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Intr-o atmosferă de deplină unitate in jurul partidului, 

al secretarului iau general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

de puternică angajare comunistă pentru înfăptuirea 

Programului de edificare a societății socialiste 

multilateral dezvoltate in România, ieri s-au încheiat

LUCRĂRILE PLENAREI LĂRGITE A C.C. AL P.C.R.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși,Plenara noastră a dezbătut, timp de două zile, problemele teoretice, ideologice și ale activității politico- educative. Se poate spune că discuțiile s-au transformat într-o adevărată dezbatere a căilor de dezvoltare în continuare a societății noastre socialiste, de generalizare a experienței și practicii construcției socialiste românești.Toți tovarășii care au luat cuvîn- tul au subliniat,'într-o formă sau alta, o serie de aspecte și probleme deosebit de importante ale muncii și activității poporului, ale partidului nostru, au pus în evidență trecutul glorios, prezentul minunat, viitorul măreț în făurirea socialismului și comunismului, sub conducerea Partidului Comunist Roifiârt. (Aplauze puternice).Aș putea spune că dezbaterile, ca și hotărîrile adoptate, au pus în evidență unanimitatea deplină a Comitetului Central, a partidului nostru, au subliniat cu putere faptul că partidul nostru comunist — forța politică conducătoare a societății românești — este mai unit și mai puternic ca oricînd, că el este hotărît să rămînă permanent un partid revoluționar, înarmat cu concepția revoluționară despre lume și viață, să acționeze în spiritul materialismului dialectic și istoric, al socialismului științific, să dea permanent noi și noi perspectiv ■' ’■viporului nostru, să-l conducă . £.>i .:>s spre societatea comunistă! tA'pIauze puternice, prelungite). Cu un asemenea partid, cu un asemenea spirit politic, ideologic, teoretic ce s-a manifestat în cadrul dezbaterilor, cu unanimitatea exprimată în plenară — și care, de fapt, exprimă unanimitatea partidului nostru — putem să privim cu deplină încredere viitorul socialismului și comunismului în patria noastră, viitorul luminos al poporului nostru. (Aplauze puternice).Fără nici o îndoială, mai sînt, în activitatea noastră, multe neîmpli- niri ; mai sînt încă multe de făcut pentru a realiza Programul partidului, hotărîrile Congresului al XII-lea. Dar trebuie să avem permanent în vedere că problemele care privesc societatea socialistă românească se rezolvă și vor fi rezolvate numai de comuniștii, de Statul, de poporul român — și nu vom admite nimănui, sub nici o formă, să se amestece în problemele României ! (Aplauze puternice, prelungite).Avem în țara noastră multe realizări, mai avem multe de înfăptuit. Avem un popor, o țară în care trăiesc laolaltă români, precum și oameni ai muncii de origine maghiarți, germană, sîrbă sau de altă naționalitate. Dar cu toții reprezentăm un popor unic — și nu admitem nimănui să încerce să lovească în unitatea poporului nostru. (Aplauze puternice, prelungite). Indiferent de părinții din care s-a născut unul sau altul, cu toții sîntem fiii aceleiași patrii, ai României ! Și toți trebuie să ne îndeplinim îndatoririle, să facem totul ca sâ avem o viață mai bună, liberă, tot mai îmbelșugată și independentă în România ! (Aplauze puternice).Intr-adevăr, este necesar să dezbatem larg în partid și cu întregul popor problemele care au făcut obiectul plenarei noastre. Ele nu trebuie dezbătute, însă, în mod izolat, separate de întregul complex de probleme, de întreaga activitate de construcție socialistă. Dealtfel, am căutat de la început să subliniez unitatea între baza materială, între activitatea de dezvoltare a forțelor de producție și activitatea științifică, teoretică, ideo

logică. Numai privind într-o deplină unitate toate laturile activității materiale și spirituale a poporului și partidului nostru vom acționa ca revoluționari, ca adevărați comuniști, vom asigura soluționarea în bune condiții a tuturor problemelor care privesc mersul nostru neabătut înainte spre visul de aur, spre comunism ! (Aplauze puternice, prelungite).Este necesar ca dezbaterile ce vor avea loc în lunile următoare în partid, cu întregul popor, să a- jute la buna înțelegere a tuturor problemelor actuale ale societății noastre socialiste, să înarmeze partidul și poporul nostru cu o înțelegere clară, limpede, cu o viziune revoluționară despre viață și lume, să dea un nou avînț. întregii activități de făurire ă societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. (A- plauze puternice). Așa cum s-a propus aici — și cum am scris în Hotărîre — avem în vedere ca problemele discutate în plenară să facă obiectul principalelor probleme ce vor fi dezbătute la Conferința Națională a partidului din acest an. Deci, expunerea din ple- i nară urmează să constituie tezele * pentru dezbaterea problemelor și pentru elaborarea documentelor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului. (Aplauze puternice).Trebuie să acționăm cu toată fermitatea în direcția înfăptuirii neabătute a politicii externe a partidului nostru. în acest cadru, aș dori să subliniez, în încheiere, necesitatea întăririi și dezvoltării relațiilor cu țările vecine, socialiste și nesocialiste. Trebuie să facem totul ca, între țările noastre socialiste vecine, între țările vecine, să stabilim și să dezvoltăm asemenea relații încît zona noastră să devină o zonă a colaborării-, a prieteniei, o zonă a păcii și înfrățirii. (Aplauze puternice, prelungite).Este necesar să intensificăm activitatea pentru înfăptuirea dezideratului fundamental al epocii noastre — asigurarea păcii și independenței popoarelor.Iată de ce, întorși acasă, trebuie să dăm un nou imbold și o nouă expresie voinței de pace a poporului nostru, organizînd noi și noi manifestări tocmai acum, în perioada în care se desfășoară sesiunea specială a Adunării Gene- . rale a Organizației Națiunilor Uni- > te consacrată dezarmării și păcii, ț Poate ar fi bine să hotărîm ca, de la aceste manifestări, să trimitem Organizației Națiunilor Unite telegrame și moțiuni — așa cum fac și alte popoare. Să ne punem semnătura pe hîrtie și să trimitem la Organizația Națiunilor Unite milioane și milioane de semnături ale poporului nostru — ca expresie a hotărîrii și voinței noastre de pace, de a nu admite pe teritoriul României arme atomice, de a face ca în Europa să nu existe armament atomic ! (Aplauze puternice, prelungite).Doresc ca și în încheierea lucrărilor plenarei să salut acordul pentru începerea tratativelor dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii privind problemele armamentelor strategice. în această privință consider că trebuie să subliniem dorința tuturor popoarelor — deci și a poporului român — de a se acționa cu toată răspunderea și de a se face totul pentru a se pune capăt armamentelor nucleare, și ca cele două mari state care dețin principalele armamente nucleare să facă fiecare toate eforturile, să acționeze cu toată bunăvoința pentru a se ajunge la înțelegere. Sin

cerii și autoaprovizionării,* în fiecare localitate și județ. Autoapro- ’ vizionarea teritorială trebuie să constituie una din preocupările permanente ale tuturor organelor de partid și de stat. Avem o bază materială bună din toate punctele de vedere — și trebuie s-o gospodărim bine, să facem astfel încît să realizăm o abundență de produse agricole de tot felul, atît vegetale, cit și animale. Avem această posibilitate și trebuie ca încă din anul acesta să realizăm o schimbare radicală în agricultura românească. (Aplauze puternice, prelungite).Vă rog, tovarăși, ca, întorși fiecare la locurile voastre de muncă, să faceți fiepare totul pentru a înfăptui hotărîrile partidului, pentru ,u acțiopa în spi.rițal.legilor statului.Deși sîntem la încheierea lucrărilor plenarei, n-aș vrea să se rămînă cu impresia că măsurile care le-am luat recent la Ministerul Comerțului Exterior și în unele ministere sînt simple măsuri de rutină sau că ele au fost luate pentru că nu s-a acționat în spiritul eficienței economice. Nu, tovarăși ! în activitatea de comerțbanii statului; s-a furat, dar s-a și gospodărit TSTbst. De aceea am luat aceste măsuri și am destituit o serie de oameni de acolo.Guvernul nu și-a îndeplinit misiunea. De aceea a trebuit să schim- ■i băm guvernul — nu pentru că am făcut o simplă rotație. Trebuie să fie bine înțeles acest lucru! Să nu prezentăm lucrurile ca și cum totul a mers bine,.dar că s-au luat niște măsuri numiji pentru că unii oameni n-au acordat destulă atenție bunei valorificări! Există și această problemă, dar măsurile pe care a trebuit să le luăm s-au datorat unor lucruri care nu pot fi în nici un fel tolerate, în nici un sector de activitate. Subliniez aceasta pentru că trebuie să înțelegem clar cu toții că avem datoria, nu numai să fim de acord cu niște teze și materiale, dar să acționăm în spiritul legilor și politicii partidului nostru.' Să veghem la respectarea și în- făptuirea -neabătută a Jegilor statului, a hotărîrilor~de pârTid — și să nu admitem nimănui încălcarea lor sub nici un motiv! Aceasta e una din cerințele fundamentale pe care le pun astăzi construcția socialistă. partidul, statul, poporul nostru !. (Aplauze puternice).Trebuie deci să ne întoarcem acasă cu hotărîrea fermă de a acționa neabătut pentru lichidarea multor neajunsuri care se mai manifestă în diferite domenii, inclusiv în activitatea ideologică și politico-educativă, considerînd — așa cum am spus deja — că toate acestea constituie un tot unitar. Să acționăm pentru perfecționarea activității noastre în toate domeniile, pentru creșterea răspunderii și disciplinei, pentru a servi în cele mai bune condiții poporul, cauza socialismului, a independenței și suveranității țării ! (Aplauze puternice, prelungite).Cu aceste cîteva cuvinte, vă urez tuturor succese în activitatea voastră. Vă rog să transmiteți comuniștilor, tuturor locuitorilor din județele și localitățile voastre, întregului popor cele mai bune urări de succes și de sănătate.Declar închise lucrările plenarei. Spor la treabă, tovarăși ! (A- plauze și urale puternice, îndelungate : se scandează îndelung : „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“. într-o atmosferă de mare însuflețire și puternică unitate, toți cei prezenți se ridică în picioare și ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

tem convinși că aceasta este singura cale care răspunde dorinței popoarelor de a trăi în pace și libertate ! (Aplauze puternice).încă o dată, doresc să subliniez că, în același timp, țările europene, toate popoarele lumii au răspunderea de a acționa direct, de a nu aștepta rezultatul tratativelor dintre cele două mari țări, ci de a milita cu toată fermitatea și hotărîrea pentru dezarmare, de a-și aduce contribuția la realizarea dorinței omenirii de a se pune capăt înarmărilor, de a trăi într-o lume fără războaie. (Aplauze puternice, prelungite).în ce ne privește, noi, partidul, statul, poporul român, vom face totul pentru ca România să-și aducă contribuția activă La, realizgreii acestui deziderat suprem al omenirii ! (Aplauze puternice, îndelungate).
Stimați tovarăși,Nu aș dori însă să plecăm de aici cu impresia că, discutînd problemele de ordin general, ale trecutului, prezentului și viitorului, putem să stăm liniștiți că lucrurile sînt clare și merg bine. Desigur, avem rezultate bune ; dar, dezbătînd toate aceste probleme, sub toate formele și aspectele de care s-a vorb>t aici, trebuie să trecem cu toată hotărîrea la activitatea de înfăptuire a planului pe acest an, a planului » cincinal în toate domeniile — in industrie, în agricultură, în investiții, în ce privește exportul și toate celelalte probleme. Să acordăm o atenție deosebită problemelor e- ficienței, ale științei și tehnologiei, introducerii rapide în producție a cuceririlor științei și tehnologiei moderne. Trebuie, într-adevăr, sa încetăm de a mai discuta £ara. sector este mai important sau mai puțin ini portant.In diviziunea muncii fiecare sector își are locul și importanța sa. Unii mai spun și acum : ggxigufțura o poate face oricine ; o facenTcTe mii de ani — și nu e o problemă să faci agricultură. E altceva să intri în electronică; aceasta e un lucru superior. , Desigur, la prima vedere s-ar pă- .. 

rea că așa este. Am discutat această problemă cu primii-secretari — acum două zile — și, de fapt, eu am impresia că agricultura eâ-te mai grea decît electronica. (Aplauze puternice).Agricultura cere cunoașterea foarte serioasă a științelor biologice, a- gricole, înțelegerea științifică a ceea ce trebuie făcut pentru a obține maximum de la pămînt. Din acest punct de vedere, cred că noi am greșit mult timp neglijînd tocmai ridicarea nivelului tehnic, profesional al țărănimii, pentru a avea astfel un lucrător agricol cu o înaltă calificare care să nu fie cu nimic inferior, ca pregătire, electronistului sau oricărui alt lucrător. (Aplauze îndelungate). Vreau să fiu bine înțeles, tovarăși, că trebuie să lichidăm cu subaprecierea agriculturii, nu numai teoretic, nu numai prin investiții și alte măsuri, dar și prin felul cum trebuie înțeleasă și realizată o agr!- cultură de înaltă productivitate, închei însă cu concluzia generală că nu există nici un sector mai important sau mai puțin important ; fiecare își are locul și importanța sa în diviziunea muncii. A- gricultura, ca bază de materii prime și de alimentație, ocupă unul din cele mai importante locuri în dezvoltarea economiei. (Aplauze prelungite).Trebuie să acționăm cu hotărîre și să realizăm toate măsurile și programele atît din industrie, cît și din agricultură. Am mai discutat aceste programe — nu vreau să mă refer acum la ele. Trebuie să acționăm cu fermitate pentru realizjj- " rea în bune condiții a~autocondu-

Miercuri, 2 iunie, sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, au continuat lucră
rile Plenarei lărgite a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân.

La sosirea In sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost intimpi- 
nat cu căldură și însuflețire, cu vii 
și puternice aplauze, scandindu-se 
îndelung numele partidului, al se
cretarului său general.

în ședința de dimineață au fost 
reluate dezbaterile în plen. Au luat 
cuvintul tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ștefan Mocuța. Emilian Dobrescu. Ion Popeseu-PuțuH, Mihai Gere, Dumitru Radu Popescu, Constantin Olteanu. Petre Dănică, Hajdu Gyozii, Pantelimon Găvă- ncscu, Ion Catrincscu, Petru Ena- che, Ștefan Andrei, Ștefan Ștefă- nescu, Gheorghe Oprea, Ion Albu- lețu, Nicolae Constantin. Vasile Bărbuleț, Ludovic Fazekas, Adrian Păunescu. Cornel Onescu. Radu Religan. Ana Murcșan, Ion Brad. Dumitru Popescu.

Participanții au dat o înaltă apre
ciere magistralei expuneri prezen
tate de secretarul general al parti
dului, document programatic, care 
ilustrează cu putere rolul determi
nant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in elaborarea și infăp- 

■ tuirpe. politicii partidului și statului, 
in stabilirea obiectivelor fundamen
tale ale dezvoltării țării, in promo
varea spiritului novator, in perfec
ționarea activității in toate dome
niile, în mobilizarea forțelor și e- 
ncrgiilor creatoare ale întregii na
țiuni, pentru realizarea țelului su
prem înscris in Programul partidu
lui — edificarea socialismului și co
munismului pe pămintul României.

în cuvintul lor, vorbitorii au ana
lizat, in spiritul ideilor și orientă
rilor de excepțională însemnătate

HOTĂRÎREA
plenarei lărgite a C.C. al P.C.R. din 1-2 iunie 1982, 
de adoptare a Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general Partidului Comunist Român, „Cu privire 
la stadiul actual edificării socialismului in tara noastră, 

Ia problemele teoretice, ideologice și activitatea 
politică, educativă a partidului", ca document-program 

pentru activitatea întregului partid și poporPlenara lărgită a Comitetului Central al Partidului Comunist Român aprobă în unanimitate Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, „Cu privire la stadiul actual al edificării socialismului in țara noastră, la problemele teoretice, ideologice și activitatea politică, educativă a partidului".Plenara dă o înaltă apreciere analizei profunde, multilaterale, în spiritul celor mai noi cuceriri ale gîndirii politice, filozofice, științifice și culturale, pe care secretarul general al partidului nostru o face cu privire la procesul istoric de dezvoltare a națiunii și societății românești, la desfășurarea construcției socialiste, la marile transformări revoluționare petrecute în întreaga viață economico-socială sub conducerea partidului, pentru creșterea nivelului de bunăstare materială și spirituală a întregului popor.Plenara apreciază că expunerea ilustrează cu deosebită strălucire rolul de maximă importanță pe care secretarul general al partidului îl acordă activității teoretice, ideologice, cultural-educative în formarea omului nou, cu o înaltă conștiință patriotică, revoluționară, făuritorul tuturor bunurilor materiale și al valorilor spirituale, constructor conștient al unei civilizații noi, superioare pe pămintul României,Plenara aprobă, totodată, In unanimitate, aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind situația internațională actuală, tendințele și 

teoretică și practică cuprinse In ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. realizările remarcabile 
obținute de poporul nostru, sub con
ducerea partidului, in vasta operă 
de construcție socialistă. In același 
timp, au fost examinate, cu înaltă 
exigență și responsabilitate față de 
prezentul și viitorul patriei noastre, 
căile și direcțiile principale de ac
țiune pentru dezvoltarea forțelor 
de producție — factor hotăritor al 
victoriei socialismului in România, 
al progresului și bunăstării întregii 
națiuni, pentru, realizarea unei noi 
calități a muncii și vieții, pentru 
întărirea continuă a democrației 
socialiste și perfecționarea cadrului 
organizat de participare a maselor 
la conducerea societății. Totodată, 
au fost dezbătute sarcinile centrale 
din domeniul activității ideologice, 
politice și cultural-educative, pro
bleme de bază ale dezvoltării cer
cetării științifice, învățămîntului, 
creației literar-artistice, subliniiri- 
du-se rolul tor tot mai important în 
formarea și educarea omului nou, 
cu o înaltă conștiință revoluționară, 
patriotică, constructor conștient al 
socialismului și comunismului.

Participanții la discuții au relevat 
legătura indisolubilă între politica 
internă de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
politica externă a partidului și sta
tului nostxx, pusă in . slujba cauzei 
păcii, destinderii, independenței, 
securității, dezarmării. înțelegerii și 
colaborării intre popoarele lumii.

Cei care au luat cuvintul au dat 
expresie hotăririi unanime, ferme a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, de a con
tribui cu dăruire și abnegație, 
sirius uniți in jurul partidului, al 
secretarului său general, la întări
rea forței economice și spirituale a 
țării, a independenței și suverani

procesele care au loc în lumea contemporană, direcțiile și căile de acțiune pentru soluționarea problemelor complexe ce confruntă omenirea, pentru realizarea progresului social, a destinderii, dezarmării, independenței naționale și a păcii, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.Subliniind că tezele și ideile de inestimabilă valoare teoretică și practică conținute în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă o contribuție de seamă la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste și comuniste, la îmbogățirea gindirii revoluționare contemporane, plenara apreciază că o- biectivele, sarcinile și indicațiile trasate constituie un amplu program ideologic și cultural-educativ, în spiritul concepției materialist-dialectice, pentru activitatea viitoare a partidului șl statului nostru, a întregului popor, în vederea îndeplinirii cu succes a Programului partidului, a hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres al P.C.R.Subliniind înalta valoare politică și ideologică pentru etapa actuală a dezvoltării economico-sociale a țării, precum și pentru înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, plenara hotărăște ca expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu să fie supusă Conferinței Naționale a partidului spre dezbatere și a- dopflJIe ca documeșnt programatic al Partidului Tomunist Român, ai întregului nostru popor. 

tății sale, la ridicarea patriei noas
tre pe noi culmi de progres și civi
lizație, la creșterea bunăstării în
tregului popor, la sporirea rolului 
și prestigiului României in lume, 
la triumful nobilelor idealuri ale 
socialismului și păcii pe planeta 
noastră.

In continuare a fost aprobată 
Hotărîrea de adoptare a expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, „Cu privire la stadiul 
actual al edificării socialismului in 
țara noastră, la problemele teore- 

•țice, ideologice și activitatea poli
tică, educativă a partidului", ca 
document-program pentru activita
tea întregului partid și popor.Primit cu cele mai calde sentimente, în încheierea lucrărilor plenarei lărgite a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român.

Cuvîntarea secretarului general 
al partidului a fost subliniată cu 
repetate și puternice aplauze.

Participanții au scandat îndelung, 
cu dragoste și stimă, „Ceaușescu— 
P.C.R.!“, exprimând voința tuturor 
cetățenilor țării, fără deosebire de 
naționalitate, de a acțioiia cu ne
secată energie, cu elan revoluționar 
pentru înfăptuirea neabătută a im
portantelor sarcini și orientări for
mulate de secretarul general al 
partidului, pentru realizarea liotă- 
TÎrllor plenarei care se înscrie, prin 
multitudinea și însemnătatea pro
blemelor dezbătute, ca un eveni
ment de seamă în viața partidului, 
a întregului nostru popor, plenar 
angajat în activitatea, de îndeplini
re a obiectivelor celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R., a Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.

(Agerpres)

Plenara hotărăște ca, pînă la Conferința Națională a partidului, expunerea să fie studiată și larg dezbătută în toate organele și organizațiile de partid, în organizațiile de masă și obștești, în toate organismele economice și social-poli- tice din patria noastră. In cadrul a- cestor dezbateri se vor elabora programe de măsuri concrete, care să ducă la îmbunătățirea muncii în e- conomie, în celelalte sectoare ale vieții sociale, a muncii ideologice, teoretice, politice și cultural-educative, a întregii . activități de partid și de stat din țara noastră.Plenara își exprimă convingerea că studierea și însușirea de către toți comuniștii, de către toți oamenii muncii a ideilor teoretice și a orientărilor practice conținute în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu se vor materializa în îmbunătățirea generală a activității politico-ideologice și cultural- educative de formare a omului nou, în creșterea conștiinței sociale și ridicarea gradului de participare a tuturor cetățenilor - fără deosebire de naționalitate - la dezvoltarea economico-socială a țării, în deplină libertate și independență, la întărirea forței și unității națiunii noastre în jurul partidului și al secretarului său general, la înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilatera1 dezvoltate șl de înaintare a României spre comunism.
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PLENARA LĂRGITĂ A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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CONSTANTINMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe șl stimat! tovarăși.Am certitudinea că Istoria contemporană a patriei noastre va mai-ca această plenară a Comitetului Central, care dezbate problemele teoretice, ideologice și ale muncii politice-educative de formare a omului nou, ca unul dintre evenimentele de cea mai mare însemnătate și semnificație politică.Valoarea excepțională a acestui moment se datorește în mod hotărîtor expunerii prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucită generalizare teoretică a experienței practice, revoluționare a partidului nostru, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Ne aflăm in fața unui document programatic, care, pe temelia solidă a politicii creatoare, științifice a partidului nostru, statuează pe o lungă perioadă de timp principiile fundamentale ale activității noastre « generale, jalonând noi perspective abordării cu și mai multă dîrzenie a obiectivelor de dezvoltare a României în concordanță cu cerințele etapei pe care o parcurgem.Reafirmind vocația umanistă • întregii politici a partidului, expunerea situează în centrul tuturor preocupărilor de perfecționare a vieții social-politice — Omul — proprietarul de drept și de fapt al bogăției naționale, făuritorul bunurilor materiale și al valorilor spirituale ale societății, principalul destinatar și beneficiar al roadelor progresului patriei noastre pe drumul socialismului.Spiritul militant, revoluționar, cutezanța principială, realistă, claritatea și obiectivitatea cu care sînt tratate, în expunerea conducătorului partidului și statului, probleme fundamentale ale vieții sociale, politice și ideologice ale țării și ale lumii contemporane, in nestăvilita ei Înaintare spre progres social, noile contradicții care și-au făcut apariția pe arena mondială, soluțiile durabile, de un profund realism, care au fost avansate își au izvorul în gîndirea perspicace, sclipitoare și pătrunzătoare. în personalitatea prodigioasă a secretarului general al partidului nostru, care aduce o contribuție de inestimabilă valoare principială la dezvoltarea teoriei revoluționare.Inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu de a pune în dezbaterea unui asemenea înalt for reprezentativ, cum este plenara noastră, probleme cardinale politice, ideologice și educative ale dezvoltării în continuare a patriei atestă încă o dată extraordinara capacitate teoretică a partidului nostru, a secretarului Bâu general de a descifra și a da răspunsuri de o claritate riguros științifică aspectelor si laturilor primordiale care condiționează accelerarea edificării locialiste a societății noastre.Intr-adevăr, definirea stadiului actual al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a căilor întăririi în continuare a proprietății întregului popor și a cadrului larg democratic in care este chemat acesta la conducere, afirmarea necesității creșterii mai puternice a rolului partidului și statului demonstrează fidelitatea partidului față de adevărurile uni- versal-valabile ale revoluției și construcției socialiste, preocuparea sa consecventă de a aplica legitățile generale la particularitățile național-istorice ale României. De aceea, îmi exprim totala adeziune la tezele, ideile, aprecierile și concluziile formulate în acest document odată cu hotărirea fermă de a contribui din plin la înfăptuirea tuturor măsurilor pe care le va adopta plenara Comitetului Central al partidului.Tovarăși,In expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu se acordă o atenție deosebită întăririi rolului statului socialist în actuala «tapă de dezvoltare a societății noastre. Angajat direct în materializarea liniei politice stabilite de partid în domeniul economiei, științei, culturii, învă- țămîntului, al ocrotirii sănătății, in toate sectoarele vieții sociale. statul, cu instituțiile și organismele sale, are de rezolvat în această perioadă sarcini de o amploare și complexitate deosebite. -Așa cum pe bună dreptate se aubliniază in expunere, sarcina primordială a organelor statului nostru socialist este ca, in strînsă colaborare cu organismele democrației muncitorești, să asigure, pe baza unei planificări judicioase, dezvoltarea echilibrată a economiei naționale, realizarea unor proporții corespunzătoare între diferite ramuri și sectoare de activitate, creșterea forțelor de producție, în vederea sporirii avuției naționale și a ridicării bunăstării generale a întregului popor. A- ceasta presupune ca problemele îndeplinirii neabătute a sarcinilor de plan pe acest an, mai ales în ce privește realizarea producției fizice, dezvoltarea bazei de materii prime, în primul rind de cărbune și petrol, reducerea accentuată a consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibili, astfel incit toate unitățile să se încadreze strict În normele stabilite și chiar să obțină economii substanțiale, onorarea integrală a prevederilor pentru export, să devină o preocupare de zi cu zi, care să polarizeze principala atenție, întreaga capacitate, e- forturile hotăritoare ale guvernului.Pornind de la atribuțiile ce-i sint conferite de Constituție, guvernul este chemat să determine măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea economică să decurgă in cele mai bune

DĂSCĂLESCUcondiții, acționînd stăruitor pentru buna organizare a muncii in toate întreprinderile, respectarea disciplinei de producție și tehnologice, pregătirea și perfecționarea forței de muncă — factori esențiali în utilizarea și funcționarea cu randamente maxime a tuturor instalațiilor, mașinilor și utilajelor.In acest proces de înaltă răspundere avem îndatorirea de a valorifica pe deplin capacitatea nelimitată de care dispun instituțiile democrației noastre socialiste în elaborarea si aplicarea măsurilor corespunzătoare pentru ca societatea să se organizeze cît mai armonios, să-și utilizeze optim resursele materiale și umane de care dispune, să statornicească relații echitabile de colaborare și întrajutorare în muncă si in viață.Este o realitate că. în prezent, in tara noastră, din inițiativa și cu participarea nemijlocită a secretarului general al partidului, s-a creat un sistem larg democratic, de sus și pînă jos. unic în felul său, care permite clasei muncitoare să-și manifeste plenar rolul de clasă conducătoare a societății, tuturor oamenilor muncii să participe la actul de decizie, la întreaga viață sociala. Rezultă din aceasta obligația guvernului de a urmări permanent ca toate organismele democrației noastre socialiste — organele colective de conducere, adunările generale ale oamenilor muncii, forul suprem al auto- conducerii muncitorești — să funcționeze efectiv în concordantă cu prerogativele oferite de lege, răspunzind astfel întru totul rolului important ce le revine în societatea noastră.In același timp — așa cum ați subliniat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — sarcina guvernului constă în a lua măsurile cuvenite pentru asigurarea tuturor sectoarelor de activitate pe linie de stat cu cadre competente, de o mare integritate politică și morală, cu un înalt nivel ideologic, profund atașate partidului, capabile să îndeplinească întocmai și la timp toate hotăririle de partid și de stat care se referă la domeniul lor de activitate.O concluzie importantă ca se detașează pregnant pentru guvern din expunerea prezentată plenarei este necesitatea imperioasă de a milita cu mai multă hotărîre pentru introducerea spiritului revoluționar, de combativitate, de neîmpăcare cu lipsurile și neajunsurile, cu abuzurile în munca și în comportarea celor ce lucrează în instituțiile de stat, în ministere, centrale. în instituțiile de știință. cultură și de învătămînt.Pentru Întregul guvern esta limpede că trebuie să-și concentreze, principalele eforturi în ,<li- tecția statornicirii unui climăt prielnic respectării cu cea mai mare strictețe a legalității și disciplinei, manifestării unui înalt spirit de ordine și răspundere în toate compartimentele, la toate eșaloanele, în munca organelor de conducere colectivă ale ministerelor, centralelor, întreprinderilor, organelor locale ale administrației de stat, a tuturor lucrătorilor aparatului. indiferent de funcția ce o îndeplinește fiecare.Așa cum ne-a atras atenția în repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, o condiție a succesului în efortul de îndeplinire a sarcinilor este exercitarea unui control ferm și exigent, operativ și eficient, direct în unitățile de bază. Afirmînd aceasta, am în vedere nu un control formal, birocratic, făcut la întîmplare. ci un control care să determine scoaterea la iveală a neajunsurilor și găsirea soluțiilor corespunzătoare desfășurării In mai bune condiții a activității.De aceea, preocupat de perfecționarea stilului de conducere, guvernul va întări pe toate căile atribuțiile sale de organizare și control, astfel incit . Consiliul de Miniștri să participe nemijlocit la solutionarea problemelor ce se ridică în ministere. centrale și în întreprinderile productive, controlînd sistematic activitatea ministerelor și instituțiilor - centrale, fiind prezent la ședințele organelor de conducere colectivă a acestora, la adunările generale, in- tegrîndu-se activ în efortul lor și ajutindu-le să organizeze mai bine treburile, să ridice eficiența acțiunilor întreprinse.Dorim să aplicăm neîntîrziat în viață indicația pe care ne-a ți dat-o de a asigura ca fiecare membru al guvernului, fiecare lucrător al aparatului central de stat să se simtă dator și răspunzător de a pune cu temei umărul la învingerea dificultăților, la lichidarea lipsurilor și la onorarea, așa cum trebuie, a sarcinilor ce revin unității economice șau instituției în subordine.Ideea de care ne călăuzim este ca fiecare membru al guvernului să coțistituie un exemplu de îndeplinire promptă, conștiincioasă și competentă a marilor răspunderi încredințate. Sistemul mai ordonat de organizare și de desfășurare a activității, controlul mai strict și raportarea sistematică trebuie să devină un stil de lucru riguros în cadrul guvernului, în activitatea fiecărui membru al său, avînd convingerea că pe un asemenea temei vom reuși să ridicăm calitatea muncii organului suprem al administrației de stat la nivelul înaltelor exigențe formulate recent de conducerea superioară a partidului.Largul și puternicul sistem democratic pe care am fost chemați sâ-1 întărim și mai mult, dindu-i un conținut și mai trainic, nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune asigurarea unei ordini desăvîrșite, prin respectarea neabătută a hotărîrilor de partid și de stat, a legilor țării de către fiecare om al muncii, de că

tre flecare cetățean, și cu atit mai mult de către cadrele învestite cu răspunderi pe linie de stat și în domeniul economic. Pornind de la indicațiile cuprinse în expunerea secretarului general al partidului nostru, se impune ca și organele de miliție, securitate, justiție și procuratură să-și sporească aportul la asigurarea ordinii și liniștii publice, la respectarea strictă a legilor, să manifeste cea mai marerintransigență față de oricine încearcă să încalce legalitatea noastră socialistă Și normele legale deopotrivă de obligatorii pentru toți membrii colectivității noastre, pentru toți membrii societății, indiferent de locul ocupat în ierarhia socială. Prin acțiunile ce le întreprindem avem în vedere ca toate organele de stat, fiecare lucrător al acestora să înțeleagă că în fața legii. în fata disciplinei de stat, a ordinii de drepi, toți oamenii sînt egali, fiecare trebuind să suporte toate consecințele atunci cînd o nesocotesc, cind o încalcă.în acest context, organele de stat, instituțiile de cultură, factorii educaționali pe linie de stat își vor împleti tot mai. strîns e- forturile cu cele ale organizațiilor de sindicat, tineret, de femei, care fac parte din guvern, cu toate organismele componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, desfășurînd împreună o acțiune preventivă, eficace, contribuind la formarea și dezvoltarea unei puternice o- pinii de masă împotriva tendințelor de eludare a legilor, a oricăror abateri de la hotăririle de partid și de stat, de la normele de conviețuire socială.în general, se impune să folosim mai bine cadrul atît de bine structurat prin prezenta în guvern a cadrelor de conducere ale principalelor organizații de masă și obștești existente în țara noastră. Participarea lor la hotăririle ce le luăm constituie un minunat prilej nu numai de a aduce rapid la cunoștința maselor acțiunile preconizate, dar și de a le mobiliza mai puternic, de a uni eforturile lor în lupta comună pentru a da viață măsurilor adoptate.Realizarea acestui imperativ va fi înlesnită de faptul că vom trece imediat să materializăm în practica noastră de zi cu zi sarcina ce ne-a fost trasată de a pune aparatul de stat, pe lucrătorii acestuia sub controlul foarte atent al maselor, pe care. în fond, sînt datori să le servească cu credință și devotament, datoria supremă a fiecărui activist de stat fiind, după cum foarte plastic s-a exprimat secretarul general al partidului, de a sluji din toate fibrele sale poporul, stăpîhul suprem și suveran al întregii avuții naționale a țării.In calitate de organizator al vieții întregului popor, al întregii națiuni, statul și organele sale sînt chemate în mod firesc să se intereseze nu numai de bunul mers al instituțiilor centrale, ci și să vegheze la dezvoltarea economiei locale, la buna gospodărire și înfrumusețare a localităților, la valorificarea superioară a resurselor, la auto- aprovizionarea și autoconduce- rea teritorială, la funcționarea corespunzătoare a instituțiilor de învățămînt, artă și cultură, la desfășurarea optimă a întregii vieți economice și sociala din județe, municipii și orașe.In stilul de muncă al guvernului se va statornici practica de a se întîlni sistematic cu cadrele de conducere ale organelor locale ale administrației de stat pentru a examina împreună felul cum decurge activitatea ce se desfășoară pentru aplicarea hotărîrilor partidului și statului în profil teritorial șl de a lua
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PAVELMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși.Plenara la care participăm, prin analiza profundă pe care o efectuează, în spiritul înaltei responsabilități comuniste promovate de conducerea partidului, personal de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, se înscrie ca un moment important în viața partidului, în activitatea politico- ideologică și cultural-educativă, de formare a omului nou, constructor conștient și devotat al societății socialiste multilateral dezvoltate și al comunismului în România.Prin conceptele și orientările Be care la conține expunerea prezentată de dumneavoastră, organele si organizațiile de partid, comuniștii beneficiază de noi direcții clare de acțiune pentru înfăptuirea obiectivelor istorice elaborate de Congresul al XII-lea al partidului privind ridicarea muncii educative și a întregii vieți spirituale la un nivel calitativ superior.Perioada inițiată de Conr greșul al IX-lea al partidului se inscrie, și din acest punct de vedere, ca fiind cea mai fertilă din istoria poporului nostru, marcind contribuția esențială a tovarășului Nicolae Ceaușescu — eminentă personalitate a vieții politice contemporane — la înfăptuirea unui program complex de creștere a conștiinței revoluționare a maselor largi, populare, forța uriașă a partidului nostru asigurînd garanția îndeplinirii cu' succes a programului partidului. Expunerea relevă rezultatele obținute în munca politico-educativă, in- tensificațea formelor și mijloacelor acesteia, fapt ce a contribuit la creșterea nivelului politic al comuniștilor, al celorlalți oameni ai muncii, la dezvoltarea conștiinței noi. revoluționare.Rezultatele activității ideologice și politico-educative își găsesc expresia elocventă în creșterea participării oamenilor muncii cu mai multă răspundere la realizarea sarcinilor economice. Drept urmare, un număr de 49 întreprinderi industriale din județul nostru 

în comun măsurile ce se impun pentru înfăptuirea lor întocmai.Stimați tovarăși,Fenomenele ce au loc în viata internațională, magistral caracterizate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. au căpătat, în prezent, o acuitate deosebită, punîndu-și o puternică amprentă asupra relațiilor dintre state.încercăm cu toții un sentiment de aleasă mindrie patriotică constatînd acum, după a- proape trei ani de la Congresul al XII-lea, că orientările și a- precierile date asupra evoluției internaționale, a dezvoltării contradicțiilor între principalele grupări de state, a confruntărilor de idei, asupra intensificării luptei popoarelor din țările sărace pentru emanciparea lor politică și socială, a necesității instaurării unei noi ordini economice mondiale, au fost întru totul confirmate de e- venimentele ce s-au produs in această perioadă.Va trece timpul și tezele, conceptele, ideile de o mare forță teoretico-prospectivă vor ră- mîne incrustate adine în tezaurul gîndirii social-politice universale, ca o contribuție covir- șitoare a poziției creatoare, originale, de un mare realism științific a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Uriașa autoritate de care se bucură politica externă românească și artizanul ei, președintele țării, pe toate meridianele globului constituie pentru guvern un îndemn de a milita și mai stăruitor pentru înfăptuirea în practica relațiilor sale Internaționale a indicațiilor și aprecierilor date schimbărilor produse în ultima vreme în raportul de forțe pe plan mondial, asigurînd întărirea și diversificarea relațiilor de colaborare cu toate statele socialiste, lărgirea contactelor cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, cu celelalte state ale lumii, indiferent de orinduirea lor socială.Vom milita în continuare cu si mai multă perseverență pentru creșterea participării României la circuitul mondial de valori, pe baze reciproc avantajoase, la lupta comună a statelor iubitoare de pace.Recentele inițiative ale tovarășului Nicolae Ceaușescu au dat un impuls și mai puternic luptei pentru pace, dezarmare, și în primul rind dezarmare nucleară. pentru securitate, destindere și pentru înțelegere între popoare, au făcut să răsune în toate colțurile lumii dorința fierbinte și nestrămutată a poporului român de a-și clădi propriul său destin în deplină liniște și siguranță, încrezător în viitorul fericit al patriei sale.Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, document programatic de excepțională valoare teoretică, ideologică și politică, pune în fața guvernului, a întregului aparat de stat sarcini de o însemnătate deosebită.Declarindu-mi, încă o dată, deplinul acord cu prețioasele orientări și indicații ce ie conține expunerea, țin să încredințez plenara Comitetului Central, pe dumneavoastră, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că guvernul va face tot ce depinde de el pentru a-și îndeplini toate sarcinile ce-i revin, adueîndu-și astfel propria contribuție la îmbogățirea vieții ideologice și culturale a patriei, la afirmarea cu mai mare putere a spiritului revoluționar, a combativității și principialității partinice în domeniul activității politico-educative, în întregul front al creației noastre spirituale.
ARONși-au realizat înainte da termen sarcinile ce le-au avut pe primele cinci luni ale acestui an, în condiții de eficiență sporită, punîndu-se un accent deosebit — așa cum ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general — pe folosirea integrală a capacităților de producție, pe creșterea indicelui de utilizare a instalațiilor și mașinilor, pe modernizarea tehnologiilor de fabricație pentru realizarea unor produse competitive, în condițiile încadrării stricte în normele de consum. întreaga muncă politică și ideologică a fost subordonată acestor sarcini de mare importantă. Analizele efectuate la fața locului de secretariatul și de biroul comitetului județean de partid, măsurile politico-organizatorice stabilite au determinat creșterea răspunderii colectivelor de muncă în gospodărirea mai bună a materiilor prime și materialelor, energiei și combustibilului.După ce a prezentat preocupările pentru creșterea calității întregii activități economice, vorbitorul a spus : Așa cum ați subliniat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, partidului nostru, comuniștilor nu le sînt caracteristice relevarea succeselor, automul- țumirea. Reflectind tn spiritul acestei viziuni asupra muncii desfășurate, conștienți că analiza critică șl autocritică a greșelilor și neajunsurilor ne permite să abordăm cu răspundere * modalitățile de înlăturare a acestora și de înfăptuire a sarcinilor ce ne revin in etapa actuală și în perspectivă, trebuie să arătăm că in activitatea politico-educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid, de masă și obștești din județul Arad persistă încă serioase deficiente. Se manifestă încă fenomene de formalism, de abordare abstractă a problemelor de educație cu care se confruntă colectivele de muncă, fapt ce își pune amprenta asupra eficientei acțiunilor întreprinse.Trebuie să recunoaștem deschis că propaganda de partid acționează insuficient pentru cunoașterea temeinică a sarcinilor

da producție, exlsttnd cazuri cind munca politico-ideologică se situează in urma realităților social-economice. Nu in suficientă măsură am reușit să acționăm pentru combaterea mentalităților retrograde, să creăm un climat de intolerantă față de neajunsurile și abaterile ce s-au manifestat în unitățile din industrie și agricultură, din instituții și școli. Pe bună dreptate am fost criticați de tovarășul Nicolae Ceaușescu că n-am întreprins măsurile necesare pentru folosirea intensivă a pămîntului și obținerea, de pe aceleași suprafețe, a unor producții sporite, prin realizarea simultană a mai multor culturi, ca de exemplu prin intercalarea unor culturi legumicole în culturi cerealiere sau plantații po- miviticole. -Așa cum s-a subliniat, dat fiind rolul și importanta socială a muncii în formarea omului de tip nou, constructor conștient al noii orînduiri, comitetul județean de partid va pune un accent mal mare pe educarea oamenilor muncii, a tineretului, în special în ce privește respectul față de muncă, cu atit mai mult cu cît întreprinderile din județul nostru s-au confruntat și în acest domeniu cu o serie de greutăți, cu mentalități din partea unora de a fugi de muncă, de a găsi un loc călduț, care, dacă se poate, să le ofere numai avantaje, să primească de la societate mai mult decît dau. Avem încă tineri care nu prestează o muncă utilă, absolvenți de licee care nu s-au încadrat în activitatea conformă cu specialitatea pe care și-au însușit-o în perioada școlarizării, și pentru care statul a cheltuit sume importante de bani ; așa au apărut fenomene de parazitism și chiar unele acte antisociale. De aceea, vom întări rolul școlii ca factor esențial în educarea tineretului pentru muncă, în educarea patrio- tică-revolutionară a acestuia. Vom analiza cu și mai multă răspundere fenomenele negative ce se manifestă în domeniul educației tineretului, vom intări controlul de partid în școli, vom milita pentru aplicarea fermă a măsurilor care să asigure o mai bună integrare a școlii cu procesul de producție. O mai mare atenție vom acorda formării profilului moral-politic .al oamenilor muncii. înarmării lor cu concepția științifică despre lume și societate a partidului
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

EMIL BOBUMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe.Stimați tovarăși.Trăim momente de înălțătoare mindrie patriotică, participind la acest eveniment istoric, care va inscrie eu litere de aur o nouă și glorioasă pagină în istoria patriei noastre. Prin strălucita expunere prezentată plenarei de tovarășul Nicolae Ceaușescu, tezaurul gîndirii social-politice contemporane se îmbogățește cu o nouă contribuție teoretică și științifică de excepție, cu teze de mare originalitate.Documentul prezentat Plenarei Comitetului Central al partidului cuprinde o evocare vibrantă și emoționantă a istoriei multimilenare și zbuciumate a patriei, a drumului glorios de luptă al partidului și poporului pentru neatîrnare, independență și suveranitate națională, constituind un nou și minunat exemplu de aplicare creatoare a adevărurilor univensal valabile ale socialismului științific la condițiile specifice ale țării noastre.Sinteză remarcabilă, avînd o ținută teoretică și filozofică de mare profunzime analitică, expunerea relevă, în spiritul concepției revoluționare a partidului nostru despre lume și viață, noi teze privitoare la : rolul conducător al partidului ta societate ; raportul între partid și stat ; perfecționarea formelor de proprietate, de producție și repartiție ca expresia a celei mai înalte democrații muncitorești ; natura contradicțiilor în socialism ; noul echilibru al vieții internaționale bazat pe diversitatea centrelor de putere și alte importante teze, detașîn- du-se ca o deosebită contribuție teoretică la dezvoltarea gin- dirii și practicii revoluționare.Definind stadiul actual al procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, făcînd o retrospectivă a marilor succese obținute in anii luminoși ai construcției socialiste, înfățișînd grandioasele perspective ce se deschid patriei noastre, documentul supus dezbaterii se constituie intr-un autentic program pentru înflorirea economică și spirituală a țării, pentru formarea omului înaintat al zilelor noastre.Este pentru noi un prilej de aleasă satisfacție să relevăm că in elaborarea strategiei și tacticii revoluționare a partidului nostru, a politicii șale interne și externe se regăsește — stră- bătind ca un fir roșu — gîndirea prodigioasă a patriotului înflăcărat și luptătorului neînfricat, strălucită personalitate a vieții politice internaționale, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Purtăm o mare recunoștință secretarului general al partidului care totdeauna a revoluționat și dinamizat energiile creatoare ale poporului, concepînd și inițiind forme originale de organizare și conducere a societății, care alcătuiesc un sistem democratic unic in felul său, punind în valoare rezerve de nebănuit ce au dat o nouă strălucire întregii vieți eco- nomico-sociale și spirituale a patriei. Tezele elaborate și concepția revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu au orientat și luminat căile de 

nostru — materialismul dialectic și istoric.Cu toate acțiunile întreprinse pe această linie, datorită formalismului care se mai manifestă in activitatea organizațiilor de partid, de masă și obștești, a slabei exigențe din partea unor cadre, se manifestă uneori o combativitate scăzută fată de mentalitățile retrograde, de superstiții. de misticism. Sublinierea din expunerea prezentată in plenara noastră de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, privind necesitatea intensificării muncii de educație materialist-științifică a maselor este deosebit de importantă și actuală.In spiritul indicațiilor dumneavoastră, vom acționa cu toată răspunderea, vom desfășura o largă activitate politico-educativă pentru înțelegerea științifică a originii lumii, a legilor care guvernează Universul. Vom intări combativitatea revoluționară față de orice manifestări. față de sectele care pot aduce mari prejudicii conștiinței maselor.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. că am tras toate învățămintele din profunda analiză efectuată in plenara la care participăm și ne angajăm că vom acționa cu toată fermitatea, in spirit partinic, revoluționar, pentru transpunerea lor în viață, pentru a obține o calitate nouă, superioară și în domeniul educației maselor de oameni ai muncii.In acest cadru doresc să reafirm, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor din județul Arad, deplina noastră adeziune la politica externă a partidului și statului nostru. Principiile subliniate cu atîta fermitate de președintele Republicii noastre privind modul de soluționare a complicatelor probleme ale lumii contemporane, pe baza tratativelor. a consensului și a respectării voinței popoarelor de a-și hotărî singure soarta, sint expresia a ceea ce gindește națiunea noastră socialistă, a dorinței sale de pace și colaborare cu toate popoarele lumii. în acest spirit, ne exprimăm aprobarea deplină pentru mandatul pe care reprezentanții României socialiste îl au. din partea partidului și poporului, la apropiata sesiune specială a Organizației Națiunilor Units consacrată dezarmării.

acțiune ale comuniștilor, ale poporului și întregii națiuni, fiind permanent confirmate în chip minunat de realitățile vieții. Acum, această nouă operă a secretarului general al partidului, bazată pe o cunoaștere temeinică a fenomenelor sociale — pe cit de complexă, pe atit de unitară — vine să răspundă cu deosebită claritate la cele mai diverse probleme ale teoriei și practicii construcției socialiste.Este o mare fericire pentru poporul nostru că, în aceste vremuri, în fruntea partidului și statului se află cel mai iubit fiu al națiunii, care și-a dedicat întreaga muncă și viață luptei neobosite pentru libertate și dreptate socială, binelui și prosperității tuturor cetățenilor patriei, cauzei socialismului și comunismului — tovarășul Nicolae »Ceaușescu.Succesele istorica dobîndits de societatea românească în ascensiunea ei pe calea socialismului se asociază organic cu uriașa forță politică și organizatorică a partidului nostru comunist. Așa cum s-a subliniat în expunere, avem un partid puternic, trup din trupul poporului, care s-a dovedit că este la înălțimea misiunii istorice încredințate de a conduce întreaga națiune în activitatea tumultuoasă de înfăptuire a celei mai drepte și umane societăți din lume. Partidul nostru, prin compoziția sa socială, națională, virste și sex, reflectă în chip strălucit structura societății, reprezintă fidel interesele întregii noastre națiuni socialiste.Am înțeles, din sublinierile repetate ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, că in definirea răspunderilor ce revin organelor și organizațiilor de partid trebuie să ținem seama de faptul că întreaga activitate de partid, organizatorică și politico-ideologică, să fie subordonată în modul cel mai concret înfăptuirii Programului partidului, a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al‘ XII-lea de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, a cărei esență și conținut au fost atît de strălucit definite in expunerea prezentată plenarei.Doresc să afirm de la această înaltă tribună a Plenarei Comitetului Central că sînt pe deplin conștient de răspunderea ce ne revine nouă, celor ce lucrăm în domeniul muncii organizatorice, pentru a ne aduce o contribuție sporită la continua întărire a partidului, a forței sale organizatorice, a unității și coeziunii sale, condiții fundamentale pentru a-și îndeplini cu cele mai bune rezultate rolul de centru vital al întregii noastre societăți.Dumneavoastră ne-ațl cerut, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să facem totul ca partidul să reprezinte permanent forța principală care asigură înlăturarea din viața economică și socială a tot ce este vechi și perimat. Vă Încredințăm că vom milita cu toată răspunderea pentru ca organele și organizațiile de partid să se dovedească a fi cu adevărat cele mai vajnice luptătoare pentru susținerea și promovarea noului, a ideilor transformatoare, a inițiativelor, experienței și practicii înaintate in toate domeniile și, totodată, ca adversare neîmpăcate ale vechiului, ale fenomenelor și manifestărilor înapoiate, retrograde. Totodată, se impune ca noi toți care lucrăm la Comi

tetul Central In domeniul muncii organizatorice, cît și in organele locale ale partidului să acționăm cu și mai multă hotărîre Împotriva formalismului și superficialității, a rutinei și improvizației, a lucrului de min- tuială, a subaprecierii rolului pe care îl are organizarea temeinică a tuturor acțiunilor. Trebuie să spunem deschis că in unele județe controlate de brigăzi ale Comitetului Central s-au constatat o serie întreagă de neajunsuri : tendințe de a analiza la modul general situația economică a județului ; mai sînt organe de partid care practică un stil de muncă greoi, fără dinamism și vigoare, exercită un control insuficient, ceea ce are ca urmare apariția unor fenomene de dezinformare și de exagerare a greutăților ; in multe județe controlate s-au constatat mari rămineri în urmă în realizarea producției fizice, a exportului, reducerea consumurilor specifice, au avut loc grave încălcări ale disciplinei tehnologice, s-au produs numeroase avarii și deteriorări de instalații și utilaje, iar organizațiile județene de partid n-au intervenit întotdeauna cu fermitatea necesară pentru înlăturarea manifestărilor de indisciplină, de dezordine ; de asemenea, unele hotăriri de partid și de stat ajung cu întîrziere în organizațiile de partid, nu se asigură coordonarea și unirea tuturor eforturilor spre soluționarea in condiții de eficiență sporită a sarcinilor economico- sociale, se menține o atitudine de îngăduință, o stare de inerție și un scăzut spirit revoluționar.Indicîndu-ne căile ce le a- vem de urmat pentru ridicarea muncii de partid pe noi trepte calitative, secretarul general al partidului a formulat cerința de a acționa permanent pentru perfecționarea continuă a activității organelor și organizațiilor de partid, astfel incit fiecare să-și îndeplinească în cele mai bune condiții misiunea la locul de muncă, in mobilizarea activă a oamenilor muncii la înfăptuirea reală a autocondu- cerii și autogestiunii muncitorești. Realizarea acestui imperativ depinde intr-o mare măsură de întărirea calitativă a rîndurilor partidului cu cei mai devotați și valoroși oameni ai muncii, de călirea ideologică și politică a tuturor comuniștilor.Sigur, în ultimii ani, partidul nostru a înregistrat rezultate bune în această direcție. Nu putem însă trece cu vederea, chiar dacă au fost cazuri izolate, faptul că unele organizații de partid au manifestat ușurință în acordarea titlului da membru de partid. Va trebui să veghem cu mai multă' răspundere ca asemenea lipsuri să nu se mal repete sub nici o formă. Pentru noi trebuie să ră- mînă ca preocupare centrală indicația trasată de tovarășul Nicolae Ceaușescu că în mo- mențul da față problema principală este nu creșterea numerică, ’ ci ridicarea calității, înarmarea politico-ideologică a membrilor de partid. Una din îndatoririle noastre de bază este, așa cum ni s-a cerut, să ajutăm organele și organizațiile de partid să-și sporească exigența față de îndeplinirea obligațiilor statutare de către fiecare membru de partid, pentru ca ei să înțeleagă bine și să aplice politica partidului, îndatoririle a- sumate ca luptători revoluționari.Recent am dezbătut abaterile grave ale unor cadre de conducere din unele ministere și întreprinderi cu sarcini în domeniul comerțului exterior, care au încălcat grosolan legile țării, hotăririle de partid și de stat, producînd mari daune economiei naționale. Or, asemenea fenomene au avut loc în condițiile în care organizațiile de partid, chiar și atunci cind au cunoscut în mod concret că s-au comis abateri de la hotă- rîrile și legile din domeniul comerțului exterior, n-au analizat cu severitate asemenea fenomene, n-au tras la răspundere pe toți cei care s-au făcut vinovați și n-au intervenit pentru înlăturarea lor din activitatea de comerț exterior. In multe organizații de partid din ministere și instituții centrale se constată tocirea spiritului revoluționar, o atmosferă de auto- mulțumire, o slabă combativitate și răspundere în îndeplinirea sarcinilor, îngăduință față de neajunsuri, fenomene față de care nici biroul Comitetului municipal de partid București, nici secțiile Comitetului Central n-au intervenit cu toată hotă- rîrea pentru a fi lichidate cu desăvîrșire.S-au manifestat, după cum cunoașteți, o serie de lipsuri și în activitatea altor cadre de conducere, practici cum sînt : promovarea unor relații neprincipiale, necinstite, abuzul de funcție, încălcări ale codului moral, nerespectarea secretului de partid și de stat, ceea ce denotă, și slăbiciuni ale muncii de partid, ale vieții interne de organizație.Asemenea fenomene negative au fost posibile datorită faptului că nici principiile politicii de cadre n-au fost respectate și aplicate peste tot cu cea mai mare fermitate. Iată de ce va trebui să urmărim mult mai consecvent — așa cum ne-a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea prezentată — aplicarea neabătută a hotărîrilor partidului în această privință, asigurind in toate funcțiile de conducere oameni cu o înaltă pregătire profesională, politică și tehnică, buni organizatori, pătrunși de un puternic spirit revoluționar.Considerăm că este de datoria noastră să stăruim pentru a imprima oretutindeni o preocupare neobosită pentru respectarea și aplicarea cu cea mai mare strictețe a hotărîrilor de partid și a legilor, pentru a sădi în conștiința fiecărui om ai muncii, și mai ales a cadre

lor de conducere, datoria de a lupta din răsputeri pentru întronarea riguroasă a legalității. Organizațiile de partid sint chemate să ia toate măsurile pentru ca orice tendință de eludare a legilor și hotărîrilor să fie ferm sancționată, fără a ține seama de locul ce-1 ocupă o persoană sau alta in ierarhia socială, de meritele celui în ’ cauză. Să acționăm neintîrziat pentru aplicarea indicației potrivit căreia orice încălcare a legilor țării este incompatibilă cu calitatea de membru al Partidului Comunist Român, manifestind, totodată, a atitudine neînduplecată față de cei ce atentează la averea obștească, tulbură liniștea publică, încalcă normele de conviețuire socială și ordinea dd drept ale societății noastre.In expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu se subliniază, pe bună dreptate, că. în condițiile actuale ale marilor cuceriri ale revoluției tehnico- științifice, credința în forțe supranaturale, mai ales din partea unor membri de partid, reprezintă un anacronism. Este o mare deficientă a activității organizatorice și politico-educative a organizațiilor de partid care foarte rar pun in discuție asemenea probleme, ceea ce nu contribuie la înțelegerea clară, de către toți membrii, de partid, a poziției partidului nostru față de religie, a contradicției de neimpă- cat dintre știință și religie, dintre calitatea de membru al partidului, de activist și apartenența la culte și secte religioase, practicarea de ritualuri cu caracter mistic obscurantist. Așa cum ne-a indicat nu o dată secretarul general al partidului, activistul de partid «T de sta; conducătorul din ec<6nqp’' viața culturală trebuie sa un militant politic, profund atașat cauzei poporului, un om integru, cu o. concepție înaintată despre lume și natura înconjurătoare, liber de orice prejudecăți mistico-religioase, să dea dovadă in toate împrejurările de o atitudine avansată, să lupte cu fermitate pentru aplicarea neabătută a politicii partidului, să demaște activi-, tatea mistică a acelor secte religioase care sînt. folosite db cercurile reacționare, imperialiste, fasciste, de diverși escroci internaționali ca instrumente de diversiune și spionaj.Vorbind despre necesitatea ridicării nivelului activității de educare a oamenilor muncii, organele și organizațiile de partid trebuie să acorde o mare atenție formării politice, profesionale și morale a tineretului, pre- * gătirii tinerei generații pentru muncă și viață. Accentul ce se pune în mod constant pe această latură a muncii de partid are o înaltă motivație principială, fiind vorba de schimbul de mii.ne al partidului. Este, de a- ceea, inexplicabil de ce unele organe de partid se interesează sporadic de preocupările tineretului, nu-1 îndrumă și nu-1 sprijină permanent în soluționarea problemelor. ce-1 frămîntă. Sint lipsuri ce se impun a fi lichidate cît mai grabnic, educarea comunistă, revoluționară a tineretului reprezentind una dintre cele mai importante 6arcini de partid.Stimați tovarăși.In expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu se face o amplă și profundă analiză științifică a evoluției fenomenelor vieții internaționale in ultima perioadă.Problemele de mare însemnătate teoretică și principială a- bordate în expunere reprezintă un aport remarcabil la dezvoltarea gîndirii social-poți,tjfez a teoriei socialismului u privind relațiile internaționale și dezvoltarea mondială, definind semnificații și aspecte noi ale poziției creatoare, originale a tovarășului Nicolae Ceaușescu în examinarea ansamblului raporturilor mondiale, a evoluției mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor progresiste și democratice. Nutrim cele mai alese sentimente de dragoste și prețuire față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele țării, de numele căruia se leagă toate marile iz- binzi ale României socialiste, prestigiul ei in continuă, afirmare, pe toate meridianele lumii. Ne umple inimile de bucurie elogiul adus de o serie de personalități și conducători de state la adresa clarviziunii, înțelepciunii și gindirii cutezătoare, rolului deosebit de important pe care îl are tovarășul Nicolae Ceaușescu în afirmarea cu putere a luptei popoarelor pentru pace, libertate și dreptate socială.Recentele inițiative de pace întreprinse și vizitele efectuate în unele țări ale lumii de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au avut ca întotdeauna un mare ecou internațional și au dat un impuls și mai puternic luptat pentru dezarmare generală, și în primul rind nucleară, pentru asigurarea unul climat de destindere și înțelegere între popoare, au făcut cunoscută întregii lumi dorința fierbinte a poporului român de instaurare a păcii pe pămint, de a-și făuri. în liniște și independență propriul destin.Stimați tovar&ai.Declarindu-mi deplinul acord cu principiile, tezele și indicațiile cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, doresc să încredințez plenara Comitetului Central, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că în sectorul in care lucrez voi face totul pentru ca munca organizatorică să-și sporească necontenit contribuția la aplicarea in viață a Programului ideologic al partidului, menit să ridice omul pe treapta cea mai înaltă a civilizației socialiste.
(Continuare in pag. a IlI-a)
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PLENARA LĂRGITĂ A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CUVlNTUL TOVARĂȘEI 

ELENA CEAUȘESCUStimafi tovarăși,Plenara Comitetului Central dezbate probleme de cea mai mare însemnătate pentru activitatea partidului nostru, pentru creșterea rolului său conducător în desfășurarea întregii opere de construcție socialistă. de înfăptuire a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre, comunism.Doresc să-mi exprim, de la început, întreaga adeziune și deplinul acord cu ideile și orientările cuprinse în expunerea prezentată în cadrul plenarei de secretarul general al partidului. Apreciez că acest document, de o excepțională valoare teoretică și practică, înarmează întregul partid, pe toți oamenii muncii din țara noastră cu orientări clare, cu un amplu program de acțiune în toate domeniile de activitate și, în mod deosebit, în domeniul muncii ideologice și politico-educative. Expunerea face o cuprinzătoare analiză științifică, materialist- dialectică, a luptei milenare a poporului român pentru libertate. independență și afirmare națională, a rolului îndeplinit de mișcarea muncitorească, revoluționară, de partidul nostru comunist în înfăptuirea revoluției și.construcției socialiste în "'nația — și formulează, pe ..eeastâ bază, concluzii și idei de cea mai mare însemnătate pentru asigurarea mersului neabătut înainte al societății noastre pe calea socialismului și comunismului.Exemplu de abordare revoluționară, creatoare a problemelor dezvoltării sociale, de generalizare teoretică a practicii construcției socialiste din patria noastră, expunerea reflectă cu putere grija și preocuparea permanentă a partidului nostru de a asigura toate condițiile pentru ca — odată cu dezvoltarea bazei tehnico-materiale a noii societăți — să făurim și un om nou, cu o conștiință înaintată și un larg orizont de cunoaștere și înțelegere a fenomenelor din natură și societate, capabil să aplice cu fermitate în viață politica partidului, să acționeze în toate împrejurările ca un constructor activ și conștient al socialismului și comunismului în patria noastră.Pornind de la legătura dialectică și intercondiționarea strînsă dintre modul de producție și conștiința socială, expunerea prezentată în plenară pune în fața noastră, a întregului partid o cerință de importantă fundamentală — și anume aceea de a face totul, de a uni și mobiliza larg toate mijloacele ideologice și politico-educative de care dispune societatea noastră pentru a asigura afirmarea deplină a concepției partidului nostru ca mod de viață, de gîndire și acțiune al întregului popor.In lumina acestei sarcini fundamentale, doresc să mă refer la activitatea și răspunderile ce revin științei, învățămîntului și culturii in înfăptuirea programului ideologic al partidului.In abordarea acestor probleme doresc să pornesc și eu de la sublinierea, deosebit de importantă, făcută in cadrul plenarei că realizarea unei noi calități a muncii și vieții poporului impune creșterea mai puternică alului științei, învățămîntului și culturii — ca factori determinant! ai progresului multilateral al societății noastre socialiste și înaintării spre comunism. Sub conducerea partidului, s-au obținut progrese importante în dezvoltarea tuturor acestor sectoare, în activitatea ideologică, de educare revoluționară a întregului popor. Aceasta își găsește expresie în avintul și abnegația cu care oamenii muncii, întreaga noastră națiune acționezi pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, în conștiința înaltă și răspunderea cu care oamenii muncii — în strînsă unitate — asigură dezvoltarea continuă a forțelor de producție și a relațiilor sociale, înfăptuirea neabătută a obiectivelor și sarcinilor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Este însă necesar să acționăm cu și mai multă hotărîre în acest domeniu, pentru a asigura ca activitatea ideologică si politico-educativă să meargă în permanentă în pas cu dezvoltarea generală a societății, cu marile schimbări revoluționare petrecute în structura socială și în relațiile sociale.Pornind de la această cerință fundamentală. trebuie făcut totul pentru ca știința. învăță- mîntul, cultura și arta să-și îndeplinească în condiții tot mai bune importantele atribuții și răspunderi ce le revin în societatea noastră. în domeniul activității ideologice și educative. 

Societatea socialistă multilateral dezvoltată — care se bazează pe cunoașterea și aplicarea celor mai noi și avansate cuceriri ale științei și tehnicii moderne, ale gindirii umane — este de neconceput fără dezvoltarea puternică a cercetării științifice, a în- vățămîntului și culturii, care să asigure oamenilor muncii un orizont larg de cunoștințe teh- nico-științifice. culturale și politice. să-i înarmeze cu înțelegerea clară a fenomenelor care au loc în natură și societate, a legilor obiective ale dezvoltării istorico-sociale, a principiilor de bază ale socialismului științific.Activitatea de cercetare trebuie să acționeze. în primul rînd — așa cum prevăd documentele și hotărîrile partidului nostru — .pentru soluționarea tuturor problemelor științifice si tehnice legate de înfăptuirea planului unic de dezvoltare e- conomică și socială a tării. în acest scop, cercetarea trebuie să-și sporească tot mai mult aportul la dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, la lărgirea bazei interne de materii prime și materiale, la valorificarea superioară a tuturor resurselor naționale, la reducerea consumurilor materiale, de energie . și combustibili, la perfecționarea tehnologiilor de producție. la asimilarea de noi produse și materiale cu calități tehnice și economice superioare.Dispunem în prezent de un puternic potențial de cercetare, în stare să' rezolve cu succes orice problemă științifică și tehnică pe care o ridică dezvoltarea economiei noastre naționale. Față de circa 5 000 de cercetători, cîți lucrau în 1938, în prezent în sistemul de cercetare și inginerie tehnologică lucrează peste 226 mii de cadre — ceea ce reprezintă, într-adevăr, o forță uriașă, care trebuie folosită cu rezultate maxime.Trebuie să spunem că, față de potențialul pe care îl avem, nu putem fi însă mulțumiți de aportul pe care cercetarea științifică îl aduce la soluționarea marilor probleme ale dezvoltării noastre economice și sociale. De aceea, este necesar să se acționeze cu mai multă hotărîre, în toate institutele și unitățile de cercetare, pentru sporirea mai substanțială a aportului științei și tehnologiei la promovarea susținută a progresului tehnico-științific în toate ramurile economiei naționale, la realizarea importantelor obiective și sarcini ale actualului cincinal.Totodată, este necesar să punem un accent mai mare pe cercetarea în domeniile fizicii, chimiei, biologiei, geneticii, pentru a adinei continuu cunoașterea legilor intime ale materiei, a proceselor obiective care stau la baza evoluției acesteia, a naturii și societății. Cercetarea științifică modernă aduce necontenit noi și noi dovezi ale materialității lumii, confirmind, prin datele pe care le oferă, justețea concepției revoluționare materialist-dialectice a partidului nostru, care pornește de la faptul că natura și societatea sint guvernate de legi obiective. materiale, pe carp omul le poate cunoaște și utiliza în propriul său folos — și nu de forțe supranaturale, necunoscute. Acționind cu tot mai multă ho- tărîna în această direcție, lărgind continuu orizonturile cunoașterii in toate domeniile științelor pozitive, vom asigura ca cercetarea să se afirme ca- o forță importantă atît în dezvoltarea bazei materiale a societății, cit și în ridicarea conștiinței sociale, a nivelului general de cunoaștere, gindire și înțelegere — ceea ce va dinamiza, fără îndoială, întregul proces al dezvoltării noastre socialiste.Este necesar, de asemenea, să crească contribuția cercetării la dezvoltarea științelor sociale, la aprofundarea teoretică a problemelor privind istoria națională, transformările structurale petrecute în societatea socialistă românească, rolul statului și al partidului în actuala etapă și în perspectivă, rolul națiunii, precum și alte probleme legate de generalizarea experienței României în construcția noii orinduiri. de fenomenele și tendințele noi din viața politică și economică internațională.Stimați tovarăși,Problemele ridicate în ple-**- nară pun cu putere în evidentă necesitatea creșterii rolului școlii, al învățămintului de toate gradele în viața ideologică, în întreaga activitate de educare și formare socialistă a tineretului, a oamenilor muncii.Pe baza îndrumării și orientărilor date de conducerea partidului, invățămîntul nostru a cunoscut o puternică dezvoltare, a fost legat tot mai strîns 

de cerințele concrete ale dezvoltării societății noastre. Consider că sint deosebit de semnificative, în acest sens, următoarele date comparative. In anul școlar 1938—1939, numărul elevilor se ridica la circa 1 650 000, al studenților la a- proape 26 500, iar al cadrelor didactice la circa 55 000. în prezent. numărul total al copiilor cuprinși în rețeaua școlară este de 5 576 000, al studenților de peste 190 000. al personalului didactic de peste 267 000. în trecut. aproape 40 la sută din populația tării era neștiutoare de carte ; astăzi nu numai că am lichidat total analfabetismul, dar am generalizat învățămîn- tul școlar obligatoriu de 10 ani Si acționăm ca. ne baza hotări- rilor Congresului al XII-lea. să generalizăm, pînă în 1990, în- vătămîntul obligatoriu-de 12 eni.Dispunem, deci, de un învăță- mînt modern, dezvoltat și diversificat, de un bun nivel științific, care răspunde într-o tot mai mare măsură cerințelor actuale ale dezvoltării noastre economice si sociale. Școala a adus și aduce o contribuție deosebită la creșterea si formarea cadrelor de muncitori, tehnicieni si specialiști necesari diferitelor sectoare ale economiei naționale si vieții sociale, la ridicarea generală a nivelului de pregătire cultural-stiințifică a întregului popor.Partidul cere școlii să asigure tineretului o pregătire temeinică, un larg orizont de cunoștințe științifice, tehnice și culturale. bazat pe însușirea a tot ceea ce este mai înaintat în cunoașterea umană. Dar, în același timp, școala trebuie să funcționeze și ca un important factor educativ, de cultivare în rîndul tinerei generații a patriotismului, a dragostei față de patrie și de partid, a hotărîrii de a sluji cu profund devotament și spirit revoluționar cauza poporului, a socialismului, a apărării independenței României.încă din școală, tinerii trebuie învățați să prețuiască munca și disciplina, să înțeleagă că munca este cîmpul cel mai fertil de împlinire a personalității umane, de realizare a celor mai înalte visuri și aspirații. Munca este aceea care înnobilează pe om, îl ajută să-și dezvolte capacitățile fizice și morale ; munca stă la baza progresului, atît al omului, cit și al societății în general.Pentru realizarea înaltelor răspunderi ce revin școlii trebuie să crească și mai mult rolul și răspunderea cadrelor didactice în formarea profesională, politică și morală a tineretului. O contribuție mult mai însemnată trebuie să aducă organizațiile de partid, care trebuie să acționeze cu mai multă hotărîre pentru îndeplinirea importantelor atribuții ce le au în desfășurarea procesului instructiv- educativ din scoli si facultăți. Este necesar, de asemenea, să fie ridicată la un nivel superior activitatea educativă a organizațiilor de pionieri si de U.T.C. din scoli. precum si a Asociațiilor Studenților Comuniști din institutele de învătămînt superior.în activitatea de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste și făurire a omului nou trebuie să crească rolul culturii și
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IOSIFMult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe *1 stimați tovarăși.Vă rog să-mi permiteți să a- preciez și eu că ampla expunere prezentată în fața plenarei Comitetului Central de tovarășul Nicolae Ceaușescu. prin vasta problematică abordată, prin profunzimea cu care sînt analizate aspectele fundamentale ale activității politico-ideo- logice și cultural-educative, se inscrie ca unul din cele mai importante documente programatice ale partidului nostru. Aceasta constituie o nouă expresie a gindirii creatoare a secretarului general al partidului nostru, a capacității sale remarcabile de a cuprinde și aborda creator problemele complexe și multiple ale construcției socialiste în etapa actuală, ale formării omului nou. caracterizat printr-o Înaltă responsabilitate civică fată de societate.Am reținut cu o deosebită a- tenție și consider ca extrem de importante cele precizate cu atîta claritate în expunere, și anume că eficienta activității e- ducative se probează prin contribuția acesteia la mobilizarea și unirea eforturilor oamenilor muncii pentru realizarea programului partidului, a planului de dezvoltare economico-socia- lă. a sarcinilor ce revin fiecărui colectiv de muncă.Permiteti-mi să raportez. 

artei, răspunderile ce revin uniunilor de creație, tuturor instituțiilor cultural-artistice.Pornind de la bogatele tradiții ale culturii românești, de la exemplul marilor creatori din toate domeniile artei — care au dovedit o înțelegere superioară a aspirațiilor poporului și au fost întotdeauna alături de lupta forțelor progresiste, înaintate — trebuie să asigurăm ca arta și cultura noastră socialistă să se afirme într-o și mai mare măsură ca promotoare ale idealurilor revoluționare ale poporului. sporindu-și necontenit contribuția la opera de construcție a societății socialiste. Creația artistică trebuie să înfățișeze cît mai convingător viata, preocupările, gîndirea și simțirea maselor largi populare, să-șl propună ca țel suprem dezvoltarea încrederii omului în forțele sale, în nobilele idei ale păcii și progresului.Este necesar, totodată, să fie folosit mai bine cadrul larg de care dispunem — cluburile muncitorești, casele de cultură, căminele culturale, instituțiile culturale profesioniste — pentru desfășurarea unei intense activități cultural-artistice. Trebuie să asigurăm ca fiecare din aceste instituții să funcționeze efectiv ca adevărate centre de educație socialistă, patriotică și revoluționară, de formare a omului nou.Stimați tovarăși,întreaga activitate ideologică, cultural-educativă trebuie să ducă la mobilizarea și mai puternică a oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor de producție. la dezvoltarea bazei e- conomice. tehnico-materiale a societății noastre socialiste. în această direcție trebuie concentrate plenar eforturile tuturor slujitorilor științei și culturii din tara noastră, cunoscut fiind că fără o bază economică solidă. în continuă dezvoltare si modernizare. nu vom putea crea nici o cultură bogată. înfloritoare.Cercetarea științifică trebuie să aducă în permanentă noi si noi contribuții la dezvoltarea forțelor de producție ale societății. la lărgirea bazei de materii prime si la valorificarea superioară a resurselor tării, la reducerea consumurilor materiale. la realizarea în cele mai bune condiții a obiectivelor e- conomice si sociale stabilite de partid. Pe această bază vom putea asigura creșterea continuă a avuției naționale, ridicarea gradului de bunăstare si civilizație al ponorului. Dezvoltînd permanent economia, știința. în- vătămîntul. cultura. întărind, totodată, activitatea politico- educativă pentru ridicarea nivelului de conștiință si de răspundere al întregului popor, vom asigura înaintarea tot mai hotărîtă a patriei pe calea progresului si civilizației.Asigur plenara că oamenii de stiintă vor face totul pentru a-si aduce întreaga contribuție la realizarea marilor sarcini ce le stau în față, la înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea. a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare a României spre comunism.
SZASZmult stimate tovarășe secretar general, că organele și organizațiile de partid din județul Harghita. în spiritul indicațiilor date de dumneavoastră la Congresul al XII-lea al partidului nostru și cu alte prilejuri, privind necesitatea de a asigura o strînsă unitate între munca politică ideologică și practica construcției socialiste, au acționat pentru ridicarea conștiinței socialiste, formarea omului nou, constructor activ al societății socialiste si comuniste.Vorbitorul a reliefat apoi preocuparea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru mobilizarea colectivelor de muncă la valorificarea mai bună a resurselor materiale, reducerea continuă a costurilor de producție, gospodărirea mai rațională a materiei prime, a materialelor, combustibililor si energiei. îmbunătățirea calității produselor, realizarea sarcinilor la export. Este semnificativ — a spus el — că. in ultimii 17 ani. în județul nostru. datorită grijii si preocupării conducerii partidului, s-au investit peste 20 de miliarde lei în obiective econo- mico-sociale, au fost create peste 54 000 de noi locuri de muncă, s-au construit peste 30 000 de apartamente și case noi. De la imaginea unor locuri unde toată industria consta în cîteva unități de prelucrare primară a lemnului, cu o producție Industrială a cărei valoare era. în 1940. abia de

150 milioane lei. care astăzi se realizează în mai puțin de patru zile, și unde fiecare din cei de aici trăia cu grija zilei de mîine, veșnic în căutarea unui loc de muncă, la profilul contemporan viguros al Harghitei de astăzi se circumscrie munca entuziastă și populații din țării, datorită nostru a cunoscut o dezvoltare fără precedent în toate sectoarele de activitate. Grăitor este în acest sens și faptul că. în a- cest an, volumul producției industriale va ajunge la peste 20 miliarde lei. în acest cincinal au fost alocate fonduri de investiții de peste 12 miliarde lei, ceea ce reprezintă un volum de aproape 100 ori mai mare față de cincinalul 1951—1955.

unită a întregii această parte a căreia județul

Pe fondul puternicei dezvoltări economice s-au creat posibilități reale de afirmare plenară a personalității umane, astfel incit astăzi fiecare om, indiferent de naționalitate, își poate pune in plină valoare forța și gindirea sa creatoare, se poate afirma în orice domeniu de activitate, devenind un cetățean demn, participant activ la construcția socialistă in țara noastră.îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață se poate exprima și mai elocvent prin accesul neîngrădit la cultură și invățămînt. Aș vrea să amintesc doar că, din cele 612 unități școlare, în 474 predarea se face in limba maghiară, iar peste 600 de tineri harghiteni se pregătesc în unitățile de învăță- mînt superior din țară, în comparație cu anul 1940, cînd numărul celor care din aceste locuri.ajungeau in invățămîntul superior nu depășea cifra de 10.Toate acestea reprezintă de fapt rezultatul efortului uriaș făcut de partidul și statul nostru pentru repartizarea rațională a forțelor de producție în scopul dezvoltării armonioase a tuturor zonelor țării ; toate a- cestea constituie dovezi elocvente ale rezolvării juste, fără precedent în istoria țării, a problemei naționale. Așa cum ați subliniat în expunere, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, aceasta constituie una din strălucitele succese ale politicii partidului nostru comunist, care a condus la cimentarea trainică a frăției și unității de muncă și luptă dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. Acestea sînt adevăratele realități ale României socialiste, și nu cele care se scriu sau pe care le pro-; pagă unele teorii, concepții și practici iredentiste, naționaliste și șovine din alte țări sau pe care le difuzează în eter prin diferite posturi de radio. Adevărata egalitate în drepturi constă, așa cum bine se știe, în primul rînd în asigurarea unor condiții de muncă și viață corespunzătoare. a posibilităților depline ca fiecare om al muncii, de orice naționalitate, să-și'pbă- tă pune în valoare toate aptitudinile, întreaga sa capacitate creatoare. Este de fapt ceea ce prin politica înțeleaptă a partidului nostru înfăptuim zi de zi in România socialistă.Ne sint vii încă îndemnurile dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, referitor la dezvoltarea (Spiritului partinic al oamenilor muncii, a devotamentului fată de partid și patrie, față de cauza socialismului, față de realizările mărețe ale poporului nostru, cele referitoare la caracterul concret al educației patriotice, la iubirea patriei comune.In expunerea magistrală pre
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION STOIANMult Iubite și stimate tovarășe secretar general,Stimați tovarăși,Cuprinzătoarea și complexa analiză științifică făcută drumului parcurs de poporul nostru, etapei în care ne aflăm și desprinderea cu claritate a direcțiilor spre care ne îndreptăm și supusă astăzi dezbaterii plenarei Comitetului Central subliniază forța și tăria partidului nostru, capacitatea de excepție a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de a pătrunde și interpreta, în spiritul cerințelor si legităților materialismului dialectic si istoric. fenomenele și procesele complexe din lumea contemporană, de a găsi soluții clare și eficiente problemelor cu care se confruntă, pe plan/ntem și extern, făurirea socialismului și comunismului în România.Perioada pe care o parcurgem se caracterizează prin transformări de' mare amploare și în profunzime ; ritmul nemaiîntîl- nit al mutațiilor sociale, care 

zentată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, au fost evocate numeroase pilde mărețe ale trecutului în. care locuitorii acestui pămint s-au unit în luptă pentru libertate socială și națională, pentru dreptate, propășire și egalitate. Este bine, așa cum ați subliniat, ca cei de astăzi să le cunoască mai bine, pentru că ele dau tăria morală pentru a duce mai departe ceea ce a înfăptuit acest minunat popor, dar, totodată, constituie și o bază în aprecierea concretă a 1 realizărilor prezentului nostru socialist. Faptele de netăgăduit ale istoriei, tradițiile scumpe de muncă și viață comună ale oamenilor muncii români și maghiari constituie o pildă înălțătoare pentru generația de astăzi. De aceea, in orientarea activității viitoare politico-educative va trebui să avem în vedere, așa cum. ați indicat dumneavoastră, tovarășe secretar general, că principalul factor care acționează în direcția dezvoltării conștiinței patriotice, adîncirii unității și frăției dintre toți oamenii muncii îl constituie munca comună desfășurată în întreprinderi, în unități agricole, pe șantiere de construcții și in instituții de învățămint și cultură pentru făurirea bunurilor materiale și spirituale, explicarea și înțelegerea deplină a adevărului că cetățenii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, au aceleași interese și năzuințe în edificarea societății socialiste.Sîntem conștienți că realizarea noii calități în pregătirea ideologică a comuniștilor, a tineretului, a tuturor oamenilor muncii nu înseamnă doar o schimbare a metodei sau formelor muncii noastre, ci, în primul rînd, îmbunătățirea^ conținutului acestei activități. Ca urmare ne propunem să acționăm mai intens pentru creșterea eficienței muncii de educare în rîndul comuniștilor, al cadrelor de conducere, care, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, sînt chemate să realizeze nemijlocit, în mod unitar, zi de zi, procesul de edificare a omului nou. Neajunsurile din munca de pectele de formal resc in bună măsură atitudinii unor cadre care nu întotdeauna participă efectiv la munca de educație, încearcă să se eschiveze de la munca de partid, și prin aceasta și de la munca de educație.Raportîndu-ne la exigențele rezultate din expunerea dumneavoastră, mult stimate toya- rășe Nicolae Ceaușescu, ne dăm bine seama că mai avem foarte mult de făcut pentru a adapta mai mult munca politico-educativă la cerințele vieții, pentru a lua o atitudine hotărîtă împotriva a tot ce este vechi, perimat, a oricăror mentalități retrograde. Sîntem pe deplin convinși că formarea omului nou presupune o înaltă conștiință civică, patriotică și moral- cetățenească, un larg orizont ■științific despre lume și societate. Sîntem pe deplin conști- enți de răspunderile ce revin in această direcție organelor și organizațiilor de partid, tuturor factorilor educaționali. De aceea, asigurăm plenara, pe dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru ca această răspundere să fie realizată în cele mai bune condiții, pentru a asigura triumful idealurilor socialismului și comunismului în patria noastră comună — Republica Socialistă România.

educație, as- sm se dato-

determină schimbări ale formelor de organizare social-eco- nomică, condamnă schemele comode, rigiditatea și șablonismul, metodele străine în abordarea fenomenelor sociale.Tezele de excepțională însemnătate teoretică și practică cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, definind in mod științific stadiul actual de dezvoltare a societății românești si perspectivele evoluției acesteia, se constituie intr-un magistral document programatic, care va înrîuri puternic procesul de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste a națiunii noastre, prezentul și viitorul patriei. Reafirmind in mod creator concepția partidului nostru despre locul și rolul omului în transformarea revoluționară a societății, ele reprezintă o dezvoltare creatoare a tezaurului gindirii comuniste contemporane și deschid o largă perspectivă afirmării superiorității orînduirii socialiste.Este meritul de necontestat 

al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi făcut din perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea cea mai fertilă etapă din istoria poporului nostru, caracterizată printr-o profundă transformare a vieții economlco-so- ciale a tării, printr-o intensă dinamizare a întregii gindlri teoretice a partidului, de abordare curajoasă a problemelor construcției socialiste, ale vieții internaționale și promovarea consecventă a noului în toate domeniile de activitate.Așa după cum s-a desprins cu toată claritatea. în expunerea prezentată plenarei de tovarășul secretar general al partidului se definește cu precizie rolul industrializării în construcția socialistă a României. Industrializarea este și ră- mîne singura cale de întărire a bazei materiale, independenței și suveranității naționale. Numai printr-o politică de industrializare, prin alocarea unei părți importante din venitul național pentru dezvoltare se poate asigura atît progresul neîntrerupt al tuturor ramurilor economiei. cît și baza materială pentru creșterea nivelului de trai. Aplicarea în viață a acestei cerințe fundamentale a schimbat din temelii situația economico-socială a României, locul ei în economia mondială.Prin realizările obținute, județul Constanta poate constitui un exemplu edificator al acestei politici înțelepte. între anii 1950—1980, valoarea fondurilor de investiții a depășit 125 miliarde lei, iar pentru actualul cincinal sînt alocate acestui scop peste 90 miliarde lei. Ca rezultat, producția industrială și-a mărit valoarea de aproape 53 ori, numărul personalului muncitor a crescut de la 70 000 la peste 280 000, într-o structură care reflectă continua modernizare a industriei, ridicarea gradului de pregătire profesională și de specialitate. în prezent, în județul nostru își desfășoară activitatea aproape 18 000 cadre cu studii superioare, iar peste 50 000 sînt oameni ai muncii cu studii medii de diferite specialități. Iată de ce, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Constanța, mă declar întru totul de acord cu tezele privind necesitatea obiectivă a industrializării, ca singura cale de ridicare a nivelului de trai al poporului, de asigurare a independentei și suveranității naționale.în expunerea prezentată se subliniază necesitatea cooperativizării agriculturii ca unul din principiile fundamentale ale construcției socialiste. Susțin pe deplin ideile din expunere și remarc valoarea lor teoretică excepțională. Transformarea socialistă a agriculturii, cooperativizarea. mergînd împreună cu procesul de industrializare, a realizat unitatea modului de producție în cele două sectoare fundamentale ale economiei, cu influente puternice asupra ansamblului economiei naționale.Și în acest domeniu poate fl edificatoare experiența județului Constanta, care anul acesta sărbătorește 25 de ani de la încheierea cooperativizării. Transformarea socialistă a agriculturii a dat putința unei noi organizări a producției și a muncii, cu rezultate deosebite în creșterea producției agricole, a nivelului de trai al țărănimii, mo- dificînd esențial tabloul socio- profesional al satului. Iată e- xemple de necontestat în această privință : în 1950, adică înainte de cooperativizare. în județ s-au obținut 96 000 tone cereale (grîu, orz. porumb), iar în 1981, 1.4 milioane tone ; în 1950 s-au realizat 6 100 tone floarea-soa- relui. iar în 1981 aproape 100 000 tone.Transformările în societatea noastră in anii construcției socialiste au fost uriașe, greu de redat succint dar cuprinzător. A avut loc un amplu proces de transformări înnoitoare în dezvoltarea orașelor și dotărilor edilitar-gospodărești ale localităților rurale. în județul Constanta ponderea populației urbane a ajuns la peste 65 la sută. In tot ceea ce am făurit s-a depus sudoare și suflet, energie și inteligență ; s-au învins obstacole și greutăți ce păreau de neclintit. în tot acest uriaș efort exprimîndu-se adincul patriotism al poporului nostru în întregul său.Precizările făcute în expunerea tovarășului secretar general privind obiectivul strategic fundamental — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism — implică o intensă activitate nolitico-ideologică pentru cunoașterea în profunzime a realităților țlin societate, a problemelor perfecționării mecanismelor de organizare și con

ducere a societății. Realizarea unei noi calități în toate domeniile de activitate, trecerea României in rindurile țărilor socialiste cu o dezvoltare economică medie, aplicarea principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economice, a noului mecanism economico- financiar. înfăptuirea unei profunde revoluții în agricultură, ca să mă refer numai la cîteva din obiectivele majore puse de conducerea partidului nostru în fața întregului popor în actuala etapă, necesită ridicarea conștiinței socialiste a maselor de oameni ai muncii, o cuprinzătoare activitate ideologică și politico- educativă.în spiritul hotăririlor Congresului al XII-lea, al orientărilor ' și indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, comitetul nostru județean desfășoară o intensă activitate poli- tico-ideologică și educativă în rindurile tuturor categoriilor de oameni ai muncii, cu rezultate care se reflectă pozitiv în comportamentul și acțiunea oamenilor pe frontul muncii. în activitatea socială și obștească. Contribuția nemijlocită a colectivelor de muncă a fost elementul hotărîtor prin care am reușit să rezolvăm multe probleme, să depășim și să învingem greutăți. să gospodărim mai bine partea din avuția națională ce ne-a fost încredințată, să asigurăm o largă participare a maselor la înfăptuirea a tot. ce ne-am propus pentru dezvoltarea economico-socială a județului. Avem cuprinsă în învăță- mîntul politico-ideologic aproape jumătate din populația județului. se realizează cu regularitate dezbateri și informări politice, au sporit la toate nivelurile forțele antrenate în activitatea politică de masă, ajungînd în prezent la peste 45 000 de propagandiști și agitatori. Un sfert din populația județului studiază în școli și facultăți. Desfășurăm, de asemenea, acțiuni diferențiate cu marinarii șl docherii, lucrătorii din turism și sfera serviciilor, cu oamenii muncii de pe marile șantiere de construcții. Acțiunile pe care le întreprindem oferă posibilitatea dialogului, transmiterii unui volum însemnat de idei, cunoștințe și informații politico-ideologice, cultural-ști- ințifice și profesionale.O analiză critică, atentă a e- ficienței muncii noastre în spiritul cerințelor formulate de documentele plenarei la care participăm ne conduce la concluzia că mai avem mult de făcut pentru a realiza ridicarea conștiinței la nivelul realizărilor și transformărilor economico-sociale. Se mai în- tilnesc și in județul nostru manifestări de lipsă de grijă fată de avutul obștesc, indisciplină în producție, unele tendințe de înavuțire, de încălcare a legilor și a normelor de conviețuire socială. în unele Împrejurări se constată lipsă de opinie fată de asemenea încălcări, slaba și uneori neeficienta intervenție a unor organizații de partid și de stat, de masă și obștești pentru a preîntîmpina și stirpi orice încălcare a normelor de conviețuire socială. Sîntem nemulțumiți de faptul că unele organizații de partid, școli si instituții cultural-științifice dau dovadă de îngăduință fată de concepțiile mistice, fată de tendințele de subapreciere a capacității creatoare a poporului nostru. Asemenea stări de lucruri arată că va trebui să desfășurăm o intensă activitate pentru cunoașterea. însușirea si aplicarea neabătută în viată a politicii partidului nostru, pentru ridicarea pregătirii politico-ideologice și cultural-știintifice a tuturor oamenilor muncii la nivelul cerințelor obiectivelor pe care le avem de îndeplinit în toate domeniile, că va trebui să acționăm pentru întărirea ordinii. disciplinei și responsabilității fată de înfăptuirea legalității socialiste și încetățenirea in întregul sistem al relațiilor sociale a principiilor și normelor eticii și echității socialiste.Stimați tovarăși.In documentele supuse dezbaterii plenarei se face 0 temeinică analiză lucidă și realistă a situației internaționale, a evenimentelor care au loc pe arena mondială și se afirmă poziția partidului nostru fată dea- cestea. față de problemele majore ale confruntării de idei din mișcarea comunistă si muncitorească mondială, se dau răspunsuri ferme și clare concepțiilor și teoriilor imperialiste. reacționare, iraționaliste care încearcă să justifice necesitatea apariției și menținerii
(Continuare în pag. a IV-a)
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PLENARA LĂRGITĂ A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a III-a)grelelor probleme care frămîn- tă omenirea.Privită în contextul actual si în perspectiva istoriei, marea însemnătate teoretică si practică a concepției românești, a secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la desfășurarea proceselor revoluționare mondiale, realizarea unei noi unități și întărirea coeziunii mișcării comuniste si muncitorești internaționale, a forțelor progresiste și democratice de pretutindeni, este dată de înalta sa principialitate revoluționară și ampla deschidere către nou. către dialog în soluționarea problemelor mondiale. în consens cu interesele

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘTEFAN PASCUMult stimate tovarășe secretar general, președinte al României socialiste, Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși.Ascultînd impresionanta dumneavoastră expunere, adresată națiunii române în întregimea sa, am fost profund impresionat atît de frumusețea ei, cit și de bogăția de idei, îngemănate lntr-o logică de excepțională putere demonstrativă. Muncitori, țărani, intelectuali și-au regăsit locul și rolul in dezvoltarea istorică a poporului român, în tumultuoasa contemporaneitate socialistă, în viitorul comunist pe care-1 pregătim.Am înțeles mesajul de însemnătate excepțională, anume că „nimic nu se poate construi ig- norînd trecutul", că „esențialul este să se ia ce este bun și să se asigure o dezvoltare pe baze noi, în raport cu nivelul de cunoștințe la care a ajuns societatea intr-un moment sau altul". Judecata, pe cit de profundă, pe atit de dreaptă, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele țării, constituie o călăuză de absolută necesitate nu numai pentru cel ce se încumetă să reconstituie trecutul spre înțelegerea prezentului și viitorului, ci, deopotrivă, pentru oricine dintre cei ce doresc să fie folositori societății. Cel ce înțelege învățămintele istoriei prețuiește legătura permanentă între ceea ce a fost ieri, ceea ce este astăzi și ceea ce va fi mîine, punți trainice între trecut, prezent și viitor. Numai pătrunderea și însușirea marilor adevăruri ale trecutului pot asigura omului prezentului înțelegerea deplină a menirii sale. Oamenii de știință, între care și istoricii, mai sînt datori să contribuie, prin știința lor, la realizarea de valori superioare, spre educarea patriotică a oamenilor muncii în înaltele principii de dreptate și echitate, de adevăr și obiectivitate.Istoria milenară a poporului român și a strămoșilor săi a înscris, cu litere de aur, numeroase adevăruri cu caracter de permanență. Cel dintîi poate fi socotit, atît ca prioritate, cit și ca însemnătate, legătura indestructibilă a oamenilor cu locurile străbune. Asemenea legături trainice dintre oameni și locuri, dintre locuri și oameni explică dîrzenia și eroismul cu care poporul român și strămoșii săi, geto-dacii și daco-romanii, și-au apărat țara, țarina, pă- mîntul, ogorul. Valuri după valuri s-au perindat, cu ginduri de dominație peste pămînturile locuite de români, dar acestea nu au putut înlocui nici substratul geto-dacic, nici superstratul daco-roman și nici sinteza a- cestora — poporul român. Oamenii pămîntului și-au apărat glia cu sîngele și au făcut-o roditoare cu sudoarea frunții. Intr-o mînă purtau sabia, cu cealaltă apăsau coarnele plugului. Norii negri nu i-au înspăi- mîntat, furtunile nu i-au alungat. răutățile nu i-au îngenuncheat. Au rămas drepți și demni pentru a-și onora misiunea și a-și împlini destinul.Este explicația înrădăcinării organice, în pămînt și glie, a persistenței, fără clintire, în- fruntînd vitregiile vremurilor, a poporului român. Popor ce a rămas legat indestructibil de pă- mint și de țarină, pe care le-a transformat în țară, de o parte și de alta a Carpaților, coloană vertebrală a pămîntului și a neamului românesc. A neamului românesc care nu și-a părăsit niciodată și nici o clipă munții și colinele, dealurile și cimpiile.Se pot invoca în sprijinul a- flrmației numeroase argumente logice, pe care logica contorsionată a unora le ignoră în chip deliberat. Mai întii, o populație care a trăit de milenii în aceleași locuri nu și le părăsește cu nici un preț. în al doilea rind, ar fi un caz unic în istorie ca o populație, in totalitatea sa, să-și fi părăsit căminele, gospodăriile, mormintele în fața unor populații trecătoare. în al treilea rind, de la părăsirea Daciei de către oficialitatea romană și pină la sosirea primului val de populație în migrație trecuseră mai multe decenii. în al patrulea rind, noii veniți ar fi împiedicat ei înșiși o astfel de evacuare, avînd nevoie de sprijinul material al' oamenilor pămîntului. în al cincilea rind, teritoriile sud-dună- rene nu erau cu nimic mai liniștite, mai ferite de primejdii decit cele nord-dunărene. în al șaselea rînd, e incredibil ca urmașii populației ce și-ar fi părăsit locurile cu multe secole în urmă la revenire să se așeze exact în locurile de unde plecaseră strămoșii lor. în al șaptelea rind, ar fi un caz cu totul 

și aspirațiile fundamentale ale popoarelor. Declarîndu-mă pe deplin de acord cu politica internațională a partidului si statului nostru, dăm o înaltă apreciere rolului hotăritor pe care îl are tovarășul Nicolae Ceaușescu în elaborarea si înfăptuirea politicii externe a Partidului Comunist Român și a României socialiste, contribuției sale active la solutionarea pe cale pașnică a problemelor ce frămîntă omenirea.Vă asigur, mult stimate sl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația județeană de partid, toți oamenii muncii din județul nostru vor munci cu dăruire și pasiune revoluționară pentru înfăptuirea măsurilor ce le va adopta plenara.

singular în istoria omenirii ca un popor întreg să se strămute neobservat și neconsemnat de vreun izvor scris sau nescris, cu toate că în vremea cînd neo- reoslerienii afirmă migrarea românilor din Balcani la nordul Dunării în sec. IX—XII istoriografia era relativ înfloritoare.Argumentele logice sînt sprijinite pe deplin de izvoarele scrise, arheologice, lingvistice, juridice, etnografice, tot mai numeroase și mai convingătoare pe măsura intensificării cercetărilor.în continuare, vorbitorul a prezentat pe larg o serie de rezultate ale cercetărilor efectuate în ultimii ani, care confirmă o dată mai mult continuitatea poporului român in spațiul carpato-dunărean. Cu fiecare cercetare, pămîntul generos al țării înmulțește numărul descoperirilor, sporește cunoștințele, dezvăluie viața, cu bucuriile și necazurile ei, cu e- forturile și realizările oamenilor pămîntului, spre satisfacerea trebuințelor vieții, spre înaintarea societății, într-o vreme de neodihnă, tulburată de populațiile in căutarea unor vaduri de scurgere.Vreo 1 000 de așezări, cetăți și cimitire ale populației dacoromâne și românești din sec. IV—XI au fost descoperite in spațiul carpato-dunăreano-pon- tic în perioada în care istoricii certgți cu adevărul și obiectivitatea plimbau pe români prin Balcani, în urma turmelor de oi. Vidul existent în mintea acestora, invocat spre învrăjbirea popoarelor, așa cum ați a- firmat-o dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, în numeroase împrejurări și în expunerea de astăzi, in realitate a fost o societate temeinic alcătuită de oamenii pă- mintului, poporul român, care și-a organizat o viață economică, socială și politică proprie, luptînd vitejește pentru a-și apăra ființa, graiul și glia strămoșească, conviețuind în mod pașnic cu unele populații migratoare. în aceste împrejurări, poporul nostru, în plin proces de cristalizare a fizionomiei sale etnice si spirituale, a făcut față singur, prin propriile sale forțe, valurilor migratoare în trecere peste teritoriile sale. Sinteza de valoare teoretică nedezmințită, întemeiată pe o pătrundere remarcabilă a fenomenelor istorice, formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu constituie cea mai temeinică dezmințire a afirmațiilor tendențioase, izvorîte din neștiință sau rea-credintă. ..Enigma" si „miracolul" de care vorbeau unii istorici in legătură cu perioada de etnogeneză a românilor — din necunoașterea realității sau din ignorarea adevărului — sînt înlocuite cu adevăruri axiomatice recunoscute de toți cei ce slujesc adevărul cu știință și conștiință.Populația daco-romană, poporul român nici nu s-a retras vreodată din locurile străvechi și nici nu a emigrat cîndva din altă parte, ci a continuat să trăiască în obști sătești, proprii, acestea fiind însăși o dovadă a continuității neîntrerupte de la geto-daci la daco-romani și de la aceștia la români. Cu îndeletnicirile lor ancestrale : agricultura și anexele ei, creșterea vitelor și păstoritul, mineritul și meșteșugurile, cu doinele și baladele sale, neîntrecute în frumusețe și umanitate. Obști organizate in judecii, acestea în „țări" sau „romanii populari". conduse de juzi si de „oameni buni și bătrîni", răs- pîndite pe întreg pămîntul locuit de români. Pe care poporul român le-a apărat cu sacrificii și jertfe în fața tuturor neprietenilor, conștient că existența țării, a statului constituie garanția fundamentală a existenței ființei neamului. Originea daco-romană și continuitatea existentei noastre constituie caracteristicile fundamentale ale poporului român, așa cum ați subliniat-o dumneavoastră, de mai multe ori. de asemenea. în expunerea de neîntrecută frumusețe prin marile adevăruri rostite de la tribuna plenarei.Aceste realități nedezmințite au generat idealurile popoarelor în general, implicit ale poporului român, permanențe ce conferă strălucire și demnitate istoriei noastre : dreptate și libertate socială și națională, independență și unitate, una derivind din alta, una gene- rind-o pe cealaltă, toate la un loc sintetizînd trecutul, prezentul și viitorul.Permanențele istoriei poporului român aveau drept temei realități puternice : conștiința originii comune, a unității etnice, lingvistice și culturale, a obiceiurilor și datinilor, apartenența la același teritoriu, la aceeași istorie, nutrind aceleași aspirații, aspirind la aceleași drepturi.

Asemenea mari idealuri, cultivate de mișcarea muncitorească de la nașterea sa, au fost ridicate ne trepte superioare de orinduirea noastră socialistă. Deoarece între socialism și patria liberă, unită, independentă. între interesele muncitorimii si ale poporului nu sînt și nu pot fi antagonisme, cum relevau socialiștii români în anul de început al războiului de eliberare și unitate națională-statală din 1916- 1918 ; socialismul a considerat și consideră patriile cadre naturale și istorice de dezvoltare a popoarelor. Patrie pe care socialismul biruitor din țara noastră a înfrumusețat-o cu caracteristici superioare, de unire a tuturor fiilor săi în marea familie socialistă, peste deosebire de originea etnică, uniți prin originea comună care este patria tuturor. Patria care slujește interesele generale ale tuturor locuitorilor săi, într-o unitate indestructibilă, care nu poate fi subminată de cei ce seamănă învrăjbire între _ popoare, de cei ce mai manifestă
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE PANĂMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,în aceste momente, de o însemnătate cu totul deosebită pentru întreaga viată spirituală a națiunii noastre, se cuvine să adresăm cel mai fierbinte o- magiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, prin opera socială monumentală, confirmată cu strălucire de mersul istoriei, ce stă la baza făuririi României moderne, aduce o excepțională contribuție la clarificarea și jalonarea direcțiilor dezvoltării societății contemporane, a problemelor majore ale construcției socialiste în tara noastră, pentru înfăptuirea celor mai complexe sarcini ale revoluției socialiste.Expunerea prezentată plenarei de secretarul general al partidului. în care regăsim pregnant liniile de forță ale personalității și vocației sale creatoare, a gindirii. acțiunii și practicii revoluționare, a întregii politici a partidului nostru, înfățișează uriașele transformări revoluționare înfăptuite sub conducerea partidului, care au schimbat din temelii destinele patriei noastre socialiste, ale întregului popor, ce-și făurește astăzi, de sine stătător, prin munca sa eroică, o societate nouă, o civilizație întemeiată pe împlinirea celor mai înalte aspirații și idealuri umaniste.Document de o inestimabilă valoare, ce sintetizează magistral experiența de muncă și luptă a clasei muncitoare, expunerea definește cu claritate obiectivele și căile de acțiune în vederea dezvoltării continue a forțelor de producție, menținerii unei relații judicios determinate între acumulare și consum. în consens cu cerințele actualei etape, a soluționării practice a problemelor complexe. a contradicțiilor existente ca urmare a luptei dintre vechi și nou în societatea noastră. în deplină concordantă cu legitățile obiective, cu necesitățile și posibilitățile largi de valorificare, la un nivel tot mai înalt, a condițiilor și resurselor materiale și umane ale socialismului.Adînc convinși de realismul și justețea tezelor pe care le cuprinde expunerea, dăm o înaltă apreciere conținutului i- deilor novatoare, de mare cutezanță și previziune, care dimensionează pe temelii noi. în spiritul materialismului dialectic si istoric, al socialismului științific, programul vast e- laborat de partid pentru edificarea socialismului în patria noastră, contribuție de cea mai mare însemnătate în elucidarea unor probleme cu care se confruntă în prezent mișcarea comunistă și muncitorească internațională. la îmbogățirea tezaurului teoriei revoluționare a clasei muncitoare.Inscriindu-se firesc în ansamblul măsurilor întreprinse de conducerea partidului pentru îmbunătățirea permanentă a muncii ideologice și de propagandă, expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. hotăririle ce vor fi adoptate a- sigură creșterea rolului conducător al partidului, al clasei noastre muncitoare în întreaga viață socială, dezvoltarea forței economice a tării, promovarea noului, mersul înainte al întregii noastre societăți.în însufletitorul tablou al istoricelor izbînzi obținute de poporul nostru se reflectă si realizările oamenilor muncii din Capitală, care asigură în prezent o producție de 57 de ori mai mare decit în 1938, ponderea deținînd-o ramurile constructoare de mașini, chimiei, electronicii, electrotehnicii, mecanicii fine și opticii, domenii ale tehnicii de vîrf care pun cu putere în lumină justețea politicii partidului de accelerare a industrializării socialiste a tării. in pofida unor teorii neștiințifice care ar vrea ca România să rămînă Înapoiată din punct de vedere economic, subjugată și aservită unor interese străine.Succesele înregistrate în cincinalul precedent, precum si in prima parte a actualului cincinal. concretizate în importante sporuri de producție realizate pe seama creșterii productivității muncii și a valorificării mai bune a resurselor materiale, evidențiază cu putere însemnătatea practică deosebită a ridicării nivelului de conștiință al oamenilor și angajării lor plenare în muncă, factorul ho- tărîtor al dezvoltării forțelor 

nostalgie pentru imperii pentru totdeauna apuse și dominații respinse de popoarele dornice de libertate, unitate, independență și integritate. Pe temeiul celor mai înalte principii oferite de istorie — originea daco- romană a poporului român și continuitatea existenței sale pe meleagurile totdeauna locuite de el, a drepturilor ce decurg din situația etnodemografică. imensa majoritate a românilor în Țara Românească și Moldova, și majoritatea absolută în toate timpurile în Transilvania, stabilirea locului poporului român în istorie constituie fundamentul activității ideologice, deoarece nu se 'poate vorbi de educație patriotică, revoluționară, socialistă, fără cunoașterea și cinstirea trecutului de luptă și de vrednicii ale înaintașilor. Așa cum promovează cu consecvență partidul nostru, secretarul său genera], președintele României socialiste, înțeleptul, prestigiosul șl neobositul om politic al lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

de producție, al realizării unei noi calități a vieții, a unul nivel material și spiritual tot mai înalt.Concomitent cu aceste realizări, am obținut și în agricultură o seamă de rezultate în înfăptuirea prevederilor programului de autoaprovizionare, domeniu în care sintem conștient! însă că. așa cum sublinia și ieri tovarășul Ceaușescu în întîlnirea cu primii secretari ai comitetelor județene de partid. putem și trebuie să facem mai mult. întrucît avem toate condițiile să obținem producții net superioare anilor precedent!.Organele și organizațiile de partid din municipiul București au acționat și acționează stăruitor pentru legarea întregii activități politice și educative de sarcinile concrete cu care se confruntă fiecare colectiv de muncă. în acest spirit, dezbaterile in adunările generale, la cercurile de învățămînt politico- ideologic, munca de la om la om, propaganda scrisă și vorbită au fost mai bine orientate către problemele cu care se confruntă colectivele de muncă, contribuind nemijlocit la soluționarea acestora, la întărirea ordinii și disciplinei, a responsabilității față de îndeplinirea sarcinilor, la afirmarea fizionomiei omului nou, a profilului său moral-politic specific etapei actuale ce o parcurge țara noastră. Pe acest temei, in primele 5 luni ale acestui an am realizat suplimentar o producție marfă industrială în valoare de peste 800 milioane lei, importante economii de metal, combustibil, energie electrică. Sintem hotăriți ca in semestrul următor. să acționăm pentru organizarea mai bună a producției și a muncii, îndeosebi în întreprinderile ce au rămîneri în urmă, pentru ca fiecare unitate șă-și realizeze exemplar sarcinile de plan stabilite. Aceasta este, în fond, expresia cea mai elocventă a înțelegerii noțiunii de proprietate socialistă și a calității și răspunderii de proprietar asupra mijloacelor de producție, definite intr-o nouă lumină astăzi în expunerea secretarului general al partidului.Prin dezbaterea și aprofundarea problemelor fundamentale ale politicii partidului, cu participarea activului de partid, 'a propagandiștilor din învățământ, cercetare și producție, am asigurat o mai bună cunoaștere șl însușire a hotărîrilor de partid și a legilor țării, dezvoltarea sentimentelor de dragoste față de partid, patrie și popor, a concepției revoluționare despre lume și viață. în activitatea cul- tural-artistică de masă desfășurată în cadrul Festivalului național „Cintarea României" am pus un accent mai mare pe sporirea numărului de formații artistice din întreprinderi și instituții, pe calitatea programelor acestora, pe necesitatea de a prezenta cit mai multe spectacole, în cadrul stagiunilor permanente, pe marile platforme industriale, în așezăminte de cultură, pe estrade și stadioane.Efervescenta creatoare a vieții noastre politico-educative, conținutul, amploarea și diversitatea tot mai largă a manifestărilor demonstrează clarviziunea și originalitatea politicii partidului și statului nostru, a programului ideologic, a cărui esență rezidă în preluarea și promovarea pe o treaptă tot mai înaltă a idealurilor, tradițiilor, valorilor naționale, temeiurile continuității istorice pe care edificăm astăzi întreaga operă revoluționară de formare a omului nou in România.Raportîndu-ne la exigențele mereu sporite puse în fața noastră, trebuie să spunem însă deschis că în munca politico-ideo- logică desfășurată de organele și organizațiile de partid din Capitală continuă să se manifeste o seamă de neajunsuri, ale căror consecințe negative se reflectă în modul cum se îndeplinesc sarcinile economice și sociale în unele unități, in asigurarea unui climat de disciplină desăvîrșită la fiecare loc de muncă.Iată, de exemplu, în ceea ce privește introducerea progresului tehnic, în întreprinderi multe probleme sînt rezolvate cu în- tîrziere, se mențin în fabricație produse învechite, cu o slabă competitivitate. Avem un indice scăzut de utilizare a metalului, folosim cu eficiență redusă forța de muncă, iar durata de asimilare a produselor noi este, în multe cazuri, dublă față de timpul realizat în alte țări. Anul 

trecut am Întreprins, la Indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, o amplă acțiune de reducere a importurilor, constituind, pe fiecare produs, colective mixte formate din specialiști, cercetători, proiectanți, cadre din învățămîntul superior. Ca urmare, numai într-o jumătate de an s-au asimilat peste 1 500 de produse. Deci, se poate. , Numai așa vom putea învinge inertia ce se manifestă în unele întreprinderi, cu o dotare tehnică modernă, în care ponderea exportului în producția marfă este doar de 5—10 la sută. Aceste probleme țin de nivelul de conștiință al oamenilor și ele arată limpede că este necesar ca în munca de propagandă să punem accentul pe problemele de fond ale producției, stimulind creația tehnică de masă, orientarea acesteia spre îndeplinirea sarcinilor majore ale fiecărui colectiv de muncă. Vom face totul pentru ca birourile și comitetele de partid să conducă îndeaproape întreaga activitate de propagandă, spre a o transforma, în secții și ateliere, la fiecare loc de muncă, într-un instrument activ de educație, de formare a conștiinței revoluționare a oamenilor muncii, îndeosebi a tineretului, de combatere și înlăturare a unor atitudini și mentalități inapoiate față de muncă, față dg viață și societate.în acest sens, sîntem conștienta că mai avem multe de făcut, întrucît in unele organizații de partid nu se acționează cu hotărâre împotriva manifestărilor de formalism și superficialitate, tolerindu-se existența neajunsurilor, abaterile de' la legile țării, de la normele eticii și echității socialiste. Asemenea situații se în- tîlnesc intr-o serie de întreprinderi, în instituții, în unități de învățămînt, comerciale și de prestări de servicii, in care nu se acționează ferm, nu se militează pentru imbunătățirea calitativă a activității, pentru întărirea ordinii și respectarea întocmai a legilor țării și a hotărîrilor de partid. După cum se știe, in întreprinderi de comerț exterior s-au comis abuzuri, iar uneori s-au săvîrșit ’ încălcări ale legislației, soldate cu grave prejudicii pentru eeo- norma națională. în unele ministere și instituții centrale continuă. să se mențină un climat de automulțumire, de lipsă de exigentă și spirit critic, o serie de cadre de conducere din aceste unități interpretînd greșit funcțiile pe care le îndeplinesc, participă în mică măsură la viața și activitatea organizațiilor de partid respective.Biroul Comitetului municipal P.C.R. București a tras din acestea concluzii corespunzătoare și se angajează să asigure în viitor măsurile ce se impun pentru eliminarea unor asemenea neajunsuri.Este, de asemenea, necesar să îmbunătățim munca de educație patriotică a oamenilor, de formare și dezvoltare la toți cetățenii a sentimentelor de dragoste față de patrie, partid și popor. Nu întotdeauna luăm1 atitudine față de unele manifestări de cosmopolitism și nu insistăm suficient pentru a sădi trainic în conștiința oamenilor ideea că locul celor care-și iubesc țiara și poporul este aici, unde, chiar dacă uneori ar fi mat greu, menirea noastră este ca prin muncă să făurim o societate nouă, a libertății și demnității umane.Trebuie să recunoaștem, do asemenea, că. deși pentru aceasta tovarășul Nicolae Ceaușescu
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
LEONARD CONSTANTINMult iubite și stimate tovarășeNicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Ascultînd expunerea prezentată plenarei de către secretarul general al partidului am traversat cu ochii mintii istoria zbuciumată a neamului nostru, drumul parcurs de poporul român de-a lungul mileniilor pentru păstrarea și afirmarea ființei sale, eforturile si sacrificiile consacrate înălțării pe culmile progresului si civilizației socialiste.Prin ținuta științifică și profunzimea revoluționară în analiza și interpretarea mișcării proceselor și fenomenelor interne și internaționale, prin tezele și concluziile noi, expunerea se constituie ca o autentică și o- riginală dezvoltare creatoare a Programului partidului, ca o nouă contribuție la îmbogățirea materialismului dialectic și istoric, a socialismului științific.Datorăm partidului și dumneavoastră. mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, asemenea valori inestimabile, faptul de a fi programat. în anii revoluției și construcției socialiste. si îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, o desfășurare realistă de forte și energii creatoare, de a asigura un curs ascendent vieții economice și sociale românești.De aceea, permiteți-ne să ne exprimăm mîndria de a fi soldați ai acestui partid și de a vă avea pe dumneavoastră in frunte ca pe o chintesență a hărniciei, priceperii și spiritului creator al poporului român, al virtuților acestuia, a vocației lui de făuritor conștient de nouă civilizație și de sine.Stimați tovarăși,Grație politicii înțelepte promovate de partidul nostru, de repartizare rațională a forțelor de producție în teritoriu, județul Iași a cunoscut în anii socialismului. si mai ales după Congresul al IX-lea. o amplă dezvoltare economico-socială, reflectată în sporirea potențialu- lului industrial de peste 70 de 

ne-a criticat In mal multe rin- duri. în munca de propagandă nu acordăm atenția cuvenită unor probleme ce vizează formarea și dezvoltarea concepției revoluționare despre lume și viață, in spiritul materialismului dialectic și istoric, concomitent cu combaterea unor mentalități mistice și retrograde, reminiscențe ale unui mod de viață burghez, perimat, in total dezacord cu nivelul de cunoaștere, cu datele științei, cu realitățile lumii noastre. Față de influențele ideologice ale unor secte religioase și oficine reacționare din afară sau agenții acestora, față de proliferarea unor teorii și teze de factură idealistă, subiectivistă, menite să accentueze și să speculeze unele fenomene de înstrăinare, unele greutăți și probleme sociale și individuale, trebuie să luăm o atitudine combativă, intransigentă, promovind ferm concepția revoluționară despre lume și viață a Partidului Comunist Român.Cu toate că în ultimii ani s-a creat prin organizarea Festivalului național „Cintarea României" un cadru favorabil unei ample activități cultural- educative de masă, trebuie să arătăm că, datorită unor deficiențe în coordonarea acțiunilor, în orientarea acestora spre o problematică de stringentă actualitate, in folosirea corespunzătoare a bazei materiale, a forțelor și a cadrelor din domeniul culturii și artei, munca de educare a oamenilor și de ridicare a nivelului de cultură generală nu se situează întotdeauna la nivelul exigențelor. Deși în Capitală am inițiat mai multe activități împreună cu organizațiile de partid din uniunile de creație, cu celelalte instituții de artă și cultură, se impune să ne intensificăm preocupările pentru sporirea contribuției lor la educarea maselor, la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste. Aceasta este necesar cu atît mai mult cu cit nu o dată oamenii muncii, în întâlnirile cu creatorii, au cerut ca în lucrările de artă să se reflecte mai mult și mai bine viața și preocupările lor, idealurile ce îi animă. întrucît sînt încă unele cărți, lucrări de artă plastică, muzicale și filme care nu au un mesaj educativ clar, nu pătrund în sufletele și conștiința celor ce muncesc.în deplină unitate cu politica sa internă, partidul și statul nostru, așa cum se subliniază în expunere, desfășoară o vastă activitate internațională consacrată înfăptuirii aspirațiilor fundamentale ale poporului român de libertate, independență și suveranitate, de colaborare și solidaritate militantă cu toate forțele progresiste de pretutindeni, în vederea afirmării intereselor legitime ala fiecărui popor, realizării dezarmării, securității și păcii, unei noi ordini economice și politice internaționale, unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Vă rog să-mi îngăduiți să asigur plenara, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Capitală, că vom acționa fără preget, cu toată hotărârea, în vederea înfăptuirii exemplare a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, consacrată edificării celei mal drepte și demne societăți, socialismul și comunismul pe pămintul străbun al patriei.

ori, realizînd astăzi o producție de 1,5 ori mai mare decit întreaga Românie din anul 1938. Totodată, au crescut de aproape 4 ori producția agricolă și de circa 10 ori indicatorii care reflectă calitatea vieții. Sînt exprimate în aceste cifre efectele efortului poporului nostru, ale consacrării unei părți din venitul național — circa o treime — fondului de dezvoltare, din care Iașiul a primit, numai în ultimele patru cincinale, peste 50 de miliarde lei.Imensa majoritate a marilor obiective înălțate în județul Iași au fost ctitorite de dumneavoastră. mult iubite si stimate tovarășe secretar general, în cadrul celor nouă vizite de lucru făcute în județul nostru, pentru care oamenii muncii din această parte a tării vă adresează, și cu a- cest prilej, sentimentele lor de aleasă și distinsă prețuire.în această perioadă, în procesul muncii și al creației s-au înregistrat ample transformări în structurile sociale, în condițiile de muncă și de viată ale oamenilor. în pregătirea lor politică. profesională si culturală, afirmîndu-se tot mai mult conștiința nouă, socialistă.în același timp, ne confruntăm cu unele probleme pe linia valorificării superioare a materiilor prime, materialelor, energiei și conbustibililor. realizării indicatorilor de calitate, respectării tehnologiilor de fabricație, executării în agricultură a tuturor lucrărilor în termen optim și de calitate, întăririi ordinii și disciplinei.Asemenea neajunsuri arată că în activitatea noastră de propagandă. în munca ideologică continuă să se manifeste aspecte de formalism și superficialitate. de insuficientă legare a acțiunilor întreprinse de realitățile concrete ale colectivelor de muncă. De aceea, in spiritul expunerii dumneavoastră, tovarășe secretar general, sîntem hotăriți să acționăm cu fermitate pentru trecerea întregii activități educative la o nouă calitate, la cultivarea spiritului revoluționar combativ, la promovarea unei atitudini hotărîte fată de 

totl cel care încalcă legile tării. normele noastre de muncă și de viată. Actionînd astfel, vom face totul pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor ce ne revin în dezvoltarea economică. cit si în procesul de afirmare a personalității umane, în ansamblul preocupărilor Comitetului județean de partid Iași cu privire la munca ideologică. as dori să mă opresc la două probleme, și anume : activitatea consacrată cercetării fenomenelor si proceselor noi sociale, așa cum dumneavoastră ați demonstrat, atît de convingător. în expunerea prezentată. și munca educativă în rîn- dul tinerei generații.în legătură cu prima problemă, vorbitorul a spus :Ascultînd expunerea prezentată plenarei, ne dăm seama că este necesar să acționăm cît mai hotârît pentru recuperarea ră- mînerilor în urmă, orientînd mal bine activitatea cadrelor din a- cest domeniu și concentrînd cercetarea științifică pe baza unui program unitar, asa cum cereți dumneavoastră, pe teme de mare actualitate, care să pună în valoare aportul industrializării, al transformării socialiste a agriculturii. al dezvoltării celorlalte ramuri si sectoare în ridicarea economică si socială a fiecărei zone, a fiecărui județ, ca o necesitate obiectivă a procesului de omogenizare economică si socială, a creării condițiilor afirmării personalității umane.Noi obiective si orizonturi stau în fata cercetării științifice. în analiza evoluției autoconducerii muncitorești, autogestiunii eco- nomico-financiare în condițiile participării oamenilor muncii cu pină la 30 la sută la constituirea fondurilor de bază ale întreprinderilor.Sîntem hotăriți să acționăm astfel incit tezele si aprecierile noi din expunere să determine un nou impuls în munca cadrelor din acest domeniu, atît în cercetare, cît si în activitatea didactică si educativă.Cea de-a doua problemă la care doresc să mă refer este activitatea educativă în rîndul tinerei generații, care pornește de la realitățile județului Iași, unde aproape 60 la sută din populație nu a împlinit vîrsta de 30 de ani ; un număr de unități care au fost construite în această perioadă înregistrează o medie de vîrstă a personalului muncitor de 20—25 ani. iar pe băncile școlilor si am- fiteatrelor se pregătesc 250 000 de elevi și studenți. reprezen- tind aproape o treime din locuitorii acestei zone.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

EDUARD EISENBURGERMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși.Plenara noastră va intra în analele istoriei Partidului Co- .munist Român, ale mișcării comuniste și muncitorești ca un moment de deosebită importantă pentru dezvoltarea gîndirii revoluționare, a activității teoretice și practice în făurirea noii societăți, a perfecționării continue a strategiei și tacticii forțelor revoluționare în lupta pentru lichidarea exploatării sociale și naționale, a independentei și suveranității popoarelor, în edificarea socialismului și comunismului în lume.Doresc și eu să-mi exprim totala adeziune față de tezele, ideile și orientările cuprinse în magistrala dumneavoastră expunere, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. prezentată plenarei, document politic de inestimabilă valoare teoretică și practică, ce abordează marile mutații în dezvoltarea social-e- conomică a patriei, a fenomenelor și tendințelor cu care se confruntă azi omenirea, dînd răspuns la o seamă de probleme ale revoluției și construcției socialiste contemporane pe baza analizei riguros științifice a realităților social-economice, politice și ideologice în lumina concepției materialist-știintifice. a legilor generale obiective aplicate la condițiile concrete ale țării noastre, în contextul fenomenelor și proceselor caracteristice epocii contemporane.Bogăția de idei și tezele novatoare expuse în fața noastră, mult stimate tovarășe secretar general, evidențiază din nou, cu pregnantă, înaltele dumneavoastră calități de remarcabil om politic și de stat, de profund gîndi- tor marxist și revoluționar consecvent, patriot înflăcărat și internaționalist, care militați cu dăruire și abnegație pentru edificarea pe pămîntul scump al patriei noastre a celei mai drepte și bune societăți din lume — societatea socialistă* și comunistă, pentru creșterea forței și influentei socialismului în lume, pentru pace, prietenie și colaborare multilaterală între popoare.Este o mare fericire și sintem mindri că vă avem în fruntea partidului și statului nostru, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu și strălucit exponent al intereselor vitale ale poporului nostru, al tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate. Vedem în toate acestea încă o dovadă a fermității de neclintit a conducerii partidului în privința purității ideologice și politice. în cunoașterea, însușirea și transpunerea în viată de către masele de oameni ai muncii din patria noastră a concepției revoluționare a partidului, de dezvoltare a capacității lor de a înțelege noul, de a milita în spirit revoluționar pentru aplicarea noului. de a combate tot ceea ce este retrograd, înapoiat, străin spiritului poporului nostru .socialist.Mai ales după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, gîndirea teoretică cu

Comitetul județean de partid acționează pentru promovarea unei varietăți de forme și mijloace educative capabile să determine cunoașterea de către tineri a trecutului glorios de muncă și de luptă al poporului nostru. înțelegerea eforturilor reclamate pe parcurgerea fiecărei etape în edificarea noii orîn- duiri, realismul și umanismul politicii interne și externe a partidului și statului nostru.în același timp, milităm pentru sădirea cultului muncii, pentru formarea tinerilor ca oameni cu o temeinică pregătire politică și profesională, cu un înalt grad de cultură, cu o concemie înaintată despre lume și viață.Recunoaștem însă că avem șl unele neimpliniri. O serie de tineri înregistrează rezultate mai modeste în muncă și la învățătură. au unele manifestări neconforme cu normele noastre de viață ; unele forme și mijloace ale muncii educative desfășurate de comitetul județean de partid nu au /o suficientă forță de influențare și convingere, nu reușesc să asigure echilibrul ne- .cesar între manifestările educative și cele recreative.Sîntem hotăriți să ne perfecționăm activitatea de educație în rindul tinerei generații, ca dealtfel în rindul tuturor categoriilor de oameni ai muncii, să cultivăm teza exprimată cu ati- ta claritate de dumneavoastră, potrivit căreia în societatea noastră nu poate fi admisă nici munca fără piine. dar nici plinea fără muncă. Totodată, fun- damentînd mai bine activitatea pe care o desfășurăm, votn-f*1' mări să explicăm cu mai multă» claritate faptul că și în condițiile socialismului pot apărea greutăți, se manifestă contradicții, iar depășirea lor presupune o temeinică educație, maturitate politică, angajare fermă a tuturor oamenilor muncii in edificarea civilizației socialiste și comuniste.Declarîndu-mă întru totul d« acord cu tezele și aprecierile noi din expunere, aprobînd întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, asigurăm plenara, pe dumneavoastră. mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că sintem hotăriți să înlăturăm lipsurile și neajunsurile din munca noastră, să acționăm cu fermitate și răspundere comunistă pentru transpunerea în viață a Programului partidului, sporin- du-ne astfel contribuția la accelerarea înfloririi scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

noaște o deosebită efervescentă prin abordarea și aprofundarea problemelor construcției socialiste. a fenomenelor din viata internațională, din mișcarea comunistă și muncitorească. Aceasta a fost posibil deoarece — cum arăta cu alt prilej tovarășul Nicolae Ceaușescu — partidul, citez : ..a rupt cu hotărîra cu concepțiile vechi, dogmatice, rigide, luînd atitudine fermă împotriva a tot ceea ce nu mai corespunde noilor condiții economice. sociale, promovînd cu curai noul în toate domeniile".Stimați tovarăși, una din marile cuceriri revoluționare ale poporului nostru o constituie asigurarea deplinei egalități în, drepturi a tuturor fiilor patrii, fără deosebire de naționalitate, în toate domeniile vieții economice și social-politice. promovarea spiritului de prietenie șl frăție, a unității între toți oamenii muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, crearea tuturor condițiilor de afirmare plenară a personalității umane. Aceasta se datorește și evidențiază totodată cu putere justețea politicii naționale mar- xist-leniniste a partidului nostru, care a soluționat. în mod just, revoluționar, pentru prima dată în țara noastră, problema națională.în condițiile edificării socialismului în patria noastră. Partidul Comunist Român a continuat și a dezvoltat tradițiile unității de luptă pentru libertate națională și socială între poporul român și naționalitățile conlocuitoare. Transformările de ordin calitativ petrecute în viata poporului nostru, făurirea bazei economice și politice pentru extinderea si garantarea materială a drepturilor și libertăților democratice, ridicarea economică și socială a tuturor județelor constituie temelia egalității între români, germani, maghiari, sîrbi și alte naționalități.Desigur, nu este aici locul să argumentez cu cifre și fapte modul în care se rezolvă zi de zi de către partidul și statul nostru aceste probleme. Ele sînt bine cunoscute tuturor. Vă rog însă să-mi permiteți ca. în numele oamenilor muncii de naționalitate germană din țara noastră, al consiliului acestora, pe care îl reprezint, să exprim și cu această ocazie deplina adeziune fată de politica internă și internațională a partidului și statului nostru, să aduc prinos de recunoștință conducerii partidului, dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija permanentă ce o purtati rezolvării problemelor specifice ale naționalităților conlocuitoare, în contextul general al sarcinilor pe care le ridică edificarea societății socialiste în patria noastră. Din magistrala dumneavoastră expunere am reținut și ideea de o deosebită însemnătate că atenția pe care o acordă partidul activității ideologice și cultural- educative este determinată de concepția sa, potrivit căreia aceasta reprezintă o componentă intrinsecă, un factor primordial în transformarea societății. Și
(Continuare in pag. a V-a)
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PLENARA LĂRGITĂ A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a IV-a)dacă ne propunem să trasfor- măm societatea, să transformăm omul, trebuie, mai cu seamă, să transformăm conștiința omului, să-1 educăm în spiritul concepțiilor revoluționare despre lume și viață ale clasei muncitoare, ale materialismului dialectic și istoric. în lumina acestor comandamente, considerăm că una din sarcinile principale ale consiliului nostru este de a contribui in mai mare măsură decit a făcut-o pînă în prezent Ia educarea oamenilor muncii de naționalitate germană in spiritul patriotismului socialist, avind in vedere că in rindul unei anumite părți a acestei populații există din păcate tendința de a părăsi sub un pretext sau altul țara. Trebuie să recunoaștem in mod autocritic că în combaterea a- cestui fenomen, în munca poli- tico-educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid, de ceilalți factori educaționali, consiliul nu și-a adus întotdeauna întreaga contribuție. Desigur, marea majoritate a populației de naționalitate germană din România este legată, cum se spune, trup și suflet de plaiurile sale natale. Nu a avut și nu are alt gind decit să-și dedice aici. în patria sa, toate forțele și întreaga capacitate a minții și brațelor pentru a ridica. în strinsă unitate și frăție cu toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, pe noi culmi de progres și civilizație, de bunăstare ș ' 9 "ici':România socialistă. , .n^.M 'de aceea va trebui să manifestăm in viitor mâi multă combativitate față de cei care sint sub influența propagandei cercurilor reacționare din străinătate, față de cei ce au ten

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
ALEXANDRINA GĂINUȘEMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Actuala plenară a Comitetului Central al partidului, care dezbate problemele teoretice și ideologice, ale muncii educative de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului, magistral elaborate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, se va înscrie cu litere de aur, la un loc de mare cinste în istoria partidului nostru. Și de această dată, conducătorul înțelept al partidului și statului, eminent gînditor revoluționar, teoretician de seamă al. socialismului științific, face o analiză profundă a întregii vieți interne și internaționale, desprinde concluzii și elaborează teze de inestimabilă valoare teoretică și practică, orientări și aprecieri cu care mă declar întru totul de acord.în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu sînt cuprinse toate domeniile vieții economice, politice și sociale, se dau răspunsuri clare problemelor care frămintă societatea românească actuală, sint examinate în profunzime procesele specifice contemporaneității. Prin a- ceasta, tezele și ideile cuprinse în expunere au nu numai o importanță națională, ci și una internațională, constituie o conți*"' Jie de mare preț la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialismului și comunismului, la îmbogățirea gîndirii revoluționare contemporane. A- ceasta este o nouă și excepțională contribuție a tovarășului Nicolae Ceaușescu la creșterea prestigiului internațional al partidului și statului nostru, o expresie a participării active la soluționarea problemelor complexe ale epocii noastre.în expunere, un loc de seamă îl ocupă caracterizarea etapei actuale de dezvoltare a țării noastre, elucidarea din punct de vedere teoretic a căilor de dezvoltare puternică și în continuare a forțelor de producție 

ca factor hotăritor al progresului in toate domeniile. Aș vrea să remarc, în această privință, justețea politicii partidului nostru de dezvoltare a forțelor de producție, de industrializare socialistă. Fără îndoială că judecind obiectiv, comparativ cu situația din trecut, orice om de bună credință observă saltul calitativ realizat de România care, tocmai datorită industrializării, a parcurs intr-un ritm rapid mai multe etape istorice. Astfel, dintr-o țară agrară, cu o industrie slab dezvoltată și o agricultură înapoiată, caracterizată cu numai citeva decenii în urmă ca o țară „eminamen
te agricolă" — unii politicieni de la noi și de peste hotare prezicînd sau dorind ca acest statut să se perpetueze — patria noastră s-a transformat într-o țară socialistă, cu o economie industrial-agrară, cu o industrie puternică și agricultură dezvoltată, în plin proces de modernizare. Astăzi, industria socialistă, creație a poporului nostru, dovadă elocventă a geniului său tehnic, produce de 48 ori mai mult decit în trecut și este in măsură să rezolve orice problemă tehnică, oricît de complexă ar-fi.Contrazicind cu puterea faptelor tezele acelor teoreticieni și economiști de peste hotare care susțin că România nu ar fi procedat bine optînd pentru linia industrializării, politica de industrializare socialistă a fost factorul hotăritor care a determinat ca patria noastră să se înscrie în rindul țărilor cu cea mai înaltă dinamică economică din lume, a dus la puternica dezvoltare și modernizare a forțelor de producție, la sporirea puternică a venitului național, 1* trecerea agriculturii 

dința de a părăsi definitiv țara. Va trebui să desfășurăm prin toate formele muncii politice de masă, în rîndurile oamenilor muncii germani, și îndeosebi ale tineretului, o vie activitate poli- tico-educativă, pentru a dezvolta mîndria pentru realizările deosebite obținute de poporul nostru in anii socialismului, sentimentul de dragoste și devotament față de partid și patria noastră comună, față de popor, față de cuceririle sale revoluționare, rod al muncii și luptei comune a tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate. Va trebui să contribuim mai mult la întărirea spiritului de solidaritate și frăție, la cimentarea cit mai puternică a unității tuturor fiilor patriei noastre socialiste, fără deosebire de naționalitate, să combatem orice manifestări șovine, naționaliste, .orice încercări ale cercurilor reacționare din afară de a lovi în această mare cucerire revoluționară a poporului nostru.în încheiere, aș dori să ‘asigur plenara, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în întreaga noastră activitate vom manifesta intransigentă revoluționară, spirit coifabativ și militant, hotă- rîre fermă în înfăptuirea tezelor. ideilor și orientărilor cuprinse in magistrala dumneavoastră expunere. în documentele ce vor fi adoptate, că nu vom precupeți nici un efort pentru ca oamenii muncii de naționalitate germană din țara noastră, împreună cu întregul popor, să-și aducă din plin contribuția la realizarea Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XII-lea, Ia edificarea societății socialiste și comuniste pe pămîntul drag al patriei noastre comune. România socialistă.

pe calea socialismului, la profunde transformări în structura socială a țării, la dezvoltarea învățămîntului, culturii și științei. la ridicarea nivelului de trai al întregului popor.Experiența construcției socialiste în țara noastră relevă capacitatea noii orinduiri de a imprima o dezvoltare echilibrată, armonioasă a economiei naționale prin repartizarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, în toate zonele, incit să se elimine acele „pete albe" sau faze ale subdezvoltării ce au însoțit și însoțesc modul capitalist de producție. Dacă România nu ar fi acționat pentru dezvoltarea forțelor de producție, pentru realizarea unei industrii moderne pe baza tehnicii celei mai avansate, am fi rămas în continuare o țară slab dezvoltată, dependentă de țările industrializate.Exemplul județului Bacău. în care am lucrat pînă de curînd. alături de cel al celorlalte județe ale patriei, al întregii țări este edificator in ce privește justețea politicii partidului nostru comunist de industrializare socialistă a țării și. pe această bază, de dezvoltare și modernizare a agriculturii și a celorlalte ramuri, de dezvoltare complexă, multilaterală a economiei naționale. De la regimul trecut, Bacăul a moștenit o economie unilaterală și slab dezvoltată, existînd multe locuri în care, după expresia scriitorului, „nu se întimpla nimic". Ca urmare a politicii partidului de industrializare socialistă, acest județ dispune astăzi de o puternică și modernă industrie, a cărei producție este de circa 35 ori mai mare decit în 1950, revenind aproape 50 000 lei pe locuitor. Au fost create și se dezvoltă ramuri industriale moderne, cum sint chimia, construcțiile de mașini, electronica și electrotehnica, care dețin ponderea principală în producția industrială 
a județului.Industrializarea județului a fost factorul hotăritor care a permis punerea în valoare a bogatelor resurse naturale, dezvoltarea forțelor de producție în toate localitățile, creșterea efectivului clasei muncitoare, ridicarea gradului de urbanizare.Avîntul cunoscut de agricultura socialistă a județului, ca si a întregii țări, este încă o dovadă a rolului industriei în crearea și dezvoltarea bazei tehnico- materiale a acestei ramuri.In lumina expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu. linia politicii economice a Partidului Comunist Român relevă orientarea fermă către o economie avansată — temelie trainică a independentei naționale, a creșterii nivelului de trai al maselor.Astăzi ne este șl mai clar de- cît oricînd. atit teoretic cit și practic, adevărul că dezvoltarea forțelor de producție pe baza industrializării a constituit factorul decisiv al progresului societății noastre socialiste, al victoriei socialismului și al trecerii la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Orientările Programului partidului, hotărârile Congresului al XII-lea. indicațiile secretarului general al partidului privind valorificarea superioară a propriilor resurse materiale, a capacității de creație a maselor generează noi și importante progrese pe toate planurile. Dar, așa cum arată experiența, asemenea progrese nu vin în mod automat, de la sine, ci solicită eforturi susținute, o conducere fermă, concretă, în toate domeniile, spirit militant in înfăptuirea sarcinilor, ridicarea nivelului de pregătire politico- ideologică și profesională, întărirea ordinii si disciplinei, exercitarea unui control sistematic, riguros.Referindu-mă la cerința creșterii rolului statului și adînci- rea democrației socialiste, for

mulată în mod principial, exigent în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. as dori să-mi exprim convingerea că măsurile luate recent pentru perfecționarea activității guvernului. a funcției sale de execuție si control, vor determina desfășurarea mai eficientă a activității economico-sociale.Asigur plenara Comitetului Central, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, că în realizarea sarcinilor de înaltă răspundere ce mi-au fost încredințate în cadrul guvernului voi milita pentru aplicarea fermă a politicii partidului, pentru un stil de muncă partinic, revoluționar, care să ducă la creșterea contribuției directe a tuturor cadrelor din domeniile de care mă ocup, la rezolvarea sarcinilor privind industria ușoară, aprovizionarea populației, comerțul, turismul, apararea sănătății, ca factori ai ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii.în acest spirit, în industria ușoară, ramură însemnată a economiei naționale, vom acționa pentru creșterea simțului de răspundere al cadrelor, al întregului personal, în vederea îmbunătățirii calității produselor, măririi competitivității a- cestora, utilizării integrale a capacităților de producție, încadrării în normele de consum, reducerea importurilor. De asemenea, vom acționa pentru diversificarea producției și creșterea ponderii confecțiilor în totalul exporturilor, precum și pentru aprovizionarea ritmică a pieței cu produse de sezon și de calitate superioară.Realizarea programului auto- conducerii și autoaprovizionării teritoriale este strins legată de dezvoltarea conștiinței socialiste revoluționare, de înțelegerea de către organele de stat, de către toți cetățenii, a necesității dezvoltării producției în vederea asigurării, atît a fondului de stat, cît și a produselor necesare bunei aprovizionări a populației.In ce privește un alt domeniu important, ocrotirea sănătății populației, se va acorda o și mai mare atenție înfăptuirii integrale a programelor de sănătate pe termen lung, depistării și prevenirii cauzelor care duc la creșterea morbidității, ridicării calității asistenței medicale.Toate cadrele care lucrează în acest domeniu sînt chemate să-și. sporească contribuția la educația sanitară a populației, la popularizarea principiilor u- nei alimentații științific fundamentate și renunțarea la deprinderile dăunătoare sănătății, să manifeste mai multă solicitudine față de cerințele populației, să respecte în fapt principiile eticii și echității socialistei' ' ' p •Este o necesitate stringentă ca ministerele*1 centralele, toate unitățile economico-sociale să acționeze mai concret, eficient, să lichideze cu desăvîrșire spiritul rutinier și formalismul, caracterul administrativist-biro- cratic ce se manifestă încă, din păcate, în stilul de muncă al unor cadre. Va trebui să ținem permanent seama de fap
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

ȘTEFANMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe.Stimați tovarăși.Doresc să apreciez și eu că importanta istorică a actualei plenare a Comitetului Central este dată de magistrala expunere prezentată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Realizînd o strălucită sinteză materialist-dialectică asupra istoriei poporului român, expunerea pune în lumina adevărului științific etnogeneza și continuitatea noastră pe vatra multimilenară a patriei, lupta plină de eroism și sacrificii dusă de masele populare pentru afirmarea națiunii și crearea statului național unitar, pentru înfâptui- 

tul că, așa cum a subliniat și de această dată secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezvoltarea democrației socialiste, stimularea criticii nu au nimic comun cu spiritul anarhic, cu ignorarea legilor și normelor sociale, cu nesocotirea obligațiilor față de societate, tendințe pe care le mai întîlnim în multe locuri. Este de o însemnătate esențială să ne îndreptăm atenția spre creșterea spiritului combativ, de răspundere civică și de devotament, spre întărirea conștiinței, «îndatoririi tuturor, în- cepînd cu cadrele de conducere, de a-și consacra forțele, capacitatea, competența binelui public, intereselor generale ale națiunii.Stimați tovarăși,In magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenară un loc deosebit îl ocupă problemele internaționale. Pe baza unei analize profund științifice, realiste si originale a schimbărilor din viata internațională și din raportul mondial de forte, secretarul general al partidului nostru desprinde concluzii si elaborează teze noi. de imensă valoare teoretică si practică. Vedem în acestea o nouă și importantă contribuție a partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la rezolvarea problemelor complexe ale contemporaneității în folosul popoarelor, la oprirea cursului periculos al înarmărilor, la asigurarea păcii și colaborării egale între țări, la așezarea relațiilor dintre state pe baza principiilor respectării independentei si suveranității, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii Ia forță și la amenințarea cu forța.Ingăduiți-mi să subliniez și eu faptul că numărul tot mai mare de prieteni pe care poporul nostru și i-a cîștigat pe toate meridianele globului constituie cea mai elocventă confirmare a justeței politicii externe a partidului și statului nostru, a marelui prestigiu internațional' al inițiatorului și făuritorului acestei politici, personalitate marcantă a vieții politice contemporane, cel mai iubit și stimat fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Stimați tovarăși,Dată fiind inestimabila valoare teoretică și practică a problemelor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenară, propun ca plenara să adopte acest document ca program da luptă și muncă pentru întregul nostru partid și popor, însușirea și aplicarea , în viață a tezelor și ideilor acestui document de' către comuniști, de către întregul popor va stimula toate forțele motrice ale societății noastre, va duce la creșterea în continuare a rolului conducător al partidului în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism, va face ca România socialistă să se afirme și mai puternic in lume, liberă și independentă.
MOCUȚArea independentei si suveranității, a libertății naționale și sociale. Ea realizează, totodată, o profundă și multilaterală analiză asupra procesului complex de făurire a noii orinduiri. a activității desfășurate pentru înfăptuirea Programului partidului, a hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres, o excepțională sinteză a experienței acumulate în crearea bazei tehnico-mate- riale și economice pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate. în vasta activitate politico-ideologică și cultural-educativă pentru formarea și afirmarea omului nou. Expresie relevantă a puterii extraordinare de a pătrunde în e- senta fenomenelor și proceselor sociale, a realismului, perspicacității și cutezanței revoluționare ce caracterizează gindirea tova

rășului Nicolae Ceaușescu. expunerea înfățișează cu profundă claritate punctul de vedere al Partidului Comunist Român față de etapele ascensiunii socialismului în patria noastră, formulează o seamă de teze noi. rezultate din analiza complexă asupra realităților economico-sociale. care, în concordanță cu Programul partidului, jalonează, într-o largă viziune științifică, noile orientări strategice, direcțiile, mijloacele și formele de acțiune pentru permanenta înnoire revoluționară a societății, în același timp, expunerea oferă noi și importante deschideri spre cunoașterea teoretică și soluționarea practică a problemelor cardinale ale lumii contemporane, fundamentează și mai deplin statornicia și trăinicia politicii partidului și statului nostru. pusă în slujba progresului, păcii și conlucrării internaționale. contribuind, prin întregul ei conținut de idei, principii și o- rientări, la îmbogățirea tezaurului național și universal al științei despre societate.Iată de ce, asemenea tuturor comuniștilor, doiresc să-mi exprim recunoștința profundă față de eminenta personalitate a iubitului nostru conducător, de numele și activitatea căruia sînt legate cele mai însemnate progrese în dezvoltarea economico- socială a țării, creșterea prestigiului ei internațional, să-mi exprim bucuria deplină că, datorită gîndirii creatoare și muncii neistovite a secretarului nostru general, partidul. întreaga națiune dispun acum de un nou document de excepțională valoare teoretică si practică, față de care îmi manifest adeziunea totală, odată cu angajamentul meu de a milita cu responsabilitate comunistă pentru înfăptuirea realistelor sale teze și o- rientări.Reflectînd veridic realitatea, expunerea secretarului general al partidului pune în lumină marile realizări obținute de poporul nostru sub conducerea partidului în dezvoltarea forțelor de producție, în industrializarea socialistă a tării. în crearea marii producții socialiste. în agricultură, înnoirea revoluționară a satului, în progresul e- conomiei, științei. învățămîntu- lui și culturii, ceea ce atestă caracterul realist, științific al politicii partidului si statului.Intr-adevăr, dovezile se văd cu ochiul liber pe întreg cuprinsul țării, în toate județele ei. Beneficiind de sprijinul substanțial și permanent al partidului și statului, județul Cluj a urcat, împreună cu întreaga țară, treaptă după treaptă, pe calea progresului material și spiritual. Urmind neabătut cu- vîntul partidului, oamenii muncii clujeni — români, maghiari și de altă naționalitate — uniți în cuget și acțiune in frontul național al muncii, au construit și construiesc ' cti ătategație Și devotament edificiul noii societăți. 'Politica justă a partidului de repartizare a forțelor de producție, pe întreg teritoriul țării, premisele materiale a- sigurate de statul socialist, dăruirea, hărnicia și elanul lor sint factorii principali care au făcut ca în anul 1980 producția industrială a județului Cluj să depășească de 40 de ori nivelul anului 1938 ; în fapt, județul avind nevoie , doar de 9 zile pentru a realiza o producție echivalentă cu cea a anului de virf din perioada interbelică. Prin importante obiective industriale construite în municipiul Cluj-Napoca, acesta a devenit, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, „o adevărată cetate industrială modernă a clasei muncitoare din Ardeal". Socialismul a determinat transformări revoluționare profunde în domeniile învățămîntului, științei, artei și literaturii, a ridicat la noi dimensiuni, cantitative și calitative, întreaga cultură. Integrată în viața socială, înarmată cu ideologia partidului nostru, creația spirituală clujeană trebuie să-și găsească necontenit forța regeneratoare la izvoarele trecutului de muncă și luptă ale poporului și ale clasei muncitoare, in vasta activitate de construcție socialistă din fabrici și uzine, de pe șantiere și ogoare, să-și aducă o contribuție cres- cîndă la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, la între

girea patrimoniului național cu noi lucrări științifice și valoroase crea^j literar-artistice.Prin oamenii săi, realizările și viața lor, ca și prin climatul social existent, Clujul ilustrează concret și convingător modul principial, profund umanist in care partidul a soluționat problema națională în patria noastră, progresele realizate în întărirea frăției și unității tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, sub flamurile tricolorului României socialiste — ‘ simbol al vieții lor libere, în patria lor comună, liberă, independentă și suverană.Tezele, principiile și orientările de excepțională valoare teoretică și practică prezentate în expunerea secretarului nostru general fac din aceasta un document programatic, teoretic, ideologic și politic de importanță covirșitoare pentru partidul nostru, pentru întregul popor. Adoptarea ei ca program de muncă și luptă al partidului — propunere pe care o susțin cu deplină convingere — va oferi cu siguranță o nouă și strălucită orientare strategică pentru înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres, va da un puternic impuls procesului de transformare revoluționară a societății, de formare și afirmare a omului nou.Teza privitoare la studierea și înțelegerea contradicțiilor ce pot apărea în cadrul societății1 socialiste, descifrarea specificului și modului lor concret de manifestare, găsirea soluțiilor și căilor adecvate pentru rezolvarea lor deschid un cîmp vast pentru creația noastră teoretică și ideologică, constituie totodată un inestimabil îndreptar teoretic și practic pentru conducerea, organizarea și desfășurarea întregii vieți politice, economice și sociale.O importantă cu totul deosebită pentru întregul nostru front ideologic are aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia concepția materialist-dialectică si istorică despre lume si viată este o componentă fundamentală a conștiinței socialiste, a procesului complex de formare și afirmare a omului nou. Ea ne obligă, pe drept cuvint. la o analiză critică si autocritică exigentă a- supra modului cum am desfășurat activitatea noastră for- mativ-educativă ; să recunoaștem că școala, presa. îndeosebi cea culturală, instituțiile de artă și cultură — și am în vedere nu numai pe cele din județul nostru, ci si pe cele centrale — nu răspund încă în mod corespunzător cerințelor de lărgire continuă a orizontului științific și ideologic al maselor, nu a- sigură printr-o educație sistematică si perseverentă transformarea cunoștințelor în convingeri ferme, ateist-științifica despre lume si viată. , Aprecierea secretarului nostru general așază valorile, , științei, culturii si ideologiei clasei muncitoare în centrul preocupărilor muncii politico-ideolqgice. subliniază necesitatea imperativă de a veghea necontenit asupra modului cum înfăptuim educația. ridică la rang dq principiu datoria noastră comunistă de a combate cu toată energia misticismul. obscurantismul, concepțiile religioase si retrograde, toate teoriile si ideile care închid ascensiunea oamenilor spre lumina științei Si culturii, spre înaltele valori ale umanismului socialist.Materializarea tezelor, orientărilor si ideilor ce emană din excepționala expunere-program a secretarului general al partidului reclamă cu necesitate intensificarea activității teoretice, politico-ideologice si cultural-educative în toate domeniile vieții sociale. Aceasta cu atît mai mult cu cît. trebuie să recunoaștem deschis, că multe fenomene negative existente în producția materială. în viata socială îsi au principala cauză in insuficienta preocupare a unor colective de conducere pentru ridicarea permanentă a nivelului de pregătire profesională a oamenilor muncii. în slaba ordine. disciplină si răspundere din unele unități. în formalismul si superficialitatea, manifestate uneori în activitatea politico-ideologică si cultural- educativă. Sintem hotăriti ca în viitor să ridicăm la o cali

tate nouă, superioară conduita de muncă si viată a tuturor cetățenilor. să asigurăm dezvoltarea si afirmarea spiritului revoluționar. a criticii si autocriticii, într-un mod general de gindire si acțiune.Avem, de asemenea. în vedere ca in întreaga noastră activitate de formare si afirmare multilaterală a omului nou să cultivăm patriotismul activ si militant, revoluționar, care să exprime prin fapte de muncă si conștiință dragostea si răspunderea fată de dezvoltarea socialistă și comunistă a patriei, să manifeste combativitate răspicată fată de orice încercare de interpretare nestiintifică a istoriei poporului român, a socialismului.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom milita în lumina si spiri
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

EMILIAN DOBRESCUStimați tovarăși,Secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, inițiind această plenară a inaugurat-o cu o expunere impresionantă prin amploarea problematicii abordate și originalitatea analizei celor mai complicate fenomene social-economice și politico-ideologice contemporane. Avind în vedere incontestabila sa vocație programatică, propun plenarei s-o adopte ca document de bază pentru elaborarea Programului partidului pe perioada viitoare, sarcină încredințată actualului Comitet Central de Congresul al XII-lea.Amplul bilanț al realizărilor dobindite de poporul nostru sub conducerea Partidului Comunist Român are prin relevanța sa rezonanțe profunde. Trebuie să recunoaștem că, prinși în vîrte- jul problemelor curente, tot mai numeroase și presante, ne scapă adesea tabloul de ansamblu ai dezvoltării patriei noastre atit de viguros înfățișat în expunere. Faptul că România a depășit înapoierea economico-socială, a parcurs treptele stadiului de țară in curs de dezvoltare, aflîndu-se în faza tranzitorie spre nivelul mediu, evidențiază uriașa forță a revoluției și construcției socialiste, justețea liniei politice generale a partidului, care într-un moment istoric crucial pentru destinele țării a făcut o opțiune strategică fundamentală — alocarea din venitul național a unei cote importante pentru dezvoltarea puternică a forțelor de producție. Ca urmare, România dispune astăzi de o avuție națională în bunuri materiale acumulate de 3 400 miliarde lei, din care fondurile fixe reprezintă 2 100 miliarde lei.Ir lumina experienței a devenit tot mai clar că dacă se pierdea acest moment România ar fi ratat pentru o lungă perioadă demarajul său industrial, înscrierea sa pe orbita progresului și civilizației moderne. Sigur’ ci „această adincă transformare revoluționară nu a fost și nu este ferită de greutăți și lipsuri, chiar de erori, dar, respin- gind hotărit atit viziunile tri- umfaliste, idilice, cit și opti- cile defetiste, partidul a criticat cu obiectivitate și ascuțime neajunsurile manifestate, a evidențiat căile pentru lichidarea lor, mobilizînd masele largi de oameni ai muncii in realizarea sarcinilor edificării socialiste a patriei.Se cuvine a fi subliniat și cu acest prilej adevărul unanim cunoscut, și recunoscut că toate rezultatele obținute sînt i îdes- tructibil legate de munca neobosită, clocotitoare depusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului- și statului, de neclintita sa intransigență in infăptuirea obiectivelor fixate.Pe baza realizărilor de pînă acum, activitatea noastră economică se află în prezent în fața unor exigențe eminamente noi, comparativ cu perioadele cînd economia națională se dezvolta pe baze preponderent extensive, iar economia mondială înregistra un boom relativ prelungit. Aceste cerințe decurg, pe de o parte, din intrarea economiei naționale în faza dezvoltării sale intensive, in condițiile introducerii noului mecanism economi- co-financiar, și, pe de alta, din intrarea economiei mondiale într-o profundă criză de durată, care a dezvăluit cu brutalitate gravele carențe structurale ale creșterii economice concepute pe resurse energetice ieftine și aparent inepuizabile.Este meritul partidului nostru că a trasat cu claritate calea rezolvării noilor probleme nu prin limitarea dezvoltării economiei naționale, ci prin continuarea acesteia în conformitate cu orientările directoare ale Congresului al XII-lea. Trebuie menționat în acest sens complexul de măsuri pentru lărgirea sectorului extractiv și energetic, creșterea susținută a producției agricole, accelerarea procesului de restructurare a industriei prelucrătoare. promovarea mai intensă a progresului tehnic și sporirea rolului științei in modernizarea economiei, ca premise indispensabile pentru sporirea venitului național, singurul izvor al ridicării bunăstării materiale a întregului popor.Toate acestea impun realizarea unor ample lucrări de investiții pentru care s-a și creat o bază puternică prin dezvoltarea producției naționale de mașini, utilaje, instalații, materiale de construcții. Menținerea unei rate înalte, rațional dimensionate a acumulării, răspunde astfel unor cerințe obiective ale actualei etape de dezvoltare a țării și cu atît mai mult trebuie relevată semnificația tezelor principiale cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la acest factor primordial al progresului economico-social.Fără îndoială rata acumulării nu rezolvă prin sine însăși problemele. mai cu seamă în prezent, cînd laturilor calitative ale 

tul tezelor si orientărilor formulate de dumneavoastră, acor- dind o atenție sporită ridicării nivelului calitativ. îmbogățirii substanțiale a conținutului activității teoretice, ideologice si politico-educative, creșterii încărcăturii ei științifice, etice, militante și revoluționare, că vom pune un accent permanent pe interpretarea materialist-dia-v lectică a noilor cuceriri ale științei naționale si universale, a proceselor și fenomenelor care au loc în viata economico-so- cială din tara noastră și din lumea contemporană, sporind astfel aportul organizației județene de partid, al tuturor oamenilor muncii din județul Cluj la înfăptuirea neabătută a Programului si politicii partidului de făurire a civilizației socialiste si comuniste pe pămîntul patriei.

creșterii economice le revine un rol tot mai important. Calculele de sinteză arată, de exemplu, că majorarea cu un procent a eficientei fondurilor fixe productive echivalează la nivelul acestui an cu un venit național suplimentar de circa 5 ori mai mare decît cel asigurat de un procent de acumulare. Iată de ce are o însemnătate exemplară înfăptuirea neabătută a programelor inițiate de tovarășul secretar general pentru utilizarea intensivă a capacităților de producție, reducerea mai accentuată a consumurilor materiale și energetice, reproiectarea produselor în vederea ridicării nivelului lor calitativ și tehnic, valorificarea superioară a materiilor prime, sporirea mai rapidă a productivității muncii.Comparativ cu nivelul costurilor din 1981, planul cincinal prevede realizarea pînă în 1985 a unui volum de economii de 75 miliarde lei. iar prin măsurile stabilite în acest an se prevede obținerea a încă 20 miliarde. ceea ce va contribui la îmbunătățirea substanțială a indicatorilor de eficientă a economiei naționale.Esențial în acest sens este și sporirea eficientei comerțului nostru' exterior, prin livrarea de produse competitive la export și dimensionarea riguroasă a importurilor. Mă voi refețâ la o singură chestiune. După o perioadă de creștere accentuată a angajamentelor externe, îndeosebi în a doua parte a cincinalului precedent, in anul 1981 s-a obținut un sold activ al balanței comerciale și pe a- ceastă bază o anumită diminuare a datoriei externe. Această inversare de tendință s-a produs în urma acțiunii mai multor factori, inclusiv a reducerii cu circa 1 miliard de dolari a importului de producție pe relația devize libere. Este de remarcat că pe baza indicațiilor tovarășului secretar general au fost' identificate șl in acest an însemnat? posibilități de economisire a fondurilor valutare. A trebuit și trebuie încă s'1 fie învinsă inerția multor cadre din economie, inclusiv din planificare, care, în loc să pună în valoare potențialul de creație al cercetătorilor, inginerilor și muncitorilor noștri pentru integrarea mai rapidă a fabricației unor materiale, piese și sub- ansamble, rămîn prizonierii soluțiilor facile, de amplificare a indicatorilor valorici pe seama importurilor de completare exagerate. Consider inițiativa conducerii de partid și de stat pentru limitarea la strictul necesar a importurilor ca o acțiune majoră, de importanță capitală pentru echilibrarea și creșterea eficienței economiei noastre naționale.Noile cerințe ale dezvoltării economico-sociale ridică noi probleme și în fața planificării. Acestea nu sînt probleme strict economice, ci au și multiple implicații ideologice. După cum este cunoscut — inaugurată de socialism — planificarea s-a dovedit un atribut imanent al mecanismului economic contemporan. Dealtfel, principalele școli occidentale, care inițial o respingeau ca imposibilă sau cel puțin indezirabilă, au sfir- șit prin a și-o include.in propriile sisteme conceptuale, iar ca activitate practică, planificarea s-a generalizat în forme variate aproape în toate țările.Problemele specifice ale actualei etape a dezvoltării economice au generat abordări diferite, chiar diametral opuse pe plan internațional. Reacțiile extreme, lozinca întoarcerii la mecanismul pieței libere sau tendința exacerbării laturilor etatist-administrative ale planificării nu pot fi soluții viabile, demonstrînd imposibilitatea funcționării economiei socialiste, a economiei moderne, în general, sub impulsuri spontane, anarhice, experiența a infirmat, totodată, și concepțiile simpliste de negare sau subestimare a producției de mărfuri și legii valorii, evidențiind falsitatea dilemei plan sau piață.Sint profund convins că linia sigură este cea indicată in documentele partidului nostru, și anume integrarea planului național, al cărui rol crește inevitabil în condițiile complexității actuale a economiei, în sistemul autogestiunii și autocondu- cerii unităților economico-sociale. Aceasta implică desigur schimbări esențiale în modul nostru de planificare, aplicarea neabătută a principiului ca planurile să fie fundamentate în primul rînd în întreprinderi și centrale, lărgindu-se atribuțiile și răspunderile acestora în acoperirea cu comenzi a capacităților de producție și în realizarea aprovizionării tehnico-ma- teriale. Sistemul de indicatori și normative, concomitent cu o substanțială simplificare, va trebui să acorde prioritate asigurării echilibrului și eficientei economiei, să definească in mod coerent sarcinile de plan, eli- minindu-se contradicțiile încă frecvente astăzi între indicatorii
(Continuare în pag. a Vl-a)
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PLENARA LĂRGITĂ A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a V-a)cantitativi și calitativi ai activității economice.In încheiere, doresc să-mi exprim convingerea că aplicarea consecventă in viață a orientărilor stabilite în expunerea prezentată plenarei va determina ridicarea calitativă a muncii de partid și de stat în toate domeniile de activitate. în ce pri

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION POPESCU-PUȚURIMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși.Expunerea prezentată de secretarul general al partidului in cadrul plenarei lărgite consacrată analizei activității teoretice și ideologice a partidului nostru cuprinde idei și orientări de o însemnătate excepțională în perspectiva evoluției societății românești, a înțelegerii dezvoltării omenirii în ansamblul ei. Mutațiile care s-au produs in ultimele decenii pe plan economic și social-politic impun asemenea analize temeinice, pentru a găsi orientările cele mai corespunzătoare noilor cerințe ale societății noastre.Iată de ce consider că plenara noastră, și în primul rind expunerea secretarului general, are o valoare inestimabilă pentru dezvoltarea activității teoretice, ideologice și în viitor. Ca militant, cu îndelungat stagiu în partid, ca istoric format în rîndurile partidului, am trăit, ca de multe ori în ultimii 17 ani, o mare bucurie ascultînd omagiul adus de secretarul general al partidului gloriosului' trecut al poporului nostru. înțelepciunea și experiența coborîte din milenii au înzestrat poporul român cu vocația de a-și alege de fiecare dată omul potrivit la timpul potrivit, oameni de glorie la vremuri de glorie. Este un moment potrivit astăzi, cînd dezbatem probleme teoretice ale partidului și societății noastre, 6ă exprim gratitudinea întregului nostru front istoric secretarului general al partidului, care prin opera și activitatea sa neobosită a restituit poporului român glorioasa sa istorie, a- dăugindu-i strălucirea și valențele epocii contemporane a societății noastre socialiste.Exprimîndu-mi adeziunea totală la conținutul expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, aș vrea să relev că aportul gîndi- rii secretarului general al partidului privind istoria patriei a pus în evidentă la dimensiunile reale raportul dialectic între trecut, prezent și viitor. în noua imagine in care este proiectat trecutul poporului și partidului, marile probleme ale istoriei noastre, începînd cu originea poporului român și sfirșind cu epopeea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate din zilele noastre, . sînt definite și apreciate într-o viziune unitară, în spiritul concepției partidului nostru, al materialismului dialectic și istoric în concordanță cu adevărul istoric.Sînt fericit să afirm că istoricii din țara noastră au găsit de fiecare dată în opera secretarului general o bogată sursă de gindire și înțelegere a fenomenelor din trecut.Dezvoltarea societății omenești în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu are un profund caracter legic, ea este rezultatul dezvoltării forțelor de producție, a relațiilor sociale, a luptei de clasă. împotriva stăpî- nirilor străine, a luptei pentru apărarea ființei naționale, pentru libertate și dreptate socială.în această concepție cartea de Istorie a dobîndit un rol major în educația patriotică, revoluționară a tineretului, a maselor largi populare, slujind totodată cauzei apropierii popoarelor, dezvoltării înțelegerii și colaborării internaționale, a triumfului păcii.Aș vrea să subliniez tocmai acest aspect pus în evidență de conducerea partidului nostru, al rolului istoriei în descoperirea civilizațiilor din trecut, al aportului acestora la constituirea lumii moderne, la configurația actuală a popoarelor .lumii. Românii nu au istorie ruptă de istoria popoarelor vecine, ei s-au dezvoltat împreună cu a- cestea, cu ele au schimbat neîncetat, cum schimbă și astăzi txperiența de viață, bunurile e- conomice și spirituale, alături de aceste popoare s-au ridicat la luptă împotriva imperiilor cotropitoare și asupritoare.Aș vrea să mă refer la o problemă care ocupă un important

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
MIHAI GEREStimate tovarășe secretar general,Dragi tovarăși.Actuala plenară a Comitetului Central al partidului are o însemnătate de excepție, ea deschide noi orizonturi gindirii social-politice din țara noastră, activității ideologico-educative a partidului, ca parte componentă a procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Este cunoscut că orice sistem social, orice formațiune politică își are propria sa ideologie. Justețea și viabilitatea ideologiei constau în concordanta sa cu progresul social, cu interesele maselor. Noi. comuniștii, am a- doptat și promovăm ideologia socialismului științific fiind convinși de superioritatea sa, milităm pentru continua îmbogățire a teoriei, in strînsă legătură cu practica. Făuritor al noii orinduiri în România, conducind cu fermitate și înțelepciune procesul revoluționar, partidul nostru pornește de la necesitatea înnoirii și dezvoltării continue a 

vește Comitetul de Stat al Planificării, asigur plenara, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că vom trage toate concluziile ce se impun, vom acționa cu fermitate pentru înlăturarea fenomenelor de superficialitate, de formalism și birocratism, pentru întărirea răspunderii, ordinii și disciplinei în întreaga muncă de planificare.

loc în expunerea secretarului general și anume la modul de a concepe scrierea istoriei partidului. Se știe că pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost abandonate multe scheme străine, moștenite de partid din practicile Internaționalei comuniste, care se străduia să detașeze partidele din cadrele lor naturale, naționale, și să le subordoneze unui centru conducător din afară. Această concepție cu privire la cunoașterea și studierea istoriei nu permitea relevarea rolului mișcării muncitorești în societatea modernă românească, rezultat firesc al evoluției acestei societăți.Istoria clasei muncitoare, a mișcării socialiste, a partidului comunist, așa cum s-a arătat in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, trebuie prezentată în contextul vieții economice și sociale a țării, integrată în Istoria generală a poporului, în strînsâ legătură cu activitatea celorlalte forțe revoluționare, democratice și progresiste care au contribuit la dezvoltarea societății. Pe bună dreptate a spus secretarul general al partidului „că nu avem două istorii, ci una singură a poporului .român". Aceasta nu este numai o cerință metodologică, ci expresia realității istorice a dezvoltării mișcării muncitorești din România, apărută mai de timpuriu în tara noastră decît în alte țări europene.Acestui obiectiv științific de însemnătate națională i se asigură acum și formele organizatorice cuprinzătoare pentru traducerea lui în viață.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a definit pe bună dreptate că Partidul Comunist Român, prin întreaga sa luptă și activitate, a întruchipat idealurile cele mai înalte ale poporului de a trăi într-o societate clădită pe dreptate, de a» fi liber și independent în patria lui moștenită de la străbuni, de a se bucura de dreptul la muncă, de binefacerile științei și culturii.Secretarul general al partidului a apreciat evenimentele din august 1944 ca începutul revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperia- listă, ceea ce pune în evidență legătura dintre lupta clasei muncitoare pentru revoluția socială, luptă anunțată încă de la crearea partidului clasei muncitoare în 1893 și anii tumultuoși ai bătăliilor pentru cucerirea puterii și construcției socialismului.Se realizează în felul acesta o unitate organică, dialectică între faptele petrecute într-un timp mai îndelungat, dar care aparțin unui proces istoric lung, unic, lupta clasei muncitoare din țara noastră pentru victoria orîndui- rii socialiste în România, luptă inaugurată cu aproape 9 decenii în urmă prin crearea partidului clasei muncitoare, a' Partidului Social Democrat al Muncitorilor din România.Așa cum ați arătat, mult stimate tovarășe secretar general, cunoașterea originii poporului român, a continuității existenței sale constituie fundamentul activității ideologice, al educației patriotice, revoluționare socialiste a maselor. In acest cadru vă rog să-mi permiteți să fac propunerea să se reanalizeze de către forurile de resort locul și rolul pe care îl ocupă disciplina istoriei în procesul de învăță- mint. în același timp aș propune să reluăm o tradiție de cinstire a înaintașilor care s-au jertfit, pentru apărarea gliei și ființei naționale, consacrînd o zi cu o semnificație unică în istoria poporului român, cum ar fi ziua de 27 mai cînd Mihai Viteazul, în anul 1600. a pecetluit unitatea poporului român.Expunerea secretarului general. prin bogăția ideilor, reprezintă un adevărat mesaj uman, national și internațional, este un vibrant îndemn la gîndire creatoare în folosul omului, al societății. îmi exprim, odată cu întreaga mea adeziune, convingerea că acest mesaj va avea un puternic ecou în conștiința tuturor membrilor de partid, în conștiința întregului nostru popor.

concepției materialist-dialectice și istorice, a teoriei socialismului științific, desfășoară o permanentă activitate de educație socialistă, analizează cu exigență problematica acesteia.Partidul nostru a acordat în tot cursul făuririi societății noi atenție deosebită activității teoretice. înarmării ideologice a partidului, a oamenilor muncii. Fiecare congres, conferință națională. plenarele Comitetului Central au examinat munca ideo- logico-educativă. Plenara Comitetului Central din 1971 consacrată activității ideologice, Programul partidului, alte documente programatice au subliniat cu tărie că însușirea concepției științifice despre lume, dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor dețin un rol primordial în procesul revoluționar.în deceniul care a trecut de la plenara din 1971 a Comitetului nostru Central, sub semnul cutezanței și spiritului creator, întemeiat pe studierea continuă si atentă a faptelor în procesul infinit al cunoașterii, pe recep

tivitatea față de transformările calitative din viață și sesizarea, intuirea, descoperirea în germene a noului, a contradicțiilor inerente dezvoltării, pe stimularea schimbului de' idei, a fost deschis larg drumul către soluții noi, originale in organizarea și conducerea societății noastre socialiste.Gîndirea social-politică autentic revoluționară a conducătorului ' partidului și statului nostru și-a pus amprenta asupra abordării aprofundate, originale a tezelor teoretice și problemelor practice cruciale ale construcției socialiste, cum sînt analiza stadiului de dezvoltare economico-socială a țării, dialectica relației general-particular, obiectiv-subiectiv în viața socială, făurirea și dezvoltarea bazei tehnico-materlale a noii orinduiri, procesul adincirii democrației socialiste, muncitorești, dinamica exercitării rolului conducător al partidului, afirmarea activă a conștiinței noi. socialiste, rolul națiunii în epoca actuală și rezolvarea problemei naționale în România, procesele economico-sociale specifice contemporaneității, cerințele făuririi unei noi unități a mișcării comuniste și muncitorești internaționale ș.a.Datorăm astfel' secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, operei sale teoretice, expresie a aplicării creatoare a legilor generale la condițiile concrete din România. formarea și afirmarea unei înalte școli a gindirii revoluționare în țara noastră. Iată de ce aș dori să subliniez însemnătatea principială deosebită a înnoitoarei abordări teoretico- ideologice din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, _ ce invită Ia examinarea deschisă a realității economico-sociale interne și internaționale, îndeamnă la detașarea critică de ceea ce este vechi, ne orientează către reformularea și — atunci cînd este cazul — înlocuirea fără teama de a greși a conceptelor și noțiunilor depășite de viață.în fața noilor sarcini de deosebită importantă formulate în expunerea secretarului general al partidului, ne dăm seama mai mult ca oricind că este nevoie de participarea conștientă, responsabilă, de dăruire și angajare revoluționară, de muncă mai eficientă, disciplinată, bazată pe talent și. pricepere, pentru realizarea în cit mai bune condiții a obiectivelor și sarcinilor stabilite de partid. îmi exprim convingerea că plenara noastră va genera, ridicarea pe o treaptă superioară a activității ideologice, educative. întărirea spiritului revoluționar, . creșterea conștiinței socialiste a maselor, o atitudine combativă, intolerantă împotriva concepțiilor străine, retrograde, mistice. Toate acestea se vor regăsi în rezultatele viitoare ale dezvoltării economico-sociale a țării, în perfecționarea democrației noastre socialiste, muncitorești.Stimați tovarăși,Permiteți-mi ca la această plenară, chemată să dezbată problemele ideologice, teoretice și practice, probleme de educație in sensul cel mai larg al cuvintului. să expun citeva considerente legate de unitatea întregului popor în jurul partidului. a politicii sale înțelepte, de sentimentele de frăție care animă poporul român, oamenii muncii aparținând naționalităților conlocuitoare, teme atît de importante, de scumpe partidului si celor ce trăiesc în această patrie pe care o considerăm a noastră, a tuturor.în expunerea prezentată plenarei. secretarul nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a vorbit din nou, cu deosebită claritate și profunzime, despre concepția partidului nostru în problema națională. Și de această dată, ideile tovarășului Ceaușescu generează satisfacție și adeziune deplină în rîndurile întregului popor, ale oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare. Prin tot ce a gîndit și a făurit, secretarul general al partidului a adus o contribuție esențială la rezolvarea justă, marxist-leninistă a problemei naționale în țara noastră. Este un adevăr bazat pe fapte, de necontestat de nici un om cinstit și lucid, că în România, în anii construcției socialiste a fost rezolvată corect, just, științific problema națională, că nici o altă formațiune politică decît Partidul Comunist Român, că nici o altă orînduire socială decît orinduirea socialistă, nu au soluționat conceptual și în practica vieții economice, social-politice, culturale problema egalității depline în drepturi a tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate.Idealul unității și frăției, idealul egalității depline în drepturi nu au reprezentat niciodată și nu reprezintă în politica partidului nostru un obiectiv con- junctural, ci unul programatic, strategic, principial, izvorit din însăși esența ideologiei sale, din realitățile istorico-sociale ale țării noastre. Rezolvarea justă, revoluționară a problemei naționale nu este un act nici de ordin tactic, nici de domeniul generozității, ci răspunde unei necesități obiective, corespunde intereselor supreme ale națiunii române și ale naționalităților conlocuitoare.Creînd fundamentul economic, social, înscriind în Constituție și în legile țării garantarea fer
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DUMITRU RADU POPESCUMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Aici, sub cupola Ateneului Român, expunerea secretarului general al partidului a obținut acordul profund, unanim al tă

mă a egalității depline în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, asigurind în sistemul democratismului nostru socialist reprezentarea corespunzătoare și a naționalităților conlocuitoare la toate nivelurile. începînd cu forurile autoconducerii muncitorești și pînă la toate treptele organelor puterii. Partidul Comunist Român a creat cadrul și toate condițiile rezolvării problemei naționale în România.Această realizare întărește și stimulează sentimentele patriotice ale oamenilor muncii apar- ținînd naționalităților conlocuitoare. dragostea de țară, atașamentul la politica internă și externă a Partidului Comunist Român. Un singur patriotism fierbinte leagă pe toți cetățenii României socialiste, fiindcă toți cetățenii sînt fii egali, demni ai patriei, patria aparținînd tuturor fiilor tării. Patriotismul, a- cest puternic sentiment individual și colectiv, atît de nobil, a insuflat încredere, a dat putere și speranță atîtor generații. înnobilat prin conținutul său nou, socialist, patriotismul a devenit în zilele noastre o forță imensă pusă in slujba viitorului socialist. Iubirea de patrie a primit în zilele noastre dimensiunea sa firească, uman democratică. în care trecutul poate transfera tot ce este mai nobil prezentului, pentru ca acesta să-i prefigureze viitorul. In viziunea Partidului Comunist Român, patriotismul a devenit o importantă pîrghie de progres, izvor de tărie în muncă pentru înălțarea patriei.Rezolvarea problemei naționale are un caracter procesual nu numai pentru că vizează sfere vaste ale vieții sociale, inclusiv ale conștiinței, dar și deoarece trăim o epocă de permanente mutații in care este greu în general să vorbim de probleme rezolvate odată pentru totdeauna, viața ridicînd și formulînd zilnic întrebări și situații noi care necesită răspunsuri noi, soluții noi. Mutațiile calitative ce survin în viața social-politică nu pot să nu se reflecte și în politica partidului și statului în problema națională. In vasta activitate de traducere în viață a acestei politici, toți factorii implicați trebuie să aibă în vedere caracterul complex al acestei probleme, sensibilitățile și susceptibilitățile reciproce și, în general, faptul că orice simplism în judecată sau acțiune, promovarea neîncrederii și suspiciunii pot aduce daune cauzei unității întregului nostru popor.Sentimentul național este la fel de scump oamenilor muncii români, ca și celor aparțâ- nind naționalităților conlocuitoare: Unitatea și frăția pot fi întărite numai pe temeiul respectării personalității și specificului fiecăruia, al cultivării stimei, cunoașterii și încrederii reciproce, In. baza Comunității intereselor majore și fundamentale. Istoria ne învață că singura cale justă generatoare de progres și dreptate este frăția și unitatea dintre muncitorii, țăranii, intelectualii, români, maghiari, germani, șirbi și de alte naționalități.în expunerea prezentată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați afirmat pe bună dreptate că „Oricine încearcă, într-o formă sau alta, să lovească in colaborarea și unitatea cetățenilor patriei noastre se pune implicit în slujba dușmanilor țării, a \ dușmanilor constructorilor socialismului".Istoria a stigmatizat pe promotorii și manipulanții urii șovine, ai învrăjbirii, ca dușmani ai intereselor propriei națiuni și naționalități, ai aspirațiilor vitale ale maselor muncitoare.în continuare, vorbitorul a arătat că cetățenii patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, sînt convinși că în creșterea rolului conducător al Partidului Comunist stă chezășia întăririi continue a unității moral-politice a patriei noastre, a consolidării mai departe a unității, prieteniei și frăției între oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare. Unitatea tuturor cetățenilor țării în jurul Partidului Comunist Român, al tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă garanția îndeplinirii idealului de propășire a țării, a tuturor fiilor ei, fără deosebire de naționalitate, a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a comunismului pe pămîntul României.Actuala plenară dovedește cum nu se poate mai bine maturitatea ideologică, politică și organizatorică a partidului, creșterea rolului său conducător, capacitatea sa de a stăpîni legile obiective ale dezvoltării societății. Importanța și strălucirea plenarei sînt date de expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, document de partid impresionant prin înalta sa valoare științifică, programatică și practică, încă o dovadă a calităților excepționale de conducător de partid și de stat ale secretarului nostru general. Fiind profund convins de justețea ideilor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, voi milita și acționa cu fermitate pentru triumful lor, pentru traducerea lor în viață.

rii. al națiunii ce-și făurește istoria contemporană.Evocînd treptele istoriei și examinînd cu excepționala luciditate a teoreticianului procesele vieții sociale și spirituale, expunerea dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. se 

adresează scriitorilor, creației, responsabilității filozofice și artistice a omului de litere. Prezența slujitorilor cuvintului însuflețit de idee am regăsit-o și în judecățile consacrate faptelor sociale, raporturilor umane proprii umanismului revoluționar, ideologiei, categoriilor gindirii materialismului filozofic.Scriitorul are și de data aceasta sentimentul plenar al apartenenței la o colectivitate ce poartă numele României socialiste.Ascultînd acest pilduitor program, avînd în el îndrăzneala contribuției creatoare, a dezvoltării gindirii politice, am simțit din nou semnificația acelei admirabile metafore a surselor creației.Izvoarele vii ale realității, ale devenirii noastre sociale și spirituale, temeiuri ale literaturii, ne sint cu atît mai prețioase cu cit ele reprezintă istoria noastră de azi. Acesteia îi oferim cuvîn- tul scris cu pasiune, cu patosul dragostei de țară, de pămînt și de oameni.Avem, din nou, sentimentul că sub cupola Ateneului au vorbit prin vocea secretarului general țara, partidul, că noi. scriitorii, sîntem chemați să scriem, odată cu istoricii, istoria inspirată a vieții, destinelor și personalității celor ce sînt contemporani cu noi. Ei sint muncitorii, țăranii, intelectualii. cei care produc fapte, creează, cred în viată, adevăr, dreptate, lege, partid, tară — cuvinte scumpe tuturor, rostite ieri cu marea răspundere a omului politic, revoluționarului și gînditorului întruchipat in personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu.Scriitorul este omul care are datoria de a fi în patrie, de a fi în mișcarea tumultuoasă a vieții, dezvăluind cu pasiune, cu patimă comunistă sensurile vieții.Literatura a fost amintită în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu acea prețuire care îi e proprie secretarului general, omul care îl citează pe Mihai Eminescu argumentînd prin el pentru prezent. Iată o datorie supremă : de a dori ca literatura de azi să fie citată ca martor și argument al ctitoriei socialismului românesc..Avem, prin urmare, datoria să ne întrebăm responsabil : în ce măsură am răspuns acestei chemări și în ce măsură am dat cărțile care să stea alături de ceea ce e prețios omului pe care îl zugrăvim ?în profesiunea de credință spusă aici de tovarășul Nicolae Ceaușescu. în fața partidului, au ieșit la lumină citeva adevăruri mari : îri România e loc pentru viață, e loc pentru muncă, e loc pentru copiii noștri, e loc pentru apele noastre, pentru anotimpuri, pentru marele Timp. De munca miinilor noastre șl de geniul minții noastre depinde ca pămîntul nostru liber să fie mai bogat, căci în munca noastră stă libertatea noastră, desăvîrșirea noastră, neatîrnărea noastră.Noi continuăm astăzi o veche tradiție autohtonă. Căci în a- cest arc al Carpaților nimeni n-a putut opri iarba să crească, păsările 6ă zboare, apele să curgă, nimeni n-a putut pustii acest loc și să-1 transforme în vid. Dar oare din cauza vidului din Carpați au plecat din burta Asiei atîtea seminții 7 Și dacă aici era un spațiu vidat, de ce nu s-au oprit aici și s-au dus spre centrul Europei, pînă la Roma ? Era și acolo vid ? Teoria vidului istoric mi se pare o metaforă interesată, asa cum au si demonstrat o serie de în- vătati români si străini. Si apoi de unde-au apărut Basarabii. Brîncovenii. Mihai Viteazul și Stefan cel Mare ? Au eoborît, într-adevăr. cu hîrzobul din cer 1Literatura e datoare să depună mărturie despre acești oameni, despre oamenii de azi. Sigur, literatura nu se poate naște în vid, nu se poate construi în vid, ruptă de orice realitate. E o absurditate, de asemenea, și izolarea artistului într-un iluzoriu turn de fildeș. Arătînd că literatura este expresia unei realități sociale, a unui timp anume, vorbitorul s-a referit în continuare la rolul culturii în modelarea omului, a omului nou, azi, și, în acest cadru, la rolul creatorului de frumos în societate. Astfel, a precizat vorbitorul, înțelegem mai bine importanța pe care partidul nostru o acordă culturii, înțelegem mai exact și ce înseamnă uriașa mișcare a energiilor artistice cuprinse în „Cîntarea României".De la Congresul al IX-lea al partidului. s-a statornicit un climat de efervescență creatoare, s-a recunoscut statutul atît de specific al actului de creație, s-a asigurat scriitorului dreptul de a fi el însuși, sfera de creație s-a extins, dogmele s-au înlăturat. Este meritul se-
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN OLTEANUMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar generai al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandant suprem al forțelor armate,Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să dau glas sentimentelor de profundă mîndrie patriotică, de adeziune 

cretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de ă fi determinat acest climat generos. Actualitatea, fără poleiri, dar și fără denigrări, trebuie să apară în scrierile noastre în adevărata ei lumină. Literatura are înalta misiune de a păstra specificul național al culturii noastre. Ea trebuie să apeleze la izvoarele vii ale realității. Iată ce spunea în acest sen3 Liviu Rebreanu: „Am avut dealtfel destui scriitori, unii foarte talentați cari, umblînd să cultive așa-zisa artă pură sau să fie moderni cu ghilimele, au crezut că trebuie să se inspire neapărat după ultimisimile curente străine. S-a întîmplat să realizeze. în cazurile cele mai fericite, imitații acceptabile sau chiar virtuozități tehnice interesante, nu însă opere vii și trainice. Căci modernismul adevărat nu cere înstrăinare de realitățile naționale, ci tocmai înțelegerea mai pătrunzătoare, adîn- cirea și valorificarea originalității acestor realități. Literatură fără țară nu există, cum nu există plantă fără pămînt". Literatura română din ultimii ani a crescut simțitor. Sprijinită pe propria tradiție literară, și în a- celași timp deschisă celor mai noi forme și idei estetice, ea s-a jmpus tot mai mult atenției cititorilor. Romane importante apărute în ultimii ani s-au epuizat cu mare repeziciune, succesul lor datorindu-se abordării frontale a fenomenelor contemporaneității. Poezia, dramaturgia, critica literară au înregistrat. de asemenea, succese importante.Trăinicia frontului nostru scriitoricesc își are temeiul în participarea tuturor scriitorilor la e- dificarea socialismului în România. împărtășim aceeași ideologie. a partidului nostru. Stăm de veghe la creșterea limbii românești. Prin realizări însemnate, literatura își cinstește menirea ei socială.în privința dezvoltării și înfloririi literaturii tuturor celor care scriu în România în limba lor maternă, aș dori să spun că ne aflăm în fața unei realități extraordinare, în fata rezolvării e- xemplare a problemei naționale. Permiteți-mi, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să vă spun că la Cluj-Napoca, unde am stat aproape 30 de ani. scriitorii români și maghiari au trăit în- tr-o înțelegere deplină. într-o înfrățire deplină. Și acest lucru se poate spune despre întreaga mare familie a scriitorilor din România. Revistele literare și editurile publică poezii, proză, critică, dramaturgie, în limbile maghiară, germană, sîrbă, ucraineană, slovacă, idiș și în alte limbi, astfel incit putem vorbi de crearea unor condiții bune de împlinire a tuturor personalităților creatoare din România socialistă, astfel putem vorbi de o unire a scriitorilor, puternică. în jurul partidului.Țin să vă mulțumesc încă o dată, în numele tuturor scriitorilor, pentru condițiile materiale și morale create, pentru grija ce ne-o purtați ca trăinicia frontului literar să devină exemplară, ca nici o umbră să nu umbrească frăția ce există între scriitorii din România, 'spre gloria ■noastră și spre gloria timpului socialist în care cu toții egal încăpem.In climatul cultural, creat astăzi prin grija dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. e posibil să repunem în circuitul național toate valorile spiritualității noastre. Sîntem siguri, de asemenea, că vom putea oferi cititorilor de azi și de mîine cărțile dedicate marilor momente ale istoriei noastre și ale momentelor exemplare ale revoluției socialiste petrecute la noi după 23 August. Avem scriitori valoroși, avem o Uniune puternică, avem condiții pentru a ne scrie cărțile pe care dorim să le scriem.Am mai spus, stimați tovarăși, și mai spunem, și vom mai spune, că de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu se leagă creșterea societății românești din ultimele aproape două decenii. Construcția unui mediu uman, a unei societăți unde să primeze calitatea vieții, construirea unei Românii noi, cuprinsa de febra modernizării, liberă și independentă și suverană, dialo- gind cu toate țările pămîntului, recîștigarea unor perioade importante din istoria noastră, a- pariția unui număr însemnat de cărți reprezentative pentru a- cești ani, apariția unor noi generații de scriitori, abolirea oricărei iobagii culturale. încrederea în genițil propriilor noștri creatori de frumos, contactul cu toate literaturile lumii, construirea unui climat de muncă — a' arătat vorbitorul — toate acestea se leagă de numele comunistului de omenie, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

entuziastă ale comuniștilor din armată, ale întregului ei personal, față de strălucita expunere prezentată ieri de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu inegalabila sa forță creatoare și originalitate, secretarul general al partidului a întrunit într-un tot dialectic filoanele devenirii istorice a poporului român, a sintetizat și generalizat experiența noastră în construirea 

noii orinduiri, a definit stadiul realității complexe a României de azi pe toate coordonatele ei, perspectivele edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, dinamica raporturilor interstatale și internaționale, a- ducîndu-și, și de această dată, o contribuție inestimabilă la dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare naționale și universale.Tabloul însuflețitor al mersului ascendent al societății noastre, înfățișat în magistrala analiză a secretarului general al partidului, integrează deopotrivă' apărarea națională, rolul și menirea armatei revoluționare, făurite, conduse și educate de eroicul partid al comuniștilor români. Este o mîndrie pentru toți militarii că valorile cele mai durabile ale oștirii noastre sînt rodul luminoasei epoci inaugurate de Congresul al IX- lea. de cînd. prin voința unanimă a națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost învestit cu răspunderea supremă în partid și în stat. In contextul acestor transformări, locul central îl ocupă noua doctrină militară națională, rod al gîndirii cutezătoare și activității prodigioase a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Excepțională sinteză a experienței militare multiseculare a poporului român, do- bîndită în lupta pentru apărarea ființei naționale, a independenței și unității, îngemănată cu valențele prezentului socialist și luînd în considerare situația internațională contemporană, doctrina militară românească se materializează în sistemul național de apărare, care-și are forța in strînsa conlucrare și pregătirea comună a armatei cu unitățile Ministerului de Interne, cu gărzile patriotice și celelalte formațiuni populare, în scopul înfăptuirii principiului fundamental potrivit căruia apărarea patriei este cauză și operă a întregului popor.Desfășurindu-și Întreaga activitate sub conducerea partidului, nemijlocit a secretarului general, comandantul nostru suprem, armata română, detașament înarmat al poporului, care întrunește trăsăturile revoluționare ale orinduirii socialiste, are permanent în centrul muncii politico-educative cunoașterea și înfăptuirea sarcinilor rezultate din Programul Partidului Comunist Român, din documentele Congresului al XII- lea, din celelalte hotărâri ale partidului, din' legile țării.Există pentru aceasta un cadru organizatoric adecvat, concretizat prin învățămîntul politico-ideologic, în care este cuprins întregul personal, structurat pe categorii de militari, prin participarea organizată la manifestările cluburilor de unități și ale caselor armatei, la studierea presei, vizionarea și audierea emisiunilor de televiziune și radio. In formarea și pregătirea ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor, un rol de seamă au disciplinele sociale, care dețin o pondere apreciabilă în ansamblul materiilor predate în învățămîntul militar. în diferite forme de învățământ politic, în activități cul- tural-artistice sînt cuprinse și familiile cadrelor militare.Prin toate acestea se realizează însușirea temeinică a politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, a conținutului operei tovarășului Nicolae Ceaușescu, a concepției materialist-dialectice și istorice, a viziunii științifice asupra lumii.Un obiectiv prioritar al activității comandanților, organizațiilor de partid și de tineret îl constituie educarea rriilitarilor in spiritul glorioaselor tradiții și marilor virtuți ale poporului, al patriotismului socialist, al respectului nemărginit pentru drapelul tricolor al țării — simbol al unității, independentei și suveranității patriei, dezvoltarea unor înalte calități morale și de luptă, a răspunderii civice pentru apărarea și înflorirea patriei noastre socialiste, a devotamentului nețărmurit față de tară și popor, de Partidul Comunist Român în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Raportez că pregătirea de luptă și politică a armatei se desfășoară pe baza hotărîrilor partidului, a Directivei tovarășului Nicolae Ceaușescu. comandantul nostru suprem, document politico-militar de excepțională însemnătate, care dezvoltă substanțial doctrina militară națională, fixează obiectivele și sarcinile ridicării activității armatei, în perioada 1981—1985, pe trepte calitativ superioarș.Ținînd seama că dimensiunile pregătirii politico-educative se măsoară după capacitatea de luptă și mobilizare a comandamentelor și trupelor, comandanții. statele majore, consiliile politice. comitetele și organizațiile de partid și tineret au ca direcție principală de efort întărirea caracterului practic-aplicativ al instrucției si educației, folosirea integrală și eficientă a timpului afectat, a bazei materiale a instrucției. De aceea, acționăm pentru o mai bună valorificare a gradului înalt de profesionalizare a cadrelor, a nivelului superior al cunoștințelor tehnice și de cultură generală ale tinerilor ostași, pentru realizarea de însemnate economii .prin executarea intensivă și într-o măsură mai mare a pregătirii militare în incinta unităților sau pe terenuri apropiate, utilizarea unor aparaturi moderne — simulatoare, trenajoare și altele — micșorînd astfel uzura mijloacelor tehnice de luptă, reducînd consumul de muniții, carburanți și lubri- f ian ți.

Acordind toată atenția instruirii și educării armatei, partidul, personal secretarul său general au manifestat și manifestă o grijă deosebită pentru înzestrarea ei cu mijloacele necesare, în special din producția industriei proprii de apărare, creație a anilor noștri, ceea ce constituie o expresie concludentă a principiului, subliniat în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, că o economie puternică este baza materială sigură a întăririi capacității de apărare a patriei, a independentei Si suveranității ei.Concomitent cu pregătirea de luptă și politică a sporit contribuția militarilor la înfăptuirea sarcinilor care le revin pe șantierele economiei naționale, a crescut aportul unităților productive ale armatei la realizarea și întreținerea mijloacelor tehnice, s-au dezvoltat gospodăriile cu profil agrozootehnic ale unităților, potrivit cerințelor autoaprovizionării, s-au economisit însemnate cantități de materiale și fonduri bănești.Totodată, armata participă intens la viața politică, științifică și culturală a țării, conlucrează .strîns cu organizațiile de partid județene, orășenești și comunale, cu instituții centrale și locale. Activiști de partid și de stat, reprezentanți ai forurilor academice și universitare își dau con-- cursul la manifestările Ideologic» și cultural-știintifice-di v ' damente și unități ; la rîndnÎToi, numeroși ofițeri contribuie la acțiuni educative, științifice și culturala din afara armatei 1 instituțiile de cercetare științifică din armată sînt integrate în viața spirituală a tării, elaborează lucrări tehnice, de economie, medicină, istorie, teorie și doctrină militară ; formațiile artistice ostășești, echipele sportive militare sînt prezente la manifestările organizate în cadrul Festivalului național „Cîntarea României" și al „Daciadei", prestigioase tribune de afirmare a talentelor și capacităților de creație ale maselor populare.De asemenea, armata ia parte activă la înfăptuirea politicii externe a României prin contacte pe diferite planuri cu armatele țărilor socialiste, cu ale altor state, își aduce contribuția la cunoașterea peste hotare a realizărilor socialiste ale națiunii române, a politicii noastre de înțelegere între popoare, de securitate și pace, promovate cu fermitate de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sîntem conștienți însă că în activitatea pe care o desfășurăm există lipsuri și neajunsuri ce se răsfrâng negativ asupra diferitelor domenii ale vieții ostășești. Astfel, procesul instruirii și educării trupelor a fost grevat de unele aspecte da formalism și simplificări, de minusuri în păstrarea și întreținerea mijloacelor din dotare, în ordinea și disciplina militară, în respectarea normelor de comportare în muncă, familie și societate, ale eticii și echității socialiste; unele manifestări po- litico-ideologice nu sînt suficient legate de sarcinile concrete ale armei, specialității sau unității, sînt sărace înttlwjă- țăminte și concluzii practicePornind de la aprecierile și sarcinile cuprinzătoarei expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu, vom intensifica activitatea ideologică și politică din armată, vom acționa pentru lărgirea conlucrării cu gărzile patriotice, detașamentele de tineret, celelalte elemente ale sistemului apărării naționale, pentru dezvoltarea legăturilor dintre armată și oamenii muncii. indiferent de naționalitate, vom pune un accent mai mare pe exercitarea actului de conducere. organizare și control, pa perfecționarea stilului de muncă partinic, revoluționar al comandanților și activiștilor da partid, vom dezvolta tuturor militarilor simțul răspunderii pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor, intransigența față de lipsuri, cambativitatea împotriva oricăror neajunsuri, față de concepțiile ideologice retrograde si nocive.Ne vom călăuzi și în continuare după luminosul exemplu al tovarășului Nicolae Ceaușescu, a cărui participare nemijlocită la numeroase activități ostășești. atunci cînd se abordează aspectele definitorii ale pregătirii strategice și tactice, educării politico-ideologice, înzestrării tehnico-materiale a puterii armate, se transformă într-un izvor inepuizabil de învățăminte pentru unități și comandamente, dînd noi impulsuri dezvoltării gindirii și practicii militare românești.Susținînd cu căldură propunerea ca expunerea secretarului general al partidului să fie a- doptată ca document-program, încredințez plenara, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom organiza studierea și dezbaterea ei temeinică în toate unitățile și comandamentele, că cerințele ei vor fi aplicate neabătut în activitatea tuturor comandanților. a organizațiilor de partid șl de tineret, a întregului personal al armatei.Devotată trup și suflet poporului. partidului, patriei noastre. armata este pregătită ca, împreună cu toți cei ce muncesc, să-și îndeplinească datoria sacră de a apăra cuceririle revoluționare, independenta, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Socialiste România, să execute întocmai ordinele comandantului el suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu mare plăcere amabilul dumneavoastră mesaj trimis cu prilejul survolării Turciei.Folosindu-mă de această ocazie, doresc să transmit Excelentei Voastre mulțumirile mele sincere și cele mai bune urări de sănătate personală, pentru progresul și prosperitatea continuă a poporului prieten al României.împărtășesc, la rîndu-mi, convingerea dumneavoastră că, așa după cum ș-a exemplificat prin Înțelegerea reciprocă și convorbirile pe care le-am avut in timpul recentei mele vizite in țara dumneavoastră, bunele relații deja existente între țările noastre se vor dezvolta în continuare în folosul națiunilor noastre, all cooperării și păcii în lume.

General KENAN EVREN
Șef de Stat al Republicii Turcia

Lucrările reuniunii „Grupului celor 77“ 
privind cooperarea între țările în curs de dezvoltare 

pentru formarea de cadre pentru industrie

CronicaMiercuri seară, ambasadorul Italiei la București, Benedetto Santarelli, a oferit o recepție cu prilejul Zilei naționale a Republicii Italiene.Au participat Alexandrina Găinușe, viceprim-ministru al guvernului, Petre Gigea, ministrul finanțelor, Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, Ion Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ilie Cișu. adjunct al ministrului muncii, vicepreședinte al Asociației de prietenie româno-itaiiană, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.
★în cadrul manifestărilor prilejuite de comemorarea a 100 de ani de la moartea lui Giuseppe Garibaldi, miercuri, 2 iunie, Ziua națională a Italiei, ambasadorul acestei țări la București, Benedetto Santarelli, a depus o coroană de flori la monumentul' din Capitală al eroului național italian. Au participat Nicolae Iordache, vicepreședinte al Consiliului popul- al municipiului Bucu- țerti, -~,.ezentanți ai M.A.E., alte oficiale.' Au Juat parte membri ai Ambasadei Italiei la București.

★Miercuri, delegația Senatului Regatului Hașemit al Iordaniei, condusă de Bahjat Talhouni, președintele Senatului, care, la invitația Marii Adunări Naționale, efectuează o vizită in țara noastră, a fost oaspete al Brașovului.La întreprinderea „Tractorul", parlamentarii iordanieni au urmărit principalele procese de producție, dînd o înaltă apreciere produselor ce se realizează aici, produse cunoscute în peste 90 de țări ale lumii, printre care și Iordania.Au mai fost vizitate întreprinderea agricolă de stat Prejmer, noile cartiere de locuințe și monumente istorice și de artă din Brașov, pre-
Pentru un transport feroviar

modern șiIn ansamblul preocupărilor Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor pentru îmbunătățirea condițiilor transportului feroviar, a creșterii gradului de confort și civilizație se înscrie și investiția, in valoare de peste 140 milioane de lei. începută anul trecut ca o dezvoltare a Complexului feroviar Gri- vița. Aceasta constă într-o nouă capacitate, destinată pregătirii tehnice și sanitare in flux industrial, in incintă acoperită, a trenurilor de călători. Pe măsură ce lucrările Înaintează, odată cu montarea instalațiilor de spălare interior-exterior a vagoanelor, investiția va intra parțial în funcțiune încă in acest an.Trecerea la noua tehnologie permite mecanizarea, în proporție de peste 89 la sută, a operațiilor curente ce se execută în interiorul vagoanelor și la părțile de rulare, ca și spălarea integrală la exterior a tuturor trenurilor. Această modernă hală de tip industrial va fi servită în flux continuu
teatre

■ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Comedie de modă veche —
19,30.
■ Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor : Ion Baciu. Solist: 
Eliso Virsaladze (U.R.S.S.), Adina Iu- 
rașcu. Dirijorul corului : Vasile Pân- 
tea — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ferma — 19,30: (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : Poezia muzicii tinere
— 19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Niște ță
rani — 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ba
ladă cotidiană — 20.
■ Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 19,30.
■ Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Idioata — 19,30; (sala 
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 19.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : Singe 
vienez — 19,30.
■ Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : A cincea lebădă — 19,30.
■ Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Frumosul 
din pădurea zăpăcită... — 19,30; (sala 
Savoy) : Vorba Iul Tănase — 19,30.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Efros Saga — 18,30.
B Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La fîntîna dorului — 18.30. 
B Teatrul „Ion Vasilescu“ (12 27 45): 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19.30.
B Teatrul „Ton Creangă" (50 26 55) : 
Imaginile sînt imagini — 10; Recrea
ția mare — 17.
B Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) ; 
Bu-All — 17.

zileicum și obiective turistice din stațiunea Poiana.In onoarea delegației iordaniene, primarul municipiului Brașov, loan Drăghici, a oferit un dejun.
★Cu prilejul comemorării lui Hrîs- to Botev, poet revoluționar, erou național al Bulgariei, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București, Todor Stoicev, a depus, miercuri, o coroană de flori la monumentul lui Hristo Botev din Capitală.Au participat Ștefan Bîrceri, vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, alte persoane oficiale.Au luat parte membri ai Ambasadei R. P. Bulgaria la București.In aceeași zi au fost depuse coroane de flori la plăcile comemorative din Galați și Brăila, unde au trăit Hristo Botev, alți revoluționari bulgari care au luptat împotriva asupririi otomane, jertfindu-și viața pentru libertatea poporului lor. Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși cetățeni.

★Timp de trei zile, la Cluj-Napoca s-au desfășurat întrecerile etapei finale a Olimpiadei de informatică (concursul pe meserii) la profilurile operator calculatoare, programator- ajutor și analist-ajutor. în urma rezultatelor, juriul a acordat -următoarele premii: Premiul 1. — Răzvan Munteanu (lie. inf. București). Adrian Jașcău (lie. inf. Cluj-Napoca), Ioan Marzoca (lie. inf. Timișoara), Telu Dumitru (lie. inf. Cluj-Napoca): premiul 2 — Cătălin Florișteanu (lie. inf. Iași), Ovidiu Gavrilei (lie. inf. Cluj-Napoca), Mihaela Livia Cosma (lie. inf. București), Schir Rudolf (lie. inf. Cluj-Napoca); premiul 3 — Petrișor Panaite (lie. inf. Iași), Daniela Zaharia (lie. inf. Iași). Călin Feier (lie. inf. Cluj-Napoca) și Teodor Stănescu (lie. inf. București).(Agerpres)
confortabilcu piese și accesorii de siguranța circulației și confort, cu ajutorul unor ateliere auxiliare legate organic de liniile tehnologice de formare si pregătire a trenurilor.Cîteva precizări suplimentare:• instalațiile mecanice de spălare la exterior sînt de concepție și fabricație românească, realizate în sectorul industrial al căilor ferate ;• atelierele divizionare vor realiza cea mai mare parte și, totodată, vor recondiționa piesele și accesoriile folosite la toate ticurile de vagoane de călători, în exploatare astăzi pe calea ferată ;• hala de pregătire a trenurilor este concepută la nivelul celor mai avansate tehnologii de lucru : se realizează exclusiv din elemente prefabricate din beton și sticlă, va fi echipată cu utilaje mecanice de curățenie în interiorul vagoanelor și dotată cu toate utilitățile necesare desfășurării unui proces modern de lucru. (Anica Florescu).

B Circul București (110120) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova" —
19,30.
B Ansamblul de estradă al armatei 
(13 60 64) : Veselia are cuvîntul —
19,30.

cinema
■ Trandafirul galben : PATRIA —
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,1*5;
20,30. FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15.
■ Un echipaj pentru Singapore : 
VICTORIA — 9; 11; 13,15: 15,301; 17,45; 
20, TOMIS — 9; 11.15; 13.30: 15,45; 18; 
20, la grădină — 21, MODERN — 9; 
11,15: 13,30: 15,45; 18; 20.
■ Clipa : CENTRAL — 9: 12; 16; 19.
■ Mama — 9; 11; Zile de fior și ris
— 12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,30 :
DOINA.
■ Calculatorul mărturisește : FERO
VIAR — 9; 11,15; .13,30: 15,45; 18; 20, 
FLOREASCA — 9; 11: 13; 15,30; 17,45; 
20, FLAMURA — 9; 11; 13,15- 15,30;
17,45; 20.
■ Intoarce-te și mai privește o dată: 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20, ARTA
— 15,30; 17,30; 19,30.
■ Inghițitorul de săbii : FEREN
TARI — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Drumul oaselor : COTROCENI — 
15,30; 17,45; 20.
■ Orgolii : PROGRESUL — 16; 18; 
20.
■ Visul de argint al alergătorului :
SALA MICA A PALATULUI — 10;
12,30; 15; 17,15; 20, SCALA — 8,45; 
11; 13,15; 15,30; 18: 20,30, FESTIVAL
— 9: 11.15: 13,30: 15,45; 18; 20,15, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
■ Vacanță cu ciinele : TIMPURI NOI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

La București au continuat, miercuri, lucrările reuniunii „Grupului celor 77“ privind cooperarea între țările în curs de dezvoltare pentru formarea de cadre pentru industrie.In cadrul dezbaterilor generale ale reuniunii au luat cuvîntul reprezentanții Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Cubei, Thailandei, Indoneziei, Iranului. Argentinei, Braziliei. Egiptului, Centrului comun O.N.U.D.I./ România și Centrului european al UNESCO de la București pentru învățămîntul superior.Vorbitorii au relevat semnificația reuniunii de la București, subliniind necesitatea dezvoltării cooperării economice între țările în curs de dezvoltare, ca o componentă a eforturilor susținute desfășurate de „Grupul
Masa rotundă ..Tineretul anilor ’80“în cea de-a treia zi a lucrărilor mesei rotunde „Tineretul anilor ’80", care se desfășoară la Costinești, s-au dezbătut aspecte privind participarea tinerei generații la procesul de dezvoltare economico-socială. S-a subliniat necesitatea implicării active a tineretului în eforturile desfășurate pe plan național și internațional pentru lichidarea subdezvoltării, utilizarea resurselor umane și materiale în interesul progresului fiecărei națiuni, încetarea cursei înarmărilor, reducerea cheltuielilor militare și canalizarea fondurilor respective _ in scopul dezvoltării, al înfloririi civilizației umane, instaurarea unei noi ordini economice mondiale.De asemenea, participanții la lucrările mesei rotunde au evidențiat

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

IERI, LACampionatul diviziei A de fotbal a programat miercuri meciurile etapei a 31-a. Au fost înregistrate următoarele rezultate :Steaua — Sportul studențesc 1—l (0—0), Jiul — Universitatea Cluj- Napoca 3—0 (1—0), Chimia Rm. Vîlcea — S.C. Bacău 5—2 (3—1), F.C.M. Brașov — F.C. Olt 3—0 (0—0), Dinamo — Progresul Vulcan 2—0 (0—0), Politehnica Timișoara — Corvinul Hunedoara 3—1 (1—0), F.C. Argeș — U.T. Arad 1—0 (1—0). Universitatea Craiova — F.C. Constanța 3—2 (3—1), C.S. Tîrgoviște — A.S.A. Tg. Mureș 1—0 (1—0).In clasament continuă să conducă echipa Dinamo (cu 44 puncte). Pe locurile următoare : Universitatea
în cîteva rînduri• Intre 3 șt 18 iunie se va desfășura la Timișoara un turneu internațional masculin de șah organizat de Asociația sportivă „A.E.M.“-Ti- mișoara. La turneu participă 14 jucători : marii maeștri Mihai Șubă, Victor Ciocîltea (România). Petar Popovici (Iugoslavia), Nikola Spiridonov (Bulgaria), maeștrii internaționali Reinaldo Vera (Cuba). Ven- tizlav Inkiov (Bulgaria). Branko Ro» gulj, Izto.k Jelen (Iugoslavia), Ne- boișa Ilijin (România) și maeștri F.I.D.E. Laszlo Karsa (Ungaria), Ovidiu Foișor, Sergiu Grunberg, Ion Mărășescu și Traian Stanciu (România).• Spaniolul Jose Higueras, „cap de serie nr. 14“ în proba de simplu bărbați a turneului de tenis de la Roland Garros, a produs miercuri surpriza zilei, reușind să-1 învingă în numai trei seturi (cu 6-2. 3-2, 6-2) pe favoritul nr. 1, americanul Jimmy Connors. In semifinale. Higueras îl va intîlni vineri pe argentinianul Guillermo Vilas, care l-a eliminat cu 7-6, 6-3. 6-4 pe jucătorul francez Yannick Noah.• Peste 35 000 de spectatori au urmărit la Hamburg meciul amical de

■ Unde ești, dragoste 7 : STUDIO
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
■ Comoara din lacul de argint :
VIITORUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, GRADINA MODERN — 21.
a Grănicerii : MUNCA — 15; 17,15;
19.30.
■ La est de Java : LUCEAFĂRUL — 
9; 11.30; 14; 16,45; 19,15.
■ Marea evadare : CAPITOL — 9;
12; 16; 19, la grădină — 20,45.
S Pilot de formula I : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, AURO
RA — 9; 11,1.5; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 21.
■ Hangar 18 : BUZEȘTI — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, la grădină — 21.
■ Atenție la pana de vultur : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, 
GRADINA ARTA — 20,45.
■ Condurul si trandafirul : EFORIE
— 9; 12; 16; 19.
■ Școala curajului III : LIRA — 
15,30; 18; 20, la grădină — 20,45.
Q Polițistul ghinionist : GIULEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Cei șapte fantastici : PACEA — 
15,30; 17,30; 19,30.
■ Roberto Carlos cu 300 km pe oră: 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GLORIA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, GRĂDINA FESTIVAL — 20,45.
■ Tess : VOLGA — 9; 12,15; 16; 19,15.
■ în spațiu : MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
■ Capitolul al doilea : POPULAR — 
15,30; 17,30: 19,30.
■ Cinci pentru infern : COSMOS —
8.30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30.
■ Misterele de Ia castel : FLACĂRA
— 15,30; 17,30; 19,30.
■ Bonner fiul : CULTURAL — 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA 
GLORIA — 21.
■ Superpolițistul : GRADINA LU
CEAFĂRUL — 20.45.
■ Toate ml se intimplă numai mie : 
GRADINA PARC HOTEL — 21. 

celor 77“ pentru edificarea noii ordini economice internaționale, afirmarea autonomiei colective a țărilor in curs de dezvoltare și întărirea capacității lor de negociere în dialogul cu țările dezvoltate. S-au făcut numeroase propuneri privind acțiunile care să fie întreprinse în continuare de către țările membre ale „Grupului celor 77“ pentru amplificarea colaborării dintre ele în domeniul formării de cadre pentru industrie.Lucrările reuniunii continuă.
★După-amiază, participant!! la reuniunea „Grupului celor 77“. de la București, au vizionat un spectacol folcloric. (Agerpres)

că pregătirile pentru Anul Internațional al Tineretului trebuie să marcheze o intensificare a preocupării guvernelor, a organismelor cu atribuții în domeniul tineretului pentru îmbunătățirea condițiilor de. educație. de muncă și viață ale tinerei generații, pentru asigurarea premiselor menite să favorizeze participarea plenară a acesteia la progresul tuturor națiunilor.Participanții la masa rotundă „Tineretul anilor ’80“ au avut, totodată, ocazia să audieze expuneri privind istoria poporului român, preocupările actuale și de perspectivă ale tinerei generații din patria noastră.Lucrările reuniunii continuă.(Agerpres)

FOTBALCraiova (42), Corvinul Hunedoara (37), Steaua (33), F.C. Olt (33), Sportul studențesc (33), Poli. Timișoara (30), Jiul (30), F.C.M. Brașov (30), Chimia (30), C.S. Tîrgoviște (30), F.C. Argeș (29), S.C. Bacău (28), F.C. Constanța (28), „U“ Cluj-Napoca (28), U.T.A. (27), A.S.A. (26), Progresul Vulcan (20).Viitoarea etapă se va disputa sîmbătă, 5 iunie.
★Pe stadionul „Steaua" din Capitală s-a disputat ieri meciul internațional amical de fotbal dintre echipa Rapid și selecționata Armatei siriene. Partida s-a încheiat la egalitate : 2-2 (2-2).

fotbal dintre selecționata R. F. Germania și echipa S.V. Hamburg. A- ceastă întîlnire, care a fost organic zată cu prilejul retragerii din activitatea competițională a cunoscutului jucător Franz Beckenbauer, în virstă de 36 de ani, s-a încheiat cu scorul de 4—2 în favoarea selecționabili- lor. Au marcat pentru învingători Rummenigge, Breitner, Muller și Beckenbauer (în proprie poartă), iar pentru gazde Bastrop și Beckenbauer, care astfel a înscris ultimul gol al prodigioasei sale cariere.• Turul ciclist al Italiei a continuat cu etapa a 18-a. Piamborno — Monte Campione (85 km), cîștigată de campionul francez Bernard Hinault în 2h26’01”. urmat de belgianul Lucien van Impe (la 14”) si italianul Giambattista Baronchelli (la 15”). în urma acestei victorii. Bernard Hinault a recucerit „tricoul roz“. pe care-1 pierduse în etapa anterioară în fata italianului Silvano Contini. sosit ieri pe locul 30, la 3’25” de învingător.în clasamentul general conduce Hinault, urmat de Contini la 1’41”.
A APARUT

„Suplimentul 
de vacanță ’82", 
editat de revista 

„Autoturism"O apariție utilă și mult așteptată de numeroșii iubitori ai turismului automobilistic ; la chioșcurile de difuzare a presei : „Autoturism — supliment de vacanță 1982“, editat de revista „Autoturism", organ al A.C.R. Cu un cuprins bogat și variat (sfaturi practice, ginduri și recomandări privind, deopotrivă, alegerea celor mai pitorești trasee turistice, pregătirea mașinii înaintea plecării in vacanță, comportamentul automo- biliștilor pe căile publice pentru o circulație fluentă și sigură, tabele informative asupra presiunii din pneuri și a valorii bujiilor pentru unele mărci de autoturisme, circulația pe timp de ceață, ce piese de schimb sint necesare pentru o călătorie mai lungă cu autoturismul etc), suplimentul de vacanță apărut zilele acestea constituie un ghid necesar în călătoriile tuturor automobiliștilor.
PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 2 IUNIE 1982Extragerea I : 31 13 20 35 29 5Extragerea a II-a : 28 44 12 21 7 4
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ta zi în AGRICULTURA

RECOLTAREA FURAJELOR
Fînul să fie strîns si conservat cu maximă grijă gospodărească!Prima recoltă de furaje din județul Dolj a fost strînsă de pe 30 000 hectare, reprezentind peste 83 la sută, din suprafețele cu plante de nutreț, înainte de a întreprinde ancheta de față, am avut o convorbire cu tovarășul Marcel Mogoșiu, secretar al comitetului județean de partid, care a ținut să precizeze că ceea ce preocupă în mod deosebit organele județene de partid și agricole este asigurarea a cit mai multe furaje bogate în proteină și conservate sub formă de fin. Dealtfel, suprafața în- sămințată cu lucerna și amestecuri de graminee și leguminoase reprezintă 57 la sută din terenul arabil destinat plantelor de nutreț. Ce a rezultat, de fapt, din prima recoltă de furaje 7 Cea mai mare cantitate de masă verde — peste 158 000 tone — a fost însilozată. în ce pi-ivește finul insă au fost depozitate 12 000 de tone. Cooperativele agricole au depășit planul de însilozare pe luna mai cu 32 000 de tone de furaje, dar au depozitat cu peste 6 000 tone de fin mai puțin față de cantitățile prevăzute. Indiscutabil, sînt bune furajele insilozate, dar era de așteptat ca preocupările organelor județene, ale cooperativelor să fie concentrate și asupra asigurării unor cantități cit mai mari de fin. Or, după rezultatele obținute pînă acum, se pare că din nou, ca și în alți ani, în practică se merge pe calea cea mai bătătorită.La direcția agricolă județeană ni s-a spus că iarba de pe 1 500 hectare de pajiști cultivate a fost cosită pentru fin. Dar și mai mult s-ar fi umplut fînarele dacă întreaga cantitate de masă verde de pe cele 11 900 hectare cu lucerna ar fi fost cosiță și conservată sub formă de fin. în loc să cosească tot ceea ce era posibil pentru fin, unii au continuat vechile practici de a însiloza lucerna cu un procent mare de umiditate. La cooperativa agricolă Radovan, 65 tone de lucerna verde au fost insilozate, in loc să fie conservate sub formă de fin. Din diferite cauze, în această unitate culturile de răpită și lolium, semănate în toamnă, au fost compromise. Și încercind, parcă, să repare o pagubă, conducerea cooperativei a hotărît ca o parte din lucerna să fie însilozată. ignorind faptul că pentru hrana animalelor fînul bine conservat este mai prețios decît silozul cu procent ridicat de aciditate. „N-avem suficiente mijloace

PREGĂTIREA SECERIȘULUI
Combinele, toate utilajele—gata să intre la timp în lanuri!Momentul începerii recoltării cerealelor păioase se apropie. După aprecierea specialiștilor de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în acest an există condiții ca in județele din sudul țării secerișul să Înceapă în a doua jumătate a lunii iunie : mai întîi la orz, iar apoi la grîu. Iată de ce, tinînd seama de importanța stringerii in scurt timp și depozitării în cele mai bune condiții a cerealelor păioase, a piinii țării, recoltarea trebuie pregătită din timp și temeinic. Și cind spunem aceasta ne referim la încheierea reparațiilor la utilaje, asigurarea spațiilor de depozitare, corelarea recoltării cu transportul și organizarea preluării ritmice a producției.Evitarea pierderilor de recoltă de orice fel impune ca, pretutindeni, secerișul cerealelor păioase să se facă in timpul cel mai scurt. Așa cum a indicat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, recoltarea orzului nu trebuie să dureze mâi mult de 3—4 zile, iar a griului — mai mult de 8 zile în județele din sud-vestul țării și de 10 zile in cele din zona colina- râ și de nord. Baza tehnică aflată în dotarea stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii este suficientă pentru încheierea secerișului în a- cest interval de timp. Condiția ho- tăritoare o constituie încheierea ne- întirziată a reparațiilor și punerea la punct a tuturor combinelor, preselor și a altor utilaje ce vor fi folosite la recoltare, pentru ca acestea să funcționeze ireproșabil tot timpul cit se află în lanuri.Care este stadiul reparării utilajelor de recoltare în aceste zile premergătoare începerii secerișului ?Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că, pînă la 31 mai, principalele utilaje folosite la seceriș — combinele și presele de balotat paie — au fost reparate în proporție de 95 la sută, respectiv, de 96 la sută. S-ar putea spune că stadiul reparațiilor este mulțumitor. Dar cele
tv

PROGRAMUL 1
11,00 Telex
11,05 Profesiunile cincinalului. Meserii 

din bazinul minier al Gorjului
11.40 Film serial : „Lumini și umbre". 

Episodul 12
12.40 Occident *82. „obscurantismul mis

tic — drama unor destine"
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Viața școlii. Omul de la catedră 

— educator politic
16,30 „De-a lungul Vlstulei". Reportaj 

din R.P. Polonă
16.40 Semnături în cartea muncii. Feres

tre sub munți — reportaj
17.00 Studioul tirteretului
18,00 închiderea programului 

mecanice și de transport" — ne spune președintele unității, tovarășul Ion Constantinescu. Totuși, cositoa- rea mecanică existentă in cooperativă nu funcționa la întreaga capacitate, singurele utilaje intens folosite fiind combinele C.S.U. De asemenea, transportul, nutrețurilor se făcea cu o singură remorcă la tractor, în loc de două cit era normal. Este adevărat, numărul remorcilor nu corespunde cerințelor, dar cu attt mai mult trebuie să se prepare fin, ceea ce exclude transportul a sute de tone de masă verde cu un conținut ridicat de apă.Nu sînt în județ suficiente utilaje cu care să fie cosită masa verde
însemnări 

din unități agricole 
din județul Dolj

pentru fin 7 Nicidecum ! Aflăm că există 300 cositori mecanice. 57 vin- drovere autopropulsate E-301. 218greble oblice, suficiente cel puțin pentru stringerea lucernei. Dar tocmai aceste mașini au fost și sint prea puțin folosite. Adevărul e că finul cere mai multă atenție, lucrări mai variate — cosit, întors pentru a se usca la soare, adunat în căpițe sau balotat, transportat și pus în șire. Și pentru a se realiza acest volum de lucrări, esențial este să fie revăzută dotarea formațiilor de mecanizare, în sensul corelării numărului de cositori mecanice și vindrovere, greble oblice, mașini de adunat fin și prese de balotat cu suprafețele de lucerna și ierburi pentru fin din fiecare unitate agricolă.De fapt, în județul Dolj s-a creat o falsă problemă — și anume lipsa remorcilor necesare transportării furajelor. în realitate însă, sint insuficiente înălțătoarele din plasă de sîrmă cu care trebuie dotate toate remorcile destinate transportului furajelor de volum. Desigur, există și anumite greutăți care împiedică folosirea tuturor remorcilor existente, generate de lipsa unor piese de schimb sau a anvelopelor necesare. La S.M.A. Perișor, din 100 remorci aflate in dotare, 10 nu au putut fi re

cîteva procente încă nerealizate Înseamnă că mai sint de reparat 1 630 de combine și 900 de prese de balotat paie. Dintre utilajele la care nu s-au încheiat încă reparațiile, cea mai mare parte se află în județele mari cultivatoare de cereale păioase, cum sînt Călărași. Galați, Timiș, care vor începe și primele secerișul. De aici rezultă cerința de a se urgenta încheierea reparațiilor în cel mai scurt timp posibil.în aceste zile, în toate stațiunile pentru mecanizarea agriculturii se face controlul calității reparațiilor efectuate la utilajele de recoltare. Este o acțiune de mare răspundere, care trebuie să se desfășoare cu toată seriozitatea și exigența, pentru a exista garanția că toate utilajele recepționate vor funcționa in cele mai bune condiții din prima și pînă în ultima zi a campaniei de recoltare. In toate județele au fost constituite, de către delegați ai Ministerului Agriculturii, comisii formate din specialiștii trusturilor județene de mecanizare care au sarcina de a verifica cu cea mai mare exigență calitatea reparațiilor. Măsurile stabilite pentru efectuarea eventualelor remedieri trebuie să aibă un caracter foarte precis, pre- văzîndu-se răspunderi și termene concrete pentru executarea lor. Tot în această perioadă trebuie urgentată pregătirea atelierelor mobile dotate cu aparate de sudură și piese de schimb cu grad ridicat de solicitare, cum sint, de pildă, curelele de la combine. De asemenea, pentru fiecare formație de recoltare este nevoie să se asigure cite o remorcă • cisternă pentru ca alimentarea cu carburanți a combinelor și tractoarelor să se facă direct în cîmp.După cum se apreciază la Ministerul Agriculturii, în acest an s-a asigurat o mai bună aprovizionare cu piesele de schimb intens solicitate în campania agricolă de vară. Totuși, există o problemă ce trebuie să fie cit mai repede soluționată. Este vorba de lipsa a peste 12 000 de acumulatori pentru pornirea combinelor.
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22,20 Telejurnal 

parate din lipsă de piese de schimb, iar 30 nu au cauciucuri. Chiar dacă nu in aceeași proporție, această situație se constată și în alte locuri.De bună seamă, nimeni nu sub- apreciază necesitatea preparării unor cantități cit mai mari de furaje insilozate. Sînt culturi — rapiță. lolium — care se conservă cel mai bine sub formă însilozată în amestec cu paie, în multe unități această activitate a fost bine organizată. Unitățile agricole din consiliul agroindustrial Bârca au depășit planul pe luna mai cu 13 300 tone furaje însilozate. Rezultate la fel de bune s-au obținut și în consiliile Băilești și Plenița, unde graficele de recoltare au fost realizate cu regularitate. La complexul intercooperatist de îngrășara a taurinelor din Băilești, mecanizatorii au recoltat zilnic, in ultima perioadă, 300 tone masă verde pe care au insilozat-o în amestec cu paie și alte nutrețuri grosiere. Lucrările de stringere a furajelor continuă.La cooperativa agricolă Perișor era programată o ședință de analiză a situației din zootehnie. în locul unei ședințe obișnuite, un activist al comitetului județean de partid a organizat, împreună cu cei prezentt o analiză scurtă, operativă, acolo unde se însilozau furajele, stabilind pe loc soluții pentru rezolvarea diferitelor probleme. S-a hotărît ca imediat să se strîngă rapița de pe ultimele hectare și, ceea ce era la fel de urgent, s-a stabilit ca terenurile de pe care se recoltase masa verde să fie cit mai repede pregătite și în- sămînțate cu porumb siloz în cultură succesivă. De asemenea,, s-au luat măsuri ca întreaga cantitate de lu- cernă de pe 30 hectare ce mai erau de recoltat să fie conservată sub formă de fin.Ce anume se cuvine subliniat în concluzie ? întrucit în fermele de bovine și ovine din județul Dolj finul este un sortiment de nutrețuri deficitar, este necesar ca întreaga Cantitate de lucerna rezultată de la prima coasă si de la coasele următoare să fie depozitată numai sub formă de fin. Totodată, este nevoie să fie respectate riguros normele de calitate atit la prepararea finului, cit și a semisilozului, pentru a ss asigura furaje cu valoarea nutritivă ridicată pentru Întregul efectiv de animale.
C. BORDEIANU

Așa cum s-a angajat. Direcția generală a mecanizării din Ministerul A- griculturii trebuie să urgenteze fabricarea celor 30 000 de dispozitive pentru pornirea mecanică a combinelor fără acumulator. Este o sarcină presantă, care trebuie înfăptuită cit mai grabnic ! De asemenea, la indicația conducerii partidului. în acest an toate combinele, cu excepția celor folosite pe terenurile în pantă — CP-12 —, trebuie să fie dotate cu echipamente pentru stringerea ple- vei, cane constituie un furaj de bună calitate. La Direcția generală a mecanizării se manifestă însă scepticism ta ce privește îndeplinirea acestei sarcini pînă la începerea secerișului. Există încă timp pentru a se acționa energic în vederea producerii și livrării imediate a echipamentelor de colectare a plevei, astfel ca adestea să fie montate, conform programului, pe toate combinele prevăzute.Rezultă deci că, deși ne mai despart puține zile de momentul începerii secerișului, mai sînt destule probleme de rezolvat pentru ca toate utilajele ce vor fi folosite ta campania agricolă de vară să fie gata de start. De aceea se impune ca, în timpul scurt ce a mai rămas pînă la declanșarea secerișului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, organele județene de partid și agricole, conducerile trusturilor județene și ale stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii să acționeze cu fermitate și răspundere pentru ca în toate unitățile pregătirile pentru recoltarea cerealelor păioase să fie grabnic încheiate. în acest cadru, lor le revine sarcina de a urmări în aceste zile la fața locului, cu exigență și responsabilitate, cum decurge activitatea de terminare a reparațiilor, de verificare în cele mai mici amănunte a funcționării tuturor utilajelor, întru- cît de aceasta depinde în mod ho- tăritor ca secerișul să Se desfășoare pretutindeni ta bune condiții și in termene cît mai scurte, evitîndu-se orice pierderi de recoltă.
A. PAPADIUC

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 3 

iunie, ora 21 — 6 iunie, ora 21. In țară: 
Vremea va fi frumoasă și călduroasă, 
cu cerul variabil, mai mult senin. Izo
lat, in cursul după-amiezil, condiții fa
vorabile descărcărilor electrice și aver
selor de ploaie. Vîntul va sufla in ge
neral slab. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 9 șl 19 grade, iar cele 
maxime între 24 și 34 de grade. In 
București : Vremea va fi frumoasă și 
călduroasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vîntul va sufla în general slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 14 și 17 grade, iar cele maxime 
Intre 29 șl 32 de grade. (Cornellu Pop, 
meteorolog de serviciu).

• BICICLETA REDI- 
VIVUS. în urmă cu trei ani, în Finlanda a început campania „Spre viitor, pe bicicletă", care a antrenat numeroși cetățeni ai tării în folosirea acestui vehicul în locul automobilelor. Statisticienii afirmă că. dacă în anul 1975 în Finlanda s-au vîn- dut 150 000 de biciclete, in anul următor numărul s-a dublat, iar in prezent fiecare al doilea finlandez dispune de bicicletă. Pentru a preînt'împina creșterea numărului accidentele? rutiere, in primăvara acestui an au intrat in vigoare noi reguli de circulație care ii protejează pe biciclisti.

• ATMOSFERA VE- 
NUSIANA. Astrofizicienii din 

orașul sovietic Harkov au constatat că stratul superior al atmosferei planetei Venus se rotește în jurul planetei cu viteza unui automobil de curse. Particularitatea distinctivă a atmosferei venusiene constă în aceea că. fotografiată prin filtru roșu, ea apare omogenă, dar în ultraviolet se disting formațiuni de culoare închisă, care ating uneori citeva mii de kilometri. Făcind o analiză a fotografiilor de pe Venus, specialiștii au stabilit că formațiunile (netele) de culoare mai inchisă se rotesc cu perioada de 4,5 zile terestre. ceea ce corespunde cu viteza de 100 metri pe secundă.
• CAMERĂ TV POR

TABILĂ. Specialiștii americani au realizat camera de

luat vederi TV portabilă, din imagine, care prezintă caracteristica de a fi în întregime autonomă, funcționind cu ajuto rul bateriilor. Purtată de operatorul respectiv ca un rucsac, instalația (a cărei greutate nu depășește 20 kg) are o putere de 1 pînă la 5 wați, emisiunile transmise puțind fi recepționate pe o vază de 10 km. Pe lingă transmisiunile locale, ea poate fi folosită pentru supravegherea in circuit închis a marilor magazine, a diferitelor puncte aglomerate etc.
• PREMIERĂ ALPI

NĂ. La Anchorage, în Alaska, s-a anunțat că alpinistul Tom Griffith a realizat o premieră 

mondială în escaladarea celui mai înalt munte din America de Nord. McKinley, cu o altitudine de 6194 metri, urcind singur pe versantul nordic al piscului. Ascensiunea a început Ia 15 aprilie si urma să se încheie la 23 mai. dar împrejurări nefavorabile au făcut ca alpinistul să fie blocat vreme de cinci zile în ultima etapă a cuceririi muntelui.
• MARSILIA, „ORAȘ- 

LUMINĂ". Marsilia, „capitala" franceză a soarelui, ur

mează să devină primul oraș din Franța în care încălzitul să fie asigurat în cea mai mare parte cu ajutorul Soarelui. Condițiile sint, intr-adevăr, din cele mai prielnice : zilele însorite depășesc cu 50 la sută media pe țară și tot aci la Marsilia a fost creată în ultimul timp o industrie dezvoltată de captatori solari. Sistemul de încălzire cu ajutorul Soarelui urmează să intre parțial în funcțiune în 1984, scontindu-se ca pînă la sfîrșitul deceniului să se generalizeze.
• „BULDOZERE VII", asa sînt numiți elefanții de către locuitorii zonei Boki. din statul nigerian Cross River. în timpul invaziilor periodice asupra terenurilor cultivate, tur

mele de elefanți provoacă mari pagube in lanurile de cereale si de alte culturi, distrugînd, totodată, locuințele țăranilor. Dimensiunile daunelor cauzate populației rurale sînt atit de mari, incit problema prevenirii invaziilor de pahiderme a fost discutată in adunarea legislativă a statului.
• UN RIVAL AL LUI 

STRADIVARIUS ? Incă 1111 a reușit nimeni să dezlege „secretul lui Stradivarius" si să confecționeze o vioară cu virtuți egale celor ale viorilor celebrului meșter din Cremona. Dar iată că inginerul american Max Matthews, specialist în acustică, susține că ar fi reușit, si că vioara concepută de el aproa

pe că ar avea un sunet mai bun si mai puternic decît vestitele instrumente italiene. Pe deasupra costă de 300 de ori mai ieftin decît viorile lui Stradivarius: doar 1 000 de dolari.
• ROBOȚII ÎN CON

STRUCȚIA AUTOMOBI
LELOR. întreprinderile Volkswagen din Wolfsburg (R.F.G.) au inclus in nomenclatorul produselor sale și robotii industriali. Firma constructoare de automobile produce 12 roboți pe săptă- mînă. în uzina proprie, se află în funcțiune 500 asemenea automate, care execută in special operațiunile de sudură. Pînă la sfîrșitul anului, întreprinderea va utiliza peste 800 de roboți la construirea automobilelor.



PENTRU PACEA Șl SECURITATEA ÎNTREGII OMENIRI

Să fie oprită cursa înarmărilor, 
să fie realizată dezarmarea nucleară!

Pe calea extinderii cooperării economice
româno-burundeie

In sprijinul programelor naționale de dezvoltare
Sesiunea specială a Consiliului de Administrație al P.N.U.D.

„Nu - poligoanelor atomice pe teritoriul italian I"
„ORAȘUL NOSTRU LUPTA PENTRU PACE!", „NU - POLIGOANELOR 

NUCLEARE PE TERITORIUL ITALIAN!", „SINTEM ÎMPOTRIVA RĂZBOIULUI!" - acestea au fost principolele lozinci ale imenselor coloane de mani- festanți ce au demonstrat recent pe străzile Romei. La mitingul care a urmat demonstrației, numeroși vorbitori au condamnat hotărîrea N.A.T.O. privind amplasarea de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune în Europa occidentală, inclusiv în Italia. Manifestații similare s-au desfășurat zilele acestea și in alte orașe italiene. In orașul-port Bari, ziua de marți a fost consacrată luptei pentru pace și dezarmare.
în favoarea creării unei zone denuclearizate 

în nordul EuropeiPeste 2,5 milioane de cetățeni din țările nordice au semnat un apel pentru instituirea unei zone denuclearizate în nordul Europei, s-a anunțat la
Helsinki. Apelul a fost remis președintelui Finlandei, Mauno Ko- ivisto, și primului ministru. Kalevi Sorsa. Luînd cuvîntul cu a- cest prilej, șeful sta

tului finlandez și premierul țării au evidențiat rolul important pe care îl are opinia publică în mișcarea de protest împotriva armelor nucleare.
„Cheltuielile militare au consecințe nefaste 

asupra dezvoltării economice"
Crearea unei noi organizații 

„Alianța pentru pace“, ce își pro
pune ca țel lupta pentru dezarma
re, a fost anunțată la New York 
de către Barry Commoner, liderul 
organizației Partidul cetățenilor 
din S.U.A. Această mișcare, ce va 
grupa și reprezentanți din Marea 
Britanie, R.F.G. și Italia, se pro
nunță împotriva creșterii cheltuie
lilor militare, o uriașă povară ce 
apasă pe umerii contribuabililor,

cu consecințe nefaste asupra dez
voltării economice. Dificultățile 
economiei americane, reducerea 
șomajului și rezolvarea altor pro
bleme sociale nu-și pot găsi o so
luție viabilă dacă alocațiile pentru 
înarmare sint în permanentă creș
tere, a subliniat Barry Commoner. 
Colosalul buget al Pentagonului, a 
precizat vorbitorul, constituie prin
cipala cauză a fenomenelor de cri
ză din economia americană.

„Securitatea — o cauză comună"Comisia independentă pentru dezarmare și problemele securității, condusă de fostul premier suedez Olof Palme, a dat publicității Ia Washington raportul său intitulat „Securitatea comună“, elaborat pentru a fi prezentat la apropiata sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U.Comisia — relatează agențiile U.P.I. și France Presse — consideră că U.R.S.S. și S.U.A. au „paritatea nucleară pe plan global" și recomandă ca ele să procedeze la reduceri ale armamentelor pornind de la această premisă. Comisia propune, intre altele, stabilirea unei zone lipsite de arme nucleare în Europa, care să se realizeze pe etape, respectarea acordurilor SALT-1 și SALT-2 și a Tratatului dintre U.R.S.S. și S.U.A. privind limitarea sistemelor apărării antirachetă, realizarea de progrese rapide la negocierile sovieto-americane de la Geneva asupra rachetelor cu rază medie de acțiune, reluarea negocierilor americano-sovietice privind armele chimice și a celor privind interzicerea totală a experiențelor nucleare, oprirea militarizării spațiului cosmic.

In preajma sesiunii speciale a O.N.U., în întreaga Franță s-a intensificat campania de stringere de semnături pe Apelul de Ia Paris in sprijinul dezarmării, apel care a întrunit de pe acum aproape 800 000 de adeziuni

80 milioane semnături 
în Japonia 

pentru încetarea 
producției armelor 

de exterminarePeste 80 de milioane de japonezi au semnat pînă în prezent apeluri care cheamă la încetarea producției și la neutilizarea armelor nucleare. Ziarul „Asahi" subliniază că semnarea apelurilor s-a accentuat, în prezent, în preajma deschiderii sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U.

•100 000 de cetățeni din Tokio, Nagasaki și Hokaido au luat parte recent Ia o demonstrație împotriva armelor nucleare. Ei au cerut interzicerea staționării oricărui fel de armament atomic in Japonia
Un apel adresat 

de parlamentari sovieticiIntr-un Apel adresat sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării de către Grunul parlamentar sovietic al Uniunii Interparlamentare se subliniază dorința poporului sovietic de a se adopta toate măsurile necesare în vederea preintîmpinării unei catastrofe nucleare, de a se pune capăt cursei ilogice a înarmărilor, de a se realiza un climat de securitate și pace trainică în întreaga omenire — relatează agenția T.A.S.S.
„Trebuie perseverat 
pe calea eliminării 

riscurilor unui război 
pustiitor I"„Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a luat notă cu mare satisfacție de anunțarea începerii, la 29 iunie, a negocierilor dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite privind limitarea și reducerea armamentelor strategice" — a declarat un purtător de cuvint al Națiunilor Unite. Secretarul general al O.N.U. și-a exprimat. totodată, speranța că aceste negocieri vor marca începutul unui „proces serios și susținut din care vor rezulta încetarea cursei înarmărilor și eliminarea riscurilor unui război nuclear", precizat purtătorul de cuvint.

Repere industriale în bazinul 
Sileziei Superioare...Katowice este poarta de intrare în bazinul Sileziei Superioare, regiune de mare importantă economică pentru industria extractivă și metalurgică a Poloniei. Am notat, la o intilnire la sediul Comitetului voievodal de partid Katowice, cu prof. Bogdan Ferensztain, secretar cu problemele economice al comitetului, o serie de date ilustrative pentru noua configurație economică a regiunii. Există în cuprinsul voievodatului, preciza el. 4 400 de întreprinderi de diferite profile, ceea ce echivalează cu aproximativ un sfert din tot ce s-a investit în industria tării în anii postbelici ; circa 90 la sută din producția de cărbune a Poloniei este concentrată aici. în bazinul Sileziei Superioare. Voievodatul deține, de asemenea, un loc însemnat în producția de minereuri neferoase. Pornind de la această bază puternică de materii prime, în Si- lezia Superioară funcționează mari întreprinderi metalurgice prelucrătoare. uzine constructoare de mașini si utilaje miniere, de mașini de ridicat si transportat, precum si cu profil electrotehnic si chimic.în convorbirea avută, interlocutorul a relatat despre preocupările Comitetului voievodal de partid Katowice pentru asigurarea desfășurării normale a activității economice, astfel incit, prin rezultatele lor. colectivele de mineri de aici să aducă o contribuție cit mai mare la depășirea greutăților ce confruntă Polonia. El a relevat ca un factor semnificativ faptul că, în primul trimestru al anului în curs, valoarea producției industriale a voievodatului a început să crească, comparativ cu situația pe tară, cu procente diferențiate ne ramuri. între 14 si 20 la sută. Accentul se pune pe restabilirea si dezvoltarea constantă a bazei de materii prime, care prezintă o importantă esențială pentru întreaga economie națională.Dezvoltarea industriei a atras după sine creșterea gradului de urbanizare a localităților voievodatului. Majoritatea populației de

aici, cifrată in prezent la 3.7 milioane de locuitori (10 la sută din populația tării), trăiește si muncește in cele 13 orășele grupate in jurul capitalei voievodale, orașul Katowice.La invitația gazdelor, vizităm unul dintre aceste centre muncitorești — orășelul Bytom. unde se afla si principala exploatare carboniferă a bazinului silezian — mina ..Dimitrov". Parcurgînd străzile primitoare ale orășelului, e greu de bănuit că dedesubtul lui se întinde o vastă, rețea. de galerii si orizonturi de extracție. încă de la intrarea în incinta exploatării
însemnări de călătorie 

din R. P. Polonă

se confirmă spiritul de ospitalitate al minerilor. Am coborit. Împreună cu minerii din schimbul al doilea, la unul din „etajele" producției, situat la orizontul de adîncime 510. Ceva mai jos. unde încep fronturile de extracție, facem cunoștință cu minerii din brigada condusă de Marian Miczinski. un tînăr de 30 de ani. care s-a dedicat profesiunii aspre de miner încă de la virsta de 19 ani. Acum, este unul din oamenii de bază din sectorul de extracție, cu o frumoasă reputație în rîndul celor 5 300 de muncitori de la Bytom. După exemplul său. ne spune inginerul Andrei Mosingiewicz, inspector pentru tehnica minieră din acest sector, majoritatea ortacilor din schimbul respectiv vin să lucreze si în zilele libere (sîmbăta). acordate legal, iar uneori chiar si duminica.Aflați la posturile lor, membrii brigăzii manevrează cu măiestrie utilajele și instalațiile din abataj, secționînd din stratul gros de 10 metri, cu ajutorul unei combine de fabricație poloneză, ' „felii" uriașe de cărbune, care sint depuse apoi pe benzile transportoare. Este un cărbune de foarte bună calitate, cu o putere calorică remarcabilă — de

peste 6 000 de kilocalorii la kilogram — spune tînărul specialist care mă însoțește, în timp ce străbatem alte porțiuni ăle galeriilor, asemănătoare ca dimensiuni cu tunelele de metrou. Ele conduc spre diferitele orizonturi ale minei, al cărei perimetru exploatabil depășește șase kilometri pătrați, înglobînd 230 de straturi cu grosimi apreciabile și lungimi de peste 100 metri fiecare. Deși este o exploatare mai veche — a intrat în cel de-al 104-lea an de existență — mina Bytom își menține extracția la un nivel remarcabil : peste 8 000 de tone de cărbune pe zi, din care 26—27 la sută este cocsifica- bil. în perspectivă, producția zilnică poate urca pînă la 10 000 de tone, ceea ce va însemna o sporire considerabilă a nivelului actual, de 2 700 000 tone pe an — declară directorul exploatării. K. Kindrewski — menționind, totodată, că situarea zăcămintelor chiar sub zonele locuite ale așezării, precum și gradul ridicat de seismicitate din regiune complică și limitează intensificarea procesului de extracție.Orele petrecute în galeriile minei de la Bytom au trecut repede. La comitetul voievodal de partid a- flăm că, în întreaga perioadă care a trecut din acest an. minerii de la Bytom. ca dealtfel și cei de la celelalte exploatări din bazinul silezian. au făcut dovada responsabilității muncitorești, trimitînd la suprafață cantități sporite de cărbune — atît de necesar funcționării industriei siderurgice, energeticii și altor compartimente ale economiei poloneze cit si pentru îndeplinirea obligațiilor de export. Dealtfel, așa cum s-a remarcat și la sesiunea Seimului de la finele lunii mai. în industria extractivă a tării s-a accentuat tendința creșterii sistematice a producției. La cele 47,6 milioane tone de cărbune extrase in primul trimestru s-au adăugat în luna aprilie încă 15,8 milioane tone, totalizîndu-se cantități cu mult superioare celor realizate în perioade similare din anul precedent.

BUJUMBURA 2 (Agerpres). — La Bujumbura s-au desfășurat lucrările celei de-a Vil-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-bu-r rundeze de cooperare economică si tehnică. S-au analizat stadiul și evoluția acțiunilor de cooperare și a schimburilor comerciale, convenin- du-se modalități și măsuri concrete pentru creșterea volumului schimburilor comerciale și a cooperării economice in sectoarele minier, industrial. agricol, al transporturilor. Rezultatele sesiunii au fost consemnate într-un protocol semnat de președinții celor două părți în comisie. Maxim Berghianu. ministrul muncii, și Isidore Nyaboya, ministrul lucrărilor publice, energiei și minelor.

Cu ocazia prezenței sale în Burundi, tovarășul Maxim Berghianu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul muncii, s-a întîlnit cu Emile Mworoha, secretar general al C.C. al Partidului UPRONA. în timpul întrevederii au fost subliniate cu multă satisfacție buhele raporturi existente între cele două partide, precum și dorința de a le amplifica în continuare. De asemenea, au avut loc întîlniri cu miniștrii burundezi ai a- facerilor externe si cooperării, agriculturii. planului și educației naționale, în cursul cărora au fost abordate aspecte ale cooperării româno- burundeze în domeniile respective.

GENEVA 2 (Agerpres). — La Geneva se desfășoară lucrările sesiunii speciale a Consiliului de Administrație al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). Reuniunea. considerată ca un moment important în procesul de mobilizare pe plan internațional a resurselor financiare pentru dezvoltare, este consacrată adoptării programelor naționale și regionale de asistentă a P.N.U.D., care ar urma să fie realizate în perioada 1982—1986. Au fost supuse examinării și aprobării programele a 74 de țări în curs de dez

voltare din toate regiunile lumii, inclusiv din Europa, cu o valoare totală de aproximativ 1,5 miliarde dolari.în acest cadru, a fost examinat șl aprobat în' unanimitate programul național de asistentă a P.N.U.D. pentru România pe perioada 1982—1986.Consiliul de administrație al P.N.U.D. a adoptat, de asemenea, programe naționale de asistentă pentru țări în curs de dezvoltare din Africa, Asia și America Latină, precum și unele programe regionale.
Comunicat comun chino - japonez

moscova : Convorbiri sovieto-cehoslovaceMOSCOVA 2 (Agerpres). — La Kremlin au început miercuri convorbirile sovieto-cehoslovace la care participă Leonid Brejnev. secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, care se află, în fruntea unei delegații de partid și guvernamentale cehoslovace, în vizită oficială de prietenie în U.R.S.S., relatează agenția T.A.S.S.

TOKIO 2 (Agerpres) — Comunicatul chino-nipon de presă privind vizita in Japonia a premierului Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Zhao Ziyang, relevă dezvoltarea constantă a relațiilor bilaterale pe plan politic, economic; cultural și în alte domenii în perioada ce a trecut de la normalizarea, în 1972, a raporturilor
dintre cele două țări. Convorbirile, menționează intre altele comunicatul transmis de agenția China Nouă, s-au referit la necesitatea și posibilitatea instituirii unui sistem stabil și pe termen lung de cooperare economică Intre China și Japonia pe baza egalității și avantajului reciproc, în spiritul păcii și prieteniei.
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„SAPTAMINA ROMANEASCA" în localitatea austriacă Hornstein. La 
deschiderea manifestărilor, Gerald Mader, . viceguvernator al landului 
Burgenland, Peter Schmitl, primarul localității Hornstein, și Viktor Heller, 
președintele Asociației de prietenie Austria-România, au evocat politica de 
pace promovată de țara noastră. Ambasadorul român, Octavian Groza, a 
donat bibliotecii municipale un set de cărți, între care la' loc de cinste 
figurează lucrări ale președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum'și volume de istorie și beletristică.I O NOUA REUNIUNE PLENARĂ A DELEGAȚIILOR SOVIETICA ȘI AMERICANĂ, participante la nego-

Icierile bilaterale privind limitarea armamentelor nucleare în Europa, a avut loc, la 2 iunie, la Geneva.I SITUAȚIA DIN LIBAN. în cursul I nopții de marți spre miercuri au continuat ciocnirile violente între I părțile rivale în zona de vest aBeirutului. Opt persoane au fost ucise și alte 40 au fost rănite, rela- Itează agenția Reuter. Mai multe clădiri au 1'ost distruse, iar pompierii au acționat in tot cursul zilei de marți pentru stingerea incen- l diilor provocate de bombele incendiare, precizează aceleași surse., UN RAPORT AL BIROULUI O.I.M. RELEVA CREȘTEREA ȘO- I MAJULUI ÎN RÎNDUL TINERETULUI. Potrivit acestui studiu, înI țările dezvoltate, membre ale O.E.C.D., in perioada 1970—1980 numărul tinerilor in căutarea unui loc ■ de muncă a crescut de la un milion la 6,5 milioane. Numărul șomerilor I tineri in țările in curs de dezvoltare se ridică îp prezent la 35 mi- I lioane.
PAKISTANUL ȘI INDIA au ho- i tărit să continue tratativele privind 

normalizarea relațiilor dintre cele I două țări, se spune intr-un comuni
cat difuzat la încheierea convorbiri- 

| lor dintre secretarii ministerelor de 
| externe din cele două state. In ca

drul convorbirilor s-a convenit re- 1 luarea dialogului la nivelul miniștri
lor de externe din Pakistan și India, 

' pe bara rezultatelor convorbirilor 
, din februarie anul acesta. Președin

tele Pakistanului, Mohammad Zia-ul 
' Haq. l-a. primit pe secretarul indian 

in Ministerul Afacerilor Externe, I Natwar Singh, care i-a transmis' un 
mesaj din partea primului ministru 

' indian, Indira Gandhi, informează 
. agenția Indinfo.

REUNIUNE. La Rio de Janeiro s-au deschis lucrările întîlnirii „Grupului celor 77“ consacrate „cooperării între țările în curs de dezvoltare în domeniul surselor noi și regenerabile de energie". Participă delegații reprezentind țări în curs de dezvoltare și organizații internaționale și regionale. Țara noastră este reprezentată de o delegație.
ȘOMAJUL A AFECTAT IN R.F.G. 

1 645 800 DE PERSOANE în luna mai - a anunțat, miercuri, Oficiul federal pentru muncă de la Nurn- berg. Aceasta reprezintă 6,9 la sută din forța de muncă a țării. In luna mai a anului trecut rata șomajului în R.F.G. a fost de 4,8 la sută. S-a relevat, totodată, că șomajul este mai ridicat in rîndul femeilor, cu o rată de 8,1 la sută.CURSUL DOLARULUI CANADIAN a căzut marți la cel mai redus nivel din 1931 și pîțiă în prezent, ajungind să valoreze 80,05 cenți americani — relatează agențiile Reuter și France Presse. Banca Centrală a Canadei a intervenit activ pe piața valutară pentru sprijinirea cursului monedei naționale, dar, potrivit surselor citate, aceste intervenții nu s-au soldat cu rezultate semnificative.
INTERDICȚIE DE CIRCULAȚIE 

LA ATENA. Incepind de la 1 iunie, 
circulația autoturismelor și ca
mioanelor particulare in centrul 
Atenei a fost interzisă, ca urmare 
a creșterii poluării atmosferice con
statate in capitală. Este vorba de un 
nor toxic de fum care s-a acumulat 
deasupra Atenei și care persistă in 
aceste zile călduroase și lipsite de 
curenți de aer. Intre altele, acest 
fum o provocat îmbolnăvirea mai 
multor sute de persoane.

Vedere generală din Katowice ; in prim-plan, marea Sală a sporturilorAceste realizări au efecte pozitive asupra multor ramuri ale economiei naționale, știut fiind că, alături de alte categorii de combustibili. pentru Polonia cărbunele este o materie primă de cea mai mare importantă. După date prealabile. în acest an producția de cărbune va depăși 180 milioane tone, si va fi mai ridicată decît se anticipa prin cele mai optimiste variante ale proiectului de plan.Itinerarul în voievodatele sudice poloneze a înscris și o vizită la Combinatul siderurgic Nowa Huta- Cracovia. realizare cu totul remarcabilă a Poloniei socialiste, una din cele mai mari întreprinderi industriale din tara prietenă. Aici lucrează in prezent 37 000 de muncitori, tehnicieni și ingineri. Combinatul nostru beneficiază de ciclul de producție siderurgic complet, el dispune de uzine cocsochimice care se bazează pe cărbune din bazinul silezian, de fabrici de aglo- merare, furnale înalte, otelării Martin si convertizoare de otel, de secții de zincare și alte compartimente specifice — ne spune Janus Razowski, directorul producției, înfățișînd spectrul larg al preocupărilor actuale ale colectivului de aici pentru îmbunătățirea calitativă a structurii producției siderurgice, reducerea costurilor energetice și a consumurilor materiale, sporirea indicilor de utilizare intensivă a agregatelor. Programul

de producție al combinatului se bazează pe posibilitățile actuale de asigurare cu energie electrică si materii prime siderurgice, dar si pe fructificarea rezervelor de creștere a producției de metal pe seama ridicării productivității muncii Si gospodăririi raționale a tuturor categoriilor de materii prime. Scontăm foarte mult în această privință pe inițiativa muncitorilor, pe exemplul comuniștilor, ca si pe concursul maiștrilor care sint în contact permanent cu siderurgiștii și îi ajută in realizarea constantă > a sarcinilor de producție — arată Kazimir Miniur, secretarul comitetului de partid al combinatului, accentuînd că cei 6 200 de membri ai organizației de partid sint în fruntea acțiunilor de promovare a noului si sporire a eficientei economice a întreprinderii. Cu sprijinul comuniștilor. în principalele secții din combinat au fost formate comisii obștești consultative pentru pregătirea si Introducerea reformei economice. ,Factorii de conducere ai combinatului din Nowa Huța s-au declarat optimiști in legătură cu posibilitatea menținerii unui nivel ridicat al producției de metal, cu atit mai mult, cu cit a fost elaborat si un program cuprinzător de modernizare „din mers" a acestei cetăti siderurgice, care în curînd va împlini 30 de ani de existentă.
Mihai CORUT

Eforturi pentru o soluționare pașnică a conflictului 
anglo-argentinian

Pe frontul din Malvine (Falkland), operațiuni militare limitateO delegație a președinției Republicii Argentina a plecat de urgență Ia New York cu misiunea de a duce răspunsul guvernului argentinian la ultima propunere de pace in Malvine (Falkland) formulată de secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar — s-a anunțat oficial la Buenos Aires. în declarații făcute înainte de plecare, membrii delegației argentiniene au precizat că vor depune toate eforturile pentru, găsirea unei soluții pașnice, negociate, în conflictul din Atlanticul de Sud.Statul Major argentinian a informat că în ultimele 24 de ore s-au semnalat schimburi de focuri limitate între forțele argentiniene și trupele britanice din Malvine (Falkland), în zona Muntelui Kent — Estancia House și în regiunea colinelor „Las dos Hermanas", situate la aproximativ 16 km de Puerto Argentino (Port Stanley), transmite agenția France Presse. S-a precizat că, datorită intervenției aviației argentiniene în punctele San Carios, Puerto Darwin și în zona colinelor „Las dos Hermanas", forțele britanice au fost nevoite să cedeze teren. Un avion „Sea Harrier" a fost doborît de artileria argentiniană pe cînd efectua un raid asupra orașului Puerto Argentino. Timpul nefavorabil și relieful accidentat fac deosebit de . dificilă înaintarea trupelor britanice spre Puerto Argentino, ceea ce poate determina folosirea de către Marea Britanie a tacticii infiltrării în pozițiile argentiniene a unor unități de comando specializate în operațiuni

de sabotaj, a arătat Statul Major argentinian.
★Forțele britanice debarcate în Insulele Malvine (Falkland) și-au intensificat presiunea asupra împrejurimilor capitalei acestor teritorii, Port Stanley (Puerto ArgenUrra, unde, se află pe poziții de apăr^r ^r'oxjzna- liv 7 000 de militari atfgehth 'fi rt- latează agenția Reuter. citihfr ’ ex clarațiile unor oficialități ale Ministerului Apărării din Londra. După cum s-a anunțat in capitala Angliei, in cursul zilei de marți unitățile de parașutiști britanice au capturat pozițiile întărite argentiniene de la Mount Kent, cu o altitudine de peste 450 m, situate la 16 km vest de Port Stanley. în cadrul acestor operațiuni, sursele britanice citate au arătat că unitățile engleze nu au înregistrat pierderi, iar în tabăra argentiniană numărul victimelor a fost redus.Potrivit oficialităților de la Ministerul britanic al Apărării citate, trupele engleze debarcate se concentrează pe poziții de atac în jurul orașului Port Stanley, care în ultimele ore a fost supus unor bombardamente succesive din partea aviației și navelor de luptă ale Mani Britanii. Agenția Reuter adaugă că „in următoarele citeva zile nu se așteaptă un atac generalizat ăsupra forțelor argentiniene, întrucît in prealabil este necesară deplasarea pe poziții avansate g unui mare număr de militari și a unor mari cantități de tehnică de luptă și muniții".

MADRID

Proteste împotriva aderării Spaniei la N.A.T.O.MADRID 2 (Agerpres). — Intrarea Spaniei în N.A.T.O. a determinat reacții de protest și critici din partea unor oameni politici și organe de presă din Spania. Secretarul general al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol. Felipe Gonzales, a declarat că, dacă partidul său va veni la putere, va organiza un referendum popular referitor la retragerea țării din pactul atlantic. Jaime Ballesteros, secretar general adjunct al P.C. din Spania, a apreciat că a- derarea la N.A.T.O. reprezintă „un moment negativ în procesul de consolidare a democrației" în Spania. Deputata Carmen Garcia Bloise,

membră a Cortes-urilor din partea P.S.M.S., a apreciat că aderarea la N.A.T.O. este o „greșeală istorică", care va trebui să fie plătită de poporul spaniol. „Aparținînd N.A.T.O. — a adăugat ea — putem fi implicați intr-un război pe care nu-1 dorim".O serie de ziare madrilene critică intrarea Spaniei în N.A.T.O. „Aderarea la N.A.T.O. nu va face decît să ne reducă marja de manevră și capacitatea de acțiune pe arena internațională" — scrie cotidianul „El Pais". La rîndul său, „Diario 16" subliniază că opinia publică spaniolă este „profund nefavorabilă aderării Spaniei la N.A.T.O.".
Reuniunea de Ia Versailles 

și divergențele interoccidentaleTOKIO 2 (Agerpres). — într-un amplu editorial, cotidianul nipon „Daily Yomiuri" exprimă citeva puncte de vedere pesimiste în legătură cu șansele apropiatei reuniuni la nivel înalt de la Versailles a principalelor șapte state industrializate occidentale de a aplana divergentele dintre ele; apreciind că întîlni- rea va scoate Ia iveală, mai degrabă, „mai multă discordie și mai multe divizări decit în trecut între țările occidentale dezvoltate".Nu există nici o îndoială — notează ziarul— că multe dintre dificul

tăți rezultă din politica externă a Administrației Reagan și din politicile economice ale acesteia. Dar la a- ceste divizări vor contribui, de asemenea, divergențele in evaluarea sensului actualelor mișcări puternice în favoarea păcii din Europa occidentală. Conflictul din Insulele Malvine (Falkland) va arunca și el o umbră asupra convorbirilor de la Palatul Versailles.în mod aproape cert, rata extrem de înaltă a dobinzilor practicate de Statele Unite va face obiectul unor critici severe la Versailles.
„Nivelul ridicat al ratei dobinzilor 

împovărează țările in curs de dezvoltare"
Un articol din revista „Atrique-Asle"

Revista „Afrique-A- 
sie“ se ocupă într-un 
articol de efectele ne
gative ale nivelului ri
dicat al dobinzilor 
practicate de Statele 
Unite asupra econo
miilor țărilor in curs 
de dezvoltare. „Statele 
Unite — scrie revista 
— au pus - in practică 
în mod deliberat o po
litică de creștere a ra
tei dobinzilor. Sub" 
impulsul Washington
ului s-a declanșat, in 
toate țările occidentale 
industrializate, o com
petiție in ce privește 
majorarea dobinzilor. 
Aceasta durează de la 
sfirșitul anilor ’70. Ra
ta dobînzii a depășit a- 
desea 20 la sută.

Creșterea ratei do
bânzilor impulsionată 
de inflație, dorința 
Statelor Unite de a-și 
menține hegemonia, 
concurența capitaluri
lor asfixiază economia 
mondială. Ea strangu
lează cu adevărat po
poarele, și îndeosebi 
pe cele din țările in 
curs de dezvoltare. Are 
loc mai întîi o înceti
nire a activității eco
nomice.

Un adevărat impozit 
mondial apasă astfel 
asupra economiei in
ternaționale. Țările în 
curs de dezvoltare sint 
insă cele care suferă 
cel mai mult. Este vor
ba de o adevărată ba
rieră pe care imperia
lismul o ridică in ca
lea eliberării lor eco
nomice. Ele au con
tractat deja datorii 
considerabile pentru a 
putea trăi sau a înce
pe să se industrialize
ze. Se știe că datoriile 
țărilor in curs de dez
voltare se ridică, în 
prezent, la peste 500 
miliarde de dolari. Or, 
creșterea dobinzilor 
determină o sporire 
foarte mare a datorii
lor lor. -Ele trebuie să 
continue să se îndato
reze pentru a urma 
calea dezvoltării. Tre
buie să facă noi dato
rii pentru a rambursa 
datoriile. Și aceasta cu 
o rată a dobînzii exor
bitantă, de cămătar.

S-a vorbit mult des
pre dificultățile finan
ciare cărora trebuie să 
le facă fată țările in 
curs de dezvoltare ca 
urmare a majorării 
prețului petrolului. Dar

această creștere este 
relativ mică in com
parație cu cea a ratei 
dobinzilor. In aceste 
condiții, o parte cres- 
cindă >a veniturilor a- 
cestor țări este consa
crată rambursării îm
prumuturilor. Astfel, 
în 1981, aproximativ 
60 la sută din valoarea 
exporturilor braziliene 
a servit la rambursa
rea datoriilor tării.

La lipsa de bani 
pentru dezvoltarea ță
rilor în curs de dez
voltare, pentru pune
rea in valoare a bo
gățiilor lor se adaugă 
lipsa de bani pentru 
stocarea materiilor 
prime pentru a putea 
controla mai bine pre
țul acestora, lipsa de 
bani pentru a-și crea 
circuite comerciale.

Creșterea ratei do
binzilor constituie deci 
nu numai o barieră 
suplimentară în calea 
dezvoltării, ci și un 

■mijloc de tutelă al im
perialismului asupra 
popoarelor care vor să 
se elibereze definitiv 
de sub dominația lui. 
Ea le handicapează 
lupta de emancipare". 
(Agerpres).
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