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Az országos konferencia mindenben magáévá teszi a Nicolae Ceauşescu elv-
társ, a párt főti tkára által azzal kapcsolatosan végzett elemzésben foglalt gazdag 
eszméket, tételeket és orientációkat, hogy a jelenlegi szakaszban mennyire fontos 
az elméleti-ideológiai tevékenység, a politikai-nevelő munka, hogy fokozni kell a 
magas fokú hazafias, forradalmi öntudattal rendelkező ú j ember formálását szol-
gáló forradalmi, hazafias tömegnevelő munkát . 

A konferencia hangsúlyozza, hogy pár tunk főti tkára a politikai, filozófiai, tu-
dományos és kulturális gondolkodás legújabb vívmányai, a dialektikus és törté-
nelmi materializmus szellemében ú j tételek és fogalmak kidolgozásával megkü-
lönböztetett mértékben járul hozzá a szocialista és kommunista építés elméleté-
nek és gyakorlatának fejlesztéséhez. A konferencia méltányolja a hazai sokoldalúan 
fejlett szocialista társadalom megteremtésével kapcsolatos tételeknek a tudományos 
jellegét, annak a tételnek, hogy végérvényesen le kell mondani a proletárdikta-
túra fogalmáról mint Románia viszonyainak meg nem felelőről, és el kell fogadni 
a forradalmi munkásdemokrácia ál lamának tételét, amely új , magasabb rendű 
perspektívát kínál az emberi társadalom fejlődésének, s amelynek alapján alakul 
a viszony a kommunista párt és a szocialista állam, a demokratikus szervek és 
az állami szervek között. A konferencia mindenben magáévá teszi Nicolae Ceauşescu 
elvtársnak azt a szemléletét, hogy népünknek egységes történelme van, s ennek 
fényében hozzá kell látni egységes történelemtudományi intézetek és múzeumok 
megszervezéséhez, továbbá az állami himnusz szerepével és a trikolornak mint 
egységes állami zászlónak a jelentőségével kapcsolatos nézetét, amennyiben az 
utóbbiak az egész nép egységét, Románia függetlenségét és szuverenitását jelké-
pezik. A konferencia messzemenő nagyrabecsüléssel ál lapít ja meg, hogy pár tunk 
főti tkára az említett két dokumentumban ragyogóan elmélyíti a román társadalom 
és a kortárs világban fennálló ellentmondások és azok megoldási út ja i elemzését 
és értékelését. 

Az országos konferencia megbízza a párt Központi Bizottságát, dolgozza ki 
a szóban forgó ú j tételekből és megállapításokból fakadó összes következtetések 
és intézkedések valóra váltásának konkrét módozatait és célkitűzéseit. 

A konferencia kifejezi meggyőződését, hogy ha az összes kommunisták, vala-
mennyi dolgozó tanulmányozza és e lsaját í t ja a Nicolae Ceauşescu elvtárs előadói 
beszédében, illetve jelentésében foglalt tételeket, eszméket és orientációkat, á l ta-
lánosan javulni fog a szocializmust tudatosan építő ú j ember egész nevelése, foko-
zódni fog nemzetiségi különbség nélkül az összes honpolgárok részvétele az ország 
gazdasági-társadalmi fejlesztésében, nemzetünk erejének és a párt, a pártfőt i tkár 
körüli egységének szilárdításában, a sokoldalúan fej let t szocialista társadalom meg-
teremtéséről és Románia kommunizmus felé haladásáról szóló pár tprogram valóra 
váltásában. 

Az országos konferencia elhatározza, hogy a pórtszervek és -szervezetek, a 
tömeg- és társadalmi szervezetek, az alkotási szövetségek, a sajtó, a rádió és a tele-
vízió, társadalmunk összes nevelő tényezői fokozzák tevékenységüket a káderek, 
a tömegek politikai-ideológiai színvonalának emeléséért, azért, hogy felfegyverez-
zék az egész népet a szocializmusért és kommunizmusért folytatott küzdelem 
forradalmi fegyverével. 


