transformările revoluţionare au determinat schimbarea completă a
fizionomiei societăţii româneşti - alcătuită astăzi din clase şi pături
sociale strins unite prin interese şi aspiraţii comune, prin munca crea
toare şi lupta pentru edificarea societăţii socialiste.
Una din marile realizări ale acestor trei decenii o constituie rezol
varea ;ustă, in spiritul principiilor marxist-leniniste, a problemei naţio
nale, lichidarea oricărei forme de discriminare şi asuprire naţională,
asigurarea deplinei egalităţi în drepturi a tuturor cetăţenilor ţării fără
deosE:bire de naţionalitate, manifestarea lor plenară şi nestingherită în
întreaga viaţă de stat şi economică, în ştiinţă, învăţămînt, artă şi cultură.
Forţa şi trăinicia naţiunii no'astre îşi au izvorul în baza de clasă a
societăţii formată din muncitori, ţărani, intelectuali şi alţi oameni ai
m.uncii, uniţi prin interese vitale comune. Experienta acestor decenii
dovecl�şte că socialismul, realizînd ideaLuriLe de dreptate şi progres
social, asigură întărirea şi dezvoltarea naţiunii - care va dăinui încă
rr�ultă vreme şi va juca un rol deo�ebit de important în evoluţia istorică
a societăţii, in progresul material şi spiritual al popoarelor.
In condiţiile socialismului şi-a găsit deplină întruchipare pentru
priuw oară de-a lungul istoriei noastre, aspiratia legitimă ca poporul
să-şi fie sie-şi stăpîn, propriul său suveran.
Toate faptele de eroism pe frontul muncii, care au determinat suc
cesele în domeniul industrializării, cooperativizării agriculturii, în con
solidarea proprietăţii socialiste, în valorificarea mereu superioară a avu
ţiei naţionale, în domeniul vieţii culturale, în maturitatea şi responsa
bilitatea participării maselor la soluţionarea treburilor obşteşti - toate
reflectă procesul de continuă dezvoltare a conştiinţei socialiste a poporu
lui. Marile realizări în edificarea socialismului în ţara noastră, se relevă
în Programul Partidului Comunist Român - dovedesc forţa creatoare. a
clasd muncitoare, care-şi îndeplineşte cu succes rolul de clasă condu
cătoare a societăţii, arată vitalitatea alianţei muncitoreşti-ţărăneşti, a
colaborării strînse cu intelectualitatea. Ele relevă forţa unită, capacitatea
creatoare a poporului nostru, care, stăpîn pe destinele sale, îşi făureşte
viaţa în mod liber, corespunzător voinţei şi năzuinţelor lui.
Datorită succeselor interne, precum şi politicii sale externe princi
piale şi constructive, România a ajuns astăzi să se bucure de un pres-
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tigiu î n lume fără precedent î n întreaga s a istorie. E a are prieteni pe
toate meridianele, este respectată şi apreciată cu căldură pentru pre
zenţa deosebit de activă şi dinamică, pentru cuvîntul realist şi chibzuit
pe care îl aduce la soluţionarea problemelor mondiale în conformitate
cu năzuinţele popoarelor.
Acţionînd în spiritul marxism-leninismului şi internationalismului
socialist, pe baza principiilor deplinei egalităţi în drepturi, respectării
independenţei, suveranităţii naţionale, a neamestecului în treburile interne
şi întrajutorării tovărăşeşti, ţara noastră amplifică legăturile de cola
borare în cele mai diverse domenii, e11. toate ţările socialiste. Este o
realizare deosebit de imporrtantă a acestor ani strîngerea legăturilor
prieteneşti ale României cu numeroase state în curs de dezvoltare din
Asia, Africa şi America Latină, aşezarea bazelor unei cooperări stabile
reciproc avantajoase şi de amplă perspectivă. Totodată ţara noastră
acţionează cu consecvenţă pentru recunoaşterea pe plan internaţional a
legitimităţii luptei mişcărilor de eliberare naţională a popoarelor care
se mai află încă sub dominaţie colonială şi militează neabătut pentru
a se pune capăt politicii imperieiliste de forţă şi dictat, colonialismului
şi neocolonialismului.
In spiritul principiilor coexistenţei paşnice, România dezvoltă relaţii
multilaterale cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.
Extinderea considerabilă a raporturilor internaţionale ale ţării noas
tre în cele trei decenii de la eliberarea patriei de sub dominaţia fas
cistă îşi găseşte expresie în faptul că astăzi România are relaţii diplo
matice cu 1 20 state - faţă de 25 de state în 1947. Au cunoscut o
largă extindere şi o continuă creştere calitativă acţiunile de cooperare
econon1-ică cu ţările socialiste, cu statele care au păşit pe calea dezvol
tării independente, cu alte ţări ale lumii, indiferent de sistemul lor
social-politic.
Rornânia socialistă aşează Za baza relaţiilor sale externe şi desfă
şoară o activitate consecventă pentru înrădăcinarea în întreaga viaţă
internaţională a principiilor respectării suveranităţii şi independenţei
naţionale, egalităţii depline în d:rerpturi, neamestecului în treburile interne
şi avantajului reciproc, ale nerecurgerii la forţă sau la ameninţarea cu
forţă în raporturile interstatale - principii de natură să asigure cadrul
dezvoltării libere a fiecărei naţiuni şi, totodată, creşterea încrederii şi
conlucrarea internaţională rodnică, pacea şi securitatea întregii umanităţi.
Intreaga operă de construcţie socialistă constituie o dovadă a capa
cităţii Partidului Comunist Român de a-şi îndeplini rolul de forţă poli
tică a naţiunii, de a aplica creator legităţile generale la condiţiile con
crete din România. Experienţa dobîndită de P.C.R. în transformarea
ret'oluţionară a societăţii romc'-neşti, este o contribuţie la îmbogăţirea
tezaurului general al teoriei şi practicii revoluţionare mondiale, la dez
voltarea socialismului ştiinţific.
Realizarea obiectivelor puse de Programul partidului va ridica Ro
mânia pe noi culmi de progres şi civilizaţie, va spori bunăstarea mate
rială şi spirituală a întregului popor, va asigura naţiunii noastre un loc
demn în marea familie a ţărilor socialiste, a popoarelor libere.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

