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0 contribuție de excepjioiaiă importantă la dezvoltarea

la îmbogățirea gîndirii cvolulioiiare, un
program de acțiune petru întregul partid și popor!
„Activitatea teoretă, ideologică, politică, educativă, culturală
trebuie sa se materialize; în creșterea conștiinței sociale, în forma
rea unui nivel de culturiot mai ridicat al cetățenilor patriei noastre,
în ridicarea gradului doarticipare conștientă a oamenilor muncii,
fără deosebire de națioilitate, a întregului popor, la înfăptuirea
Programului partidului,a făurirea conștientă a viitorului comunist,
la ridicarea patriei noasfe pe noi culmi de progres și civilizație".
NICOLAE CEAUȘESCU
Lucrările plenarei lărgite a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, recent încheiate,
se vor înscrie ca un eveniment
politic deosebit, ca un moment de
referință în viața partidului și a
poporului nostru.
Ca în atîtea alte împrejurări din
cei aproape 17 ani care s-au scurs
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, încărcătura de adinei semni
ficații politice a evenimentului de
față, forța ecoului său in istoria
tării, i le-au conferit magistrala
expunere a tovarășului Nicolae
Ceaușescu rostită în deschiderea
lucrărilor plenarei, expunere ale că
rei idei și orientări de inestimabilă
valoare și-au imprimat adine pe
cetea pe dezbaterile ce au urmat,
pe hotăririle ce au fost adoptate.
Timpul este măsura tuturor fap
telor, spune un aforism. în cazul
de față a fost suficient să se scurgă
chiar și numai cîteva ceasuri de
Ia rostirea acestei strălucite cuvîntări pentru a se evidenția extraor
dinara ei importantă atit în planul
îmbogățirii teoriei socialismului
științific, dezvoltării pe mai depar
te a bazei tehnico-materiale a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, perfecționării relațiilor de

producție și sociale, cit și lie
privește desfășurarea cu sucea
complexului proces de formaa
conștiinței socialiste a masei®
omului nou, făuritor conștierj
destinului său in istorie.
Tocmai această largă deschj
spre analiza științifică profi,
din perspectiva dialecticii, a
pelor
procesului
revolut!
parcurs de patria noastră în
rirea noii orinduiri sociale, a
luției forțelor de producție, sta
lui actual al economiei româi
și locului ei în economia mond
a relațiilor de proprietate și
partiție în societatea noastri
structurii relațiilor sociale. în
neral, cît și a problemelor te
tice, ideologice și ale muncii j
tico-educative desfășurate de pa
îndreptățește aprecierea că rec
expunere poartă girul unui ren
cabil document programatic,
marchează un nou și impor
moment în desfășurarea cu sui
a construcției societății social
multilateral dezvoltate pe pămii
României.
Marea bogăție de idei oupri
în această expunere de înaltă
loare principială, teoretică și pr
tică reliefează deosebit de puter

gîndirea șt acțiunea revoluționară,
patriotică, a secretarului general al
partidului, inegalabila cunoaștere
pe viu a realităților țării, a senti
mentelor și aspirațiilor profunde
ale poporului, profunzimea specifi
că dialogului deschis cu cei ce
muncesc — strălucită sinteză de
înțelepciune adîncă și spirit mili
tant creator. Din această adîncă
simbioză au izvorît numeroase con
cepte și teze-noi, de mare origina
litate. cum ar fi cele privind locul
și rolul partidului în viața socie
tății, raportul dialectic dintre
partid și stat, noțiunea de proprie
tate și proprietar, funcția istoriei,
-actuală,
edenta acumulării în
conținutul muncii politîcb-educative.
O dată mal mult se vădesc cu
acest prilej spiritul pătrunzător al
gindirii, aleasa capacitate a to
varășului Nicolae Ceaușescu de a
aplica creator adevărurile și legi
tățile general-obiective ale revoluției socialiste la condițiile economico-sociale, istorice și naționale
concrete din țara noastră, îmbogă
țind astfel cu noi concepte și teze
teoria socialismului științific, formulînd idei de mare cutezanță, ce
poartă pecetea unei intuiții ge

niale. îmbinarea spiritului realist
cu cutezanța gindirii novatoare se
dezvăluie in expunerea secretaru
lui general al partidului drept o
condiție indispensabilă pentru ela
borarea unor soluții adecvate par
ticularităților țării, corespunzătoare
intereselor vitale ale poporului ro
mân, cauzei generale a socialis
mului.
Din multitudinea ideilor, tezelor,
orientărilor cuprinse în expunere
să subliniem, înainte de toate, în
demnul permanent pe care-i adre
sează secretarul general al parti
dului către toți membrii societății,
indiferent că aceștia sînt muncitori
ai uzinei, hi cîmpieî, ai științei, în
vățăturii și educației sau ai simți
rii și rostirii prin arte, de a lupta
fără contenire pentru afirmarea
noului în toate sectoarele, subli
niind că legile dialecticii se mani
festă profund și in societatea so
cialistă. Privită din perspectiva
generoasă a devenirii societății
noastre, a obiectivelor complexe
ce stau In fața națiunii In actualul
cincinal — cincinal aflat sub sem
nul realizării unei noi calități a
muncii și vieții în societatea so-

(Continuare in pag. a Vil-a)
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„Dezbaterile din plenară, < și hotăririle adoptate, au pus în
1
evidență unanimitatea deplină a Citețului Central, a partidului nostru,

L
L au subliniat cu putere faptul că pctul nostru comunist - forța politică
î

i
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conducătoare a societății românești ^e mai unit și mai puternic ca oricînd,

că el este hotărît să rămînă permar un partid revoluționar, înarmat cu

Hugo Sale Judd, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare In cali
tate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Noii Zeelande în
țara noastră. (Continuare in pagina
a Vll-a).

AMBASADORUL REPUBLICII POPULARE BENIN
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
a primit, toi după-amiază. pe Guy

Boukary-Mory, ambasadorul Repu
blicii Populare Benin la București,
In vizită de rămas bun. in legătură

cu încheierea misiunii acestuia in
tara noastră.
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială. '• ’ ■

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, astăzi sosește in țara
noastră, intr-o vizită oficială de prietenie, o delegație de partid
și de stat a R. P. Polone, condusă de tovarășul Wojciech Jaruzelski

Un călduros bun venit
pe pâmîntul României!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, astâzi sosește in țara noastră, intr-o vizită oficială de prietenie, o de
legație de partid și de stat a R. P. Polone, condusă de tovarășul Wojciech Jaruzelski,, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, președintele Consiliului de Miniștri și al Consiliului
Militar pentru Salvare Națională ale R. P. Polone.

Tovarășul Wojciech Jaruzelski s-a
născut la 6 iulie 1923, în localitatea
Kurow. voievodatul Lublin. într-o
familie de intelectuali. In timpul ce
lui de-al doilea război mondial, s-a
aflat pe teritoriul Uniunii Sovietice,
unde a lucrat ca muncitor. în anul
1943. a intrat în Armata Polonă ce
se constituia în U.R.S.S. A absolvit
școala de ofițeri, după care, mai în
tîi în calitate de comandant al plu
tonului de cercetași, iar apoi ca șef
al serviciului de cercetași al unui
regiment din cadrul Diviziei a 2-a
de infanterie ..Henryk Dabrowski", a parcurs întreaga
cale de luptă a Armatei I
Poloneze: a luat parte la lup
tele de pe Vistula, de la
Magnuszewo, a participat la
eliberarea Varșoviei, la stră
pungerea Valului Pomera
nian. la luptele de pe lito
ralul Mării Baltice, de pe
Odra și Elba. După război,
a luptat împotriva bandelor
ilegale înarmate, pentru con
solidarea puterii populare.
A absolvit cu diplomă de
merit Școala superioară de
infanterie și Academia Ma
relui Stat Major „General
Karol Swierczewski". A fost
sef al Consiliului academii
lor militare si școlilor de ofițeri, locțiitor al șefului Oficiulul Control al pregătirii
de luptă, a comandat Divi
zia a 12-a mecanizată „Ar
mata Populară". în anul
1960. a fost numit în func
ția de sef al Consiliului Po
litic Central al Armatei Po
lone. iar în 1962 — adjunct
al ministrului apărării na
ționale. în 1965 devine șef
al Marelui Stat Major al Ar
matei Polone. Din 1968. În
deplinește funcția de minis
tru al apărării naționale.
Tovarășul Wojciech Jaruzelski este
membru al C.C. al P.M.U.P. din 1964,
iar din 1971 — membru al Biroului
Politic al C.C. al P.M.U.P. La cel
de-al IX-lea Congres extraordinar al
P.M.U.P. a fost reales membru în
Comitetul Central. La 18 octombrie
1981 a fost ales prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez.
Deputat în Seimul Republicii Popu
lare Polone. Wojciech Jaruzelski a
fost numit, la ședința din 11 februa
rie 1981 a Seimului, in funcția de
președinte al Consiliului de Miniștri,
păstrînd și funcția de ministru al
apărării naționale. Este președinte al
Comisiei pentru problemele reformei
economice. De asemenea, este vice
președinte al Consiliului Central al
Asociației Luptătorilor pentru Liber
tate si Democrație. De la 13 decem
brie 1981. îndeplinește sarcina de

președinte al Consiliului Militar pen
tru Salvare Națională.
Tovarășului Wojciech Jaruzelski
l-au fost conferite Ordinul Construc
torilor Poloniei Populare. Ordinul
Drapelul Muncii clasa I. Crucea
„Virtutea Militară", de două ori Cru
cea pentru vitejie, precum și alte
Înalte ordine si medalii poloneze si
străine.
Partidul Comunist Român, poporul
nostru acordă o atenție deosebită dez
voltării relațiilor de prietenie și co

laborare multilaterală dintre partide
le, țările și popoarele noastre, rela
ții ce își au izvorul în vechile tradiții
de solidaritate româno-polone. în
lupta dusă de-a lungul secolelor pen
tru eliberare națională și socială. în
aspirațiile și țelurile comune de fău
rire a unei vieți noi, socialiste. în anii
construcției socialiste, relațiile de
prietenie și colaborare româno-polo
ne, întemeiate pe principiile indepen
dentei și suveraniții. deplinei egalități
în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc, so
lidarității și întrajutorării tovărășești,
se dezvoltă continuu în spiritul Tra
tatului de prietenie, colaborare și
asistentă mutuală, al documentelor
comune adoptate la nivel înalt. Dia
logul și colaborarea româno-polone
s-au amplificat și diversificat con
tinuu, îmbrățișînd deopotrivă dome

niile politic, economic, tehnico-științific și cultural.
în cursul întîlnirilor româno-polo
ne la nivel înalt s-au exprimat, din
nou, dorința comună de a amplifica
raporturile noastre pe plan politic,
economic, tehnico-științific. cultural
și în alte domenii de activitate, ca și
hotărîrea celor două țări de a conlu
cra tot mai activ pe plan extern, aducindu-și astfel contribuția la lărgirea
colaborării și cooperării între state. Ia
edificarea securității și păcii, la lupta
pentru dezarmare. în primul
rind a celei nucleare. în Eu
ropa și în întreaga lume, la
soluționarea marilor proble
me cu care se confruntă
omenirea.
Tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, In mesajul adresat tovarășului Wojciech
Jaruzelski cu prilejul alege
rii In funcția de prim-secre
tar al Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Unit
Polonez, releva : „îmi ex
prim, și cu această ocazie,
ferma convingere că relații
le tradiționale de prietenie
statornicite între partidele si
țările noastre vor continua să
se dezvolte pe multiple pla
nuri, spre binele și in in
teresul popoarelor român și
polonez, al cauzei păcii, se
curității și Independenței na
ționale, al cooperării și co
laborării internaționale".
Tovarășul WOJCIECH JA
RUZELSKI releva, la rîndul
său. în mesajul de răspuns :
„împărtășesc pe deplin con
vingerea dumneavoastră că
prietenia tradițională dintre
partidele și popoarele noas
tre este in interesul oame
nilor muncii, servește intăririi socialismului in țările noastre".
Există profunda convingere că dia
logul la cel mai înalt nivel care în
cepe astăzi — confirmînd rolul de
factor dinamizator, determinant al
unor asemenea întîlniri pentru adin
ei rea și amplificarea relațiilor din
tre partidele, țările și popoarele noas
tre — va constitui un moment de re
ferință în cronica raporturilor româ
no-polone. va da un nou impuls co
laborării dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Muncitoresc Unit
Polonez, dintre Republica Socialistă
România și Republica Populară Po
lonă. în interesul celor două popoare,
al cauzei socialismului, păcii și co
laborării internaționale.
Animat de profunde sentimente de
stimă și prețuire, poporul român îl
întimpină pe înaltul oaspete polonez
cu călduroasa și tradiționala urare de
„Bun venit pe pămintul românesc I"

concepția revoluționară despre lume iață, să acționeze în spiritul materia

* lismului dialectic și istoric, al socialismi științific, să dea permanent noi și noi
* perspective poporului nostru, să-l conă victorios spre societatea comunistă!a
L
NICOLAE CEAUȘESCU
L
*

Mari idei în care iporul
se regăsește in intreagta măreție
Particip, intr-un fel sau altul, de
20 de ani la viața de partid. Am
avut cinstea să particip și la lu
crările recentei plenare a partidu
lui. Și aș vrea să mărturisesc că
am avut sentimentul puternic că,
prin conținutul -dezbaterilor sale,
plenara partidului s-a constituit intr-un moment important al istoriei
noastre politice. Ideile ce se des
prind din expunerea secretarului
general al partidului sint cu totul
deosebite și merită un comentariu
mai consistent. Nu e o noutate că
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
impus in arena internațională cu o
impetuozitate pe care toată presa
mondială a subliniat-o in nenumă
rate ocazii. Dacă ar fi numai să
studiem aria răspindirii în lume a
operei sale politice și am avea
încă o imagine despre forța gindirii sale, ca să nu mai amintim
nenumăratele întrevederi cu oameni
politici pe care le-a avut în patrie
și in alte locuri ale lumii, contacte
pe cît de fructuoase, pe atit de
pline de ecou. Neobositul Om al
Păcii a contribuit enorm la stinge
rea unor conflicte ce puteau avea
enorme și nefaste consecințe în po
litica mondială și pe drept cuvînt i
s-a spus „un arhitect al înțelegerii".

iar dacă am face o analiză cit deți se servesc de marxism ca de
cit sumară a celor înfăptuite iniebardă părăsită, într-un muzeu
politica internă am avea o imagingtoriei, uitind că totul evoluează
impunătoare a unui mare Om d«jme și că teoria și practica reStat pe care multi și l-ar dori. Ințjonară a clasei muncitoare
neliniștita epocă in care trăim, noi argumente pentru dezvolcind lâ ora citirii acestor rindurtl
îmbogățirea ideologiei clacîteva războaie dezbină națiunile shuncitoare.
creează o stare de febră belicoasă analizăm dteva din mul.
' _______ _ ______________ -i ideilor noi. cuprinse în exrea strălucită a secretarului
de Eugen BARBU
•al al partidului. Mai întîi
rincipiu de drept care mi se
' foarte important pentru acpe planetă, iubitul nostru președinte
5‘ 2® ^tid în
nu pregetă să se .afle acolo unde'
S avem un
se mai poate ^„^^imbohd unirii inde^uctîbile
omenirea sa se inwana
._ „r
---------------întoarcă ia
la tueic
zilele „,inriin
țr5^wțj~--i= ;
fericite, cite vor fi fost vreodată, ^lnclflor noastre tradiționale ;
cînd au existat
*
--aranfiliii
rnsni
cimhnh'70075
existat ceasuri
ceasuri in
în care
care nu
nudl
simbolizează
u)?peIuI
coraunistroșu
. înfrătjt
cu cele.
s-a tras nici un foc de armă pe partide surori din lume,
Terra !
de ce
celJ mal
mai mare
mare
De data aceasta ne-a fost dat să ! amîndouă ae
ascultăm o tulburătoare mărturie a ••e. Hn. suPerba concluzie
ședintelui nostru că Partidul
unui mare om politic, gînditor și list Român nu poate exista în
filozof contemporan pentru care istoriei României. El, partimarxismul nu este un depozit de tprinde în rîndurile sale. în
idei puse la frigider și scoase la unei imense majorități de
ocazii festive pentru a servi de , reprezentanți ai altor napanaceu, ci o măreață armă în lupta
atit de complicată pe tărîm politic, nuare în pag. a Vil-a)

Astâzi, in jurul orei 10, posturile de radio ți televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii dele
gației de partid ți de stat a R.P. Polone, condusă de tovarățul Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, președintele Consiliului de Minițtri ți al Consiliului
Militar pentru Salvare Națională ale Republicii Populare Polone, care, la invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, va
efectua o vizită oficială de prietenie in țara noastră.
Tot astăzi, in jurul orei 20,50, va fi transmisă direct ți ceremonia plecării delegației de partid ți de
stat a R.P. Polone.

BUZĂU: Un nou ansamblu
de locuințe
Publicam in continuare
in paginile 2-3-4 S-6

participanților
la lucrările

BISTRIȚA-NÂSĂUD :
Producție fizică
peste plan

Plenarei

al P.C.R. din
1—2 iunie 1982

A

Constructorii și montorii hidro
centralei Brădișor, realizată pe
Lotru aval, au trăit un nou și im
portant eveniment : punerea la dis
poziția sistemului energetic națio
nal a primului din cele două hidroagregate cu o putere instalată de
57,5 MW. In prezent, montorii ur
gentează darea în exploatare a ce
lei de-a doua turbine, ce va în
tregi puterea instalată a hidrocen
tralei Brădișor la 115 MW. (Ion
Stanciu).

Cuvîntul

lărgite a C.C.

La hidrocentrala
Brădișor pe Lotru :
Primul hidroagregat
racordat la sistemul
energetic național

Calea Unirii — magistrală modernă a unui oraș în plină dezvoltare
Foto : Dorin Ivan

în aceste zile. Încă o
șută de familii s-au
mutat în cel mai mare
și modern ansamblu de
locuințe din munici
piul Buzău : „Unirii".
Numărul apartamen
telor predate de har
nicii constructori de la

I.J.C.M. Buzău în acest
ansamblu se ridică ast
fel Ia 3 600, urmînd ca
in final să ajungă la
9 500, în care vor locui
peste 33 000 de oameni.
A fost deschisă circu
lației rutiere și Calea
Unirii, care trece prin
mijlocul ansamblului

de locuințe cu același
nume, fiind o arteră cu
șase benzi. Blocurile
din ansamblul „Uni
rii" au fost predate odată cu spatiile comer
ciale de la parter, iar
Calea Unirii este com
plet echipată. (Stelian
Chiper).

Colectivele de oameni al muncii
din industria județului Bistrița-Năsăud obțin importante succese în
îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan la producția fizică. In
perioada care a trecut din acest an
s-au realizat suplimentar 320 tone
plumb in concentrate, mijloace de
automatizare electrotehnice, in va
loare de aproape 5 milioane lei,
685 000 metri pătrați textile nețesute. 1 200 metri cubi prefabricate
din beton armat, 343 000 metri pătrati textile extralate. 2 554 mp uși
și ferestre, 9162 metri pătrați
PAL. (Gheorgbe Crișan).
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mior mal înaintate elemente
tea de educație desfășurată d«
deosebire. în industrie si agri
pabilă, în slujirea credincioasă a
Uniunea Tineretului Comupis; dn rindul clasei muncitoare,
practice, care privesc direct
cultură.
pe
șantierele
de
inves

patriei comune, țară liberă și in
pentru formarea conștiinței re ae țărănimii și intelectualității,
viața și activitatea comuniștilor
tiții vom intensifica activitatea
dependentă, ai cărei fii, frați la
voluționare a tinerilor șă fie iiarmării lor cu ideologia și
din România, a întregului nos
pentru
mobilizarea
tuturor
ti

bine și la rău, își zidesc viitorul
mai activă și mult mai comba pilitica partidului, sporirea etru popor, poziția noastră fermă
nerilor
la
realizarea
obiective

tivă; vom face o preocupare xgenței față de activitatea pe
și principială față de evoluțiile comunist.
lor planului pe acest an si ale
Cu
mulțumiri,
mult
stimate
prioritară
pentru fiecare organi cire o desfășoară toți comulumii contemporane.
actualului cincinal, vom iniția
și iubite tovarășe Nicolae
zație
de
a
asigura împreună cu nștii, cadrele de partid și de
Iată
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treaga dumneavoastră activitate o magistrală funtare în
tuturor popoarelor și tor
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ție partidul, de a acționa cu comunism.
strucției socialista! P® aorientată spre direcțiile de fond
propagandă
un
nou
suflu,
di

exemplu și un prețios îndreptar
nifeste în activitatea politicoSintem
conștienți
însă
că
în
toată
fermitatea
pentru
înfăp

ceastă bază p<eliminate
ale dezvoltării României socia
namic. mult mai eficient și com
pentru toți comuniștii și oame
ideologică. in faptul că la aactivitatea
politico-educativă
tuirea politicii sale interne și
contradicțiile ace care
liste, pe care ni l-ați adresat,
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suficientă măsură să canalizăm
malism, că există încă ti
expunerea
prezentată
plenarei
satului,
general
întreaga
multă
energie
și
perseverentă
priului
destin,
la
dezvoltarea
cialismului
științific la condițiile
munca politică. inițiativele, pro
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lor eticii și echității socialiste.
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vității. Este cit se poate de
clar că aceste manifestări. 1a
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fășurat o muncă politico-educativâ de prevenire, ceea ce ar fi
redus considerabil numărul acestora, limitîndu-ne uneori doar
la a lua măsuri. îndeosebi după
ce s-au săvirșit abateri.
lată de ce în viitor, înarmați
cu strălucitele orientări, teze și
indicații cuprinse în expunerea
dumneavoastră, mult iubite șl
stimate tovarășe secretar gene
ral, sintem hotăriți să milităm '
cu toată consecventa și fermita
tea revoluționară pentru dezvol
tarea și afirmarea plenară a
conștiinței socialiste a celor ca
muncesc, pentru creșterea răs
punderii in îndeplinirea sarcini
lor de producție, manifestarea
devotamentului nemărginit față
de partid și țară prin fapte și
nu prin vorbe, animați de idea
lurile socialismului și comunis
mului biruitor.
Avînd în vedere sarcinile dez
voltării conștiinței revoluționare,
ale educării maselor în spiritul
politicii partidului, vom acționa
în așa fel incit să facem din
fiecare membru al partidului,
din fiecare cetățean al județu
lui militant! înflăcărați pentru
edificarea societății socialiste pe
pămîntul României, pentru apă
rarea cu orice sacrificiu a cuce
ririlor noastre revoluționare, a
independentei patriei, pentru
cauza generală a socialismului
și păcii, pentru ridicarea patriei
noastre socialiste pe noi culmi
de progres și civilizație, in dru
mul său neabătut' spre comu
nism.
Stimați tovarăși,
Dînd o. înaltă apreciere poli
ticii externe a României socia
liste, doresc să subliniez și eu
consecvența ce caracterizează
activitatea partidului nostru, a
dumneavoastră personal, tova
rășe Nicolae Ceaușescu. Care, și
cu acest prilej, ați făcut o ana
liză realistă, responsabilă a
vieții internaționale, subliniind
din nou propunerile României
socialiste cu privire Ia intensifi
carea luptei pentru oprirea
cursei înarmărilor, pentru trece
rea la dezarmare, și în primul
rind la dezarmarea nucleară,
pentru o pace trainică în lume.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
PETRU ENACHE

CUVlNTUL TOVARĂȘUL
ION CATRINESCU

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

PANTELIMON GĂVĂNESCU

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
HAJDU GYOZO

a conștiinței ideile creatoare,
revoluționare cuprinse în expu
nerea prezentată plenarei și, ca
activist al partidului, care are
cinstea de a lucra sub nemijlo
cita îndrumare, de a beneficia
de bogata experiență și de alea
sa omenie comunistă a secreta
rului general al partidului nos
tru, mă simt dator și onorat să
afirm că prezența în fruntea
partidului și a țării a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, clarviziu
nea sa politică, magistral întru
chipată și in conținutul prezen
tei expuneri, constituie garan
ția cea mai de preț a mersului
nostru înainte, a afirmării
României socialiste ca țară 11beră, independentă și isuverar.'
Stimați tovarăși,
în perioada care a trecut de
la cel de-ai XII-lea Congres al
partidului activitatea ideologi
că, teoretică și politică, activi
tatea de formare a omului nou
au stat în centrul atenției con
ducerii partidului și s-au bucu
rat de aportul inestimabil al
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Au avut o mare însemnătate
pentru intreaga noastră activi
tate vizitele întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu și
de tovarășa Elena Ceaușescu
in toate județele, la principa
lele obiective economico-sociale ale țării, analizele la fața lo
cului cu activul de partid și de
stat, cu oamenii muncii, con
gresele pe domenii, consfătuiri
le de lucru și intîlnirile cu
cadre diin diferite sectoare, ana
liza aprofundată a diferitelor
aspecte din domeniul activității
ideologice și. în special, din do
meniile științei. învățămîntului,
artei și culturii, presei si radioteleviziunii. care s-au consti
tuit intr-un dialog continuu cu
poporul, s-au transformat in
ample și permanente manifes
tări democratice pentru dezba
terea problemelor fundamentale
ce s-au ridicat de fiecare dată
în fața societății românești.
Cuvintările rostite de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu aceste prilejuri au avut un rol
determinant în formarea con
științei politice a maselor, in
cultivarea spiritului revoluțio
nar, în unirea eforturilor între
gului popor pentru îndeplinirea
obiectivelor construcției socia
liste. în ultimii ani, din iniția
tiva secretarului general al
partidului s-au adoptat măsuri
care au îmbogățit și diversifi
cat întregul sistem al muncii de
educație politico-ideologică. Pe
această bază, activitatea ideo
logică, întreaga muncă politică,
adunările generale, învățămîntul de partid, celelalte forme
de pregătire politică a maselor
sînt mai' strîns legate de pro
blemele economice ale țării, de
preocupările sociale, politice și
spirituale ale oamenilor. Școa
la, instituțiile de cultură și
educație socialistă, ceilalți fac
tori cu atribuții eduoaționale
participă cu rezultate tot mai
bune la opera de educație co
munistă, revoluționară, de for
mare a omului nou.
Dar, așa cum se apreciază In
expunerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, față de amploarea
dezvoltării forțelor de produc-
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ție, de schimbările profunde
din structura socială și rela
țiile de producție, există o rămînere în urmă a activității
teoretice, ideologice, politico-e
ducative. Sintem pe deplin conștienți că pentru realizarea unei
noi calități în organizarea și
conducerea muncii politico-edu
cative ne revin în continuare
mari și importante îndatoriri in
ceea ce privește pregătirea ideo
logică a comuniștilor, a mase
lor, explicarea și înțelegerea
tendințelor și sensului dezvoltă
rii economico-sociale, a profun
delor transformări revoluționare
ce au loc în tara noastră și în
lume.
Va trebui să conferim muncii
ideologice o mai mare claritate,
un caracter mult mai concret,
să înlăturăm cu mai multă con
secvență tendințele de a păstra
munca politică în sfera unor
adevăruri generale, fără legă
tură cu viața. în același timp,
sintem pe deplin convinși că
perfecționarea muncii politicoideologice și educative este în
momentul de față cu atit mai
necesară cu cit datorită reali
tăților vieții internaționale con
fruntarea de idei, lupta dintre
ideologii a devenit deosebit de
ascuțită. Forțele reacționare,
dezlănțuindu-se în adevărate
campanii de propagandă, în
cearcă să scoată din conul de
umbră, la care au fost condam
nate de logica istoriei, curente
reacționare, teze și teorii re
trograde, extremiste și obscu
rantiste, Totodată, ca un reflex
al reînvierii unor concepții re
trograde are loc, în ultimul
timp, resuscitarea propagandei
religioase, proliferarea unor
secte și organizații religioase
cu clare implicații ideologice.
Desigur, azi fenomenul religios
îmbracă o haină nouă ; vremea
rugurilor, a inchiziției, a vinătorilor de vrăjitoare a apus. Nu
se mai folosește sabia violen
tei, care în decursul istoriei a
fost scoasă din teacă ori de cîte
ori rațiunea iscoditoare s-a an
gajat să sfarme limitele impuse
arbitrar de dogmele teologice.
Dar i-a rămas ignoranța unor
oameni și încercările de a-șl
reînnoi metodele de acțiune în
fata pericolului de a fi împinsă
la marginea societății.
Iată de ce teza formulată de
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
potrivit căreia „acolo unde slă
bește forța ideologiei noastre
sporește pericolul influențelor
6trăine. mistice, obscurantiste",
va trebui să stea permanent în
atenția organelor și organiza
țiilor de partid, a tuturor fac
torilor educaționali, în spiritul
orientărilor clarvăzătoare ale
secretarului general vom acțio
na mai eficient, pentru ca răs
punsul dat unor asemenea în
cercări să fie pe deplin al unei
ideologii militante, revoluționa
re, dovedind practic că ideolo
gia noastră este o ideologie su
perioară, activă, ce se afirmă
cu putere in toate Împrejură
rile.
Stimați tovarăși,
O inestimabilă valoare, un În
dreptar permanent îl constituie
pentru munca de propagandă ce
o desfășurăm teza științifică
profund argumentată în docu
mentul politic prezentat plena
rei potrivit căreia formarea si
dezvoltarea conștiinței socialis
te reprezintă un proces înde
lungat. Un asemenea obiectiv
educativ, inalt umanist, nu se
poate realiza printr-o activitate
dusă in campanii ; el trebuie să
se înscrie ca o permanentă a
muncii de ridicare a noii socie
tăți. In acest sens va trebui să
fim mai mult preocupați de
faptul că, în unele împrejurări,
atitudinile fată de muncă, via
tă și societate dovedesc că se
mai păstrează Încă unele men
talități învechite, rămășițe ale
trecutului, ale influentei ideolo
giei burgheze. Ele reflectă in
fond și deficientele din munca
noastră politico-educativă, că
reia nu i-am imprimat pretu
tindeni și in mod permanent
un spirit de combativitate si
intransigentă revoluționară.
Este cu atit mai preocupant
acest lucru cu cît de mani
festări de superficialitate și
lipsă de exigentă se fac vino
vate și unele cadre investite cu
responsabilități in conducerea
unor sectoare, dovadă că mun
ca de pregătire politică, preo
cuparea pentru ridicarea nivelu
lui ideologic al conștiinței ci
vice, revoluționare trebuie să-i
cuprindă pe toti membrii de
partid, pe toti membrii socie
tății. indiferent de funcția ce
o dețin pentru a întreține
mereu trează vigilenta revolu
ționară,
răspunderea comu
nistă.

Stimat! tovarăși,
Cheia de boltă a muncii politico-ideologice, a activității de
formare și educare a omului
nou este și trebuie să fie patrio
tismul revoluționar. Datorăm
secretarului general al partidu
lui nostru d concepție înaintată,
de esență revoluționară, cu pri
vire la educarea tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de
naționalitate. în spiritul dragos
tei față de tară, al patriotismu
lui socialist și solidarității in
ternaționale. Este pentru noi o
cerință fundamentală ca patrio
tismul într-o astfel de viziune
să se regăsească atît in pro
gramele. cît și în formele active
ale muncii Ideologice, ca fun
dament al unei acțiuni eficien
te menite să determine convin
geri durabile, să sădească in
conștiințe ideea fundamentală
că nimic nu poate fi mai pre
sus decît patria, decit idealul
tei socialist. într-adevăr, este
necesar să dăm o replică fermă,
științific argumentată tuturor
încercărilor ce se mai fac au
zite de a asimila un asemenea
nobil sentiment cum este pa
triotismul cu naționalismul în
gust. Să punem în lumină cu
putere teza profund dialectică,
memorabil formulată de to
varășul Nicolae Ceaușescu. po
trivit căreia nu poți fi un ade
vărat internaționalist fără a fi
un bun patriot revoluționar.
Milltînd Consecvent pentru să
direa în conștiințe a sentimen
telor patriotice, partidul nos
tru, în spiritul tradițiilor sale,
acționează permanent pentru
dezvoltarea și întărirea solidari

tății șl unftătii Internationale a
tuturor ft>rțelor progresiste,
pentru cunoașterea luptei celor
lalte popoare, sprijinind activ
cauza lor dreaptă.
Desigur, fără iubirea de pa
trie — străină de orice fel de
manifestări de naționalism, șo
vinism. rasism —. fără iubirea
de patrie ca sentiment înălță
tor pentru toți fiii ei. interna
ționalismul și-ar pierde conți
nutul. Pentru munca de educatie ce o desfășurăm sînt
deosebit de prețioase ideile cu
prinse în expunerea prezentată
plenarei, concepția materialistdialectică privind studierea si
înțelegerea istoriei poporului
român, a partidului comunist
ca, un tot unitar ; istoria unui
popor neputînd fi decît una
6ingură și indivizibilă.
Iată de ce ne însușim cu to
tală adeziune comunistă con
cepția militantă, concluziile și
propunerile formulate in expu
nerea secretarului general al
partidului de a face din cunoaș
terea istoriei poporului și a
partidului un obiectiv esențial
al muncii de educație, de a
pune puternic în lumină con
lucrarea frățească a românilor
cu maghiarii, cu germanii, cu
celelalte naționalități cu care
de-a lungul veacurilor au trăit,
au muncit și luptat împreună,
animați de aceleași idealuri.
Pornind de la aceste adevă
ruri de esență ale istoriei noas
tre, va trebui, totodată, să dăm
replici ferme oricăror încercări
de răstălmăcire și nesocotire a
trecutului nostru de luptă, de
jertfă și eroism, oricăror în
cercări de contestare a perma
nenței și continuității noastre
ca popor pe aceste străvechi și
nepieritoare plaiuri daco-romane. Avînd în vedere însemnăta
tea pe care o are Imnul de Stat
al României în educarea patrio
tică a poporului, a oamenilor
muncii fără deosebire de națio
nalitate, propun plenarei să adopte hotărîrea ca toate festivi
tățile de partid și de stat ce se
organizează cu diferite prilejuri,
plenarele tuturor organizațiilor
de masă și obștești să înceapă
cu un moment solemn, cu into
narea Imnului de Stat al . Repu
blicii Socialiste România.

Stimați tovarăși,
Dezvoltarea democrației so
cialiste a făcut să răsune pu
ternic, distinct în cultura noas
tră socialistă glasul viguros al
maselor populare, a contribuit
la făurirea unei arte active care
să folosească omului, societății.
In anii socialismului, și în spe
cial după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, în țara noas
tră au fost create noi și valo
roase lucrări de artă, care pot
fi așezate cu justificată mîndrie
alături de cele mai reprezenta
tive opere din patrimoniul cul
turii naționale, inscriîndu-se ca
o contribuție la îmbogățirea te
zaurului culturii universale. Fi
rește, o societate care promo
vează lupta pentru nou nu poa
te fi împotriva modernizării
culturii. Dar înnoirea literaturii
și artei, așa cum cu atitea pri
lejuri a subliniat secretarul ge
neral al partidului, nu se poa
te confunda cu ruperea de tra
diție, de spiritul militant, patrio
tic, cu imitația • cosmopolită, cu
desprinderea de mediul so
cial, de esența frămîntărilor și
aspirațiilor poporului, cum se
mai întîmplă din păcate In
unele lucrări.
Trebuie, de asemenea, să ne
preocupe mai îndeaproape fap
tul că în unele cărți de criti
că sau articole publicate în pre
sa de cultură se manifestă ten
dința de a se ignora probleme
le de fond ale creațiilor artis
tice analizate, iar uneori sînt
formulate chiar idei străine de
concepția noastră privind rolul
literaturii și artei în societate.
Dealtfel, pe un plan mai larg,
pentru întreaga activitate a pre
sei noastre, a radioului și te
leviziunii, vom acționa pentru a
aduce îmbunătățiri de substan
ță, vom întreprinde măsuri care
să determine sporirea contribu
ției activității publicistice la
sensibilizarea și mobilizarea oa
menilor muncii în înfăptuirea
obiectivelor actuale, la dezvolta
rea conștiinței socialiste și afir
marea omului nou, constructorul
epocii socialiste și comuniste în
România.

Stimați tovarăși,
Din multitudinea aspectelor
pe care le ridică munca politico-ideologică
și
educativă
m-am referit Ia cîteva proble
me, avînd conștiința clară că
realizările dobîndite in perioa
da analizată nu trebuie să de
termine nici un moment o sta
re de automulțumire, să împie
dice evidențierea cu claritate,
în spirit critic și autocritic, a
multor neajunsuri existente.
lngăduiți-mi să declar cu toa
tă hotărîrea în fața plenarei
că sintem conștienti de fap
tul că aceste neajunsuri își
au cauze și în modul în
care secțiile de propagandă
și presă au îndrumat și con
trolat munca în domeniul res
pectiv. Exprlmîndu-mi încă o
dată, în încheiere, totalul meu
acord față de politica internă și
internațională a partidului și
statului nostru, față de tezele
și ideile cuprinse în excepțio
nala expunere prezentată ple
narei — strălucit document pro
gramatic al partidului nostru —
vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că,
în vederea ridicării pe o treap
tă calitativă' a întregii noastre
activități, vom acționa cu hotărire pentru traducerea în fap
tă a ideilor și indicațiilor dum
neavoastră. în spiritul orientă
rilor date, vom trece imediat la
elaborarea unui amplu program
pentru ca activitatea politicoideologică și culturală să-și afirme un rol tot mai mare în
mobilizarea oamenilor muncii
la îndeplinirea exemplară a
sarcinilor economice, la înfăp
tuirea programului de dezvolta
re multilaterală a patriei, pro
gram înfățișat cu vibrant pa
triotism întregului popor în
magistrala dumneavoastră ope
ră, de adinei semnificații poli
tice, umaniste, revoluționare,
din conținutul căreia Învățăm
in permanență, in spiritul că
reia acționăm și vom acționa
neabătut

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

ȘTEFAN ANDREI
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Doresc și eu să subliniez Im
portanța deosebită a lucrărilor
actualei plenare, care dezbate, pe
baza expunerii remarcabile pre
zentate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, principalele pro
bleme ale actualei etape și
ale perspectivei construcției so
cialismului in patria noastră.
Este meritul secretarului gene
ral al partidului de a sesiza și
de a pune la timp in fața parti
dului și a poporului problemele
pe care le ridică dezvoltarea
economico-socială a țării, de a
elabora în condiții noi, con
crete, răspunsurile corespunză
toare cerințelor înfăptuirii Pro
gramului partidului de edificare
a societății socialiste multilateral
dezvoltate și de înaintare a
României spre comunism.
Și acum, ca de atitea ori în
trecut, răspunsurile date de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la
problemele noi privind atît dez
voltarea patriei noastre, cit și
evoluția vieții internaționale
decurg din analiza științifică și
cunoașterea profundă a vieții
și năzuințelor poporului român
și ale tuturor popoarelor lumii,
urmărirea pasionată și stăpînirea multilaterală . a problema
ticii actuale românești în strinsă
legătură cu problematica pla
netară, sînt pătrunse de dra
gostea și devotamentul față de
popor, de încrederea în capaci
tatea sa de a înțelege ceea ce
este istoricește necesar, de a
înfăptui ceea ce este omenește
posibil pentru a asigura mersul
înainte al patriei libere și suve
rane pe traiectoria progresului
economic și social, pentru a
contribui la înfăptuirea aspira
țiilor de pace și bunăstare ale
întregii omeniri.
Ancorarea puternică a ima
ginii României în conștiința po
poarelor, ca un factor de fie
care dată activ, constructiv și
pe deplin angajat în procesul
de decantare a unor soluții po
zitive problemelor complexe,
arzătoare ridicate de actualita
tea internațională și de desci
frarea liniilor de forță ale evo
luției lumii contemporane, pre
zența rodnică a României pe
toate șantierele păcii, dezar
mării. colaborării și securității
internaționale, toate acestea se
află într-o legătură intimă, in
destructibilă,
poartă pecetea
faptei și gîndirii președintelui
României socialiste, secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Expunerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu impresionează și prin
claritatea aprecierii evoluției,
deosebit de complexe și con
tradictorii, a vieții internațio
nale contemporane, confirmă
încă o dată capacitatea secre
tarului generai al partidului
nostru de a dezvălui sensurile
și tendințele principale ale
evoluției raporturilor interna
ționale și de a oferi soluții jus
te, realiste. Dezvoltînd apre
cierile, confirmate de viață,
ale Congresului al XlI-lea,
tovarășul Nicolae Ceaușescu
scoate în relief faptul că
vechiul echilibru stabilit după
cel de-al doilea război mondial
și bazat pe carcasa blocurilor
militare nu mai corespunde noi
lor realități sociale, naționale,
economice și politice ale lumii
contemporane și că, în pre
zent. la scară mondială, are
loc un proces de reașezare a
echilibrului de forțe, de reali
zare a unui nou echilibru, decurgînd din profundele transfor
mări revoluționare, naționale
și sociale, care se reconstru
iește pe o mai largă diversitate
a centrelor de putere și mai
ales se plămădește pe afirmarea
mai puternică a țărilor care
luptă pentru întărirea indepen
denței și suveranității națio
nale, pe participarea tot mai
activă a țărilor mici și mij
locii, pe creșterea rolului for
țelor progresiste și democra
tice, a maselor populare la
soluționarea
problemelor cu
care este confruntată omenirea.
Este de o mare importanță
teoretică și practică pentru
lupta revoluționară sublinierea
făcută de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, potrivit căreia, la
scară mondială, alături de con
tradicția dintre socialism și ca
pitalism, se dezvoltă tot mai
mult contradicțiile dintre țările
bogate și țările sărace, care se
agravează continuu.
în aceste condiții, dobîndește
o și mai mare importanță con
cluzia formulată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Congresul
al XlI-lea al partidului privind
lupta gigantică ce se desfășoa
ră la scară mondială intre cele
două tendințe diametral opuse
și care reprezintă în lu
mea contemporană manifesta
rea principală a luptei între
vechi și nou, îmbrăcînd forme
multiple — politică, economică,
militară, ideologică. Ca urma
re, crește tot mai mult impor
tanța luptei ideologice pentru
afirmarea ideilor socialismului
și comunismului, pentru apăra
rea și promovarea aspirațiilor
popoarelor de libertate, demo
crație, egalitate și progres. Ac
centuarea politicii imperialiste
de forță și dominație este înso
țită de recrudescenta propagării
unor teorii și doctrine retrogra
de, antiumane și antipopulare,
care urmăresc să discrediteze
socialismul, să defăimeze miș
cările de eliberare națională,
antiimperialiste, progresiste și
democratice și să reînvie vechi
le concepții reacționare, antico
muniste, mergînd pînă la încer
carea de a reabilita și de a jus
tifica colonialismul și neocolonialismul, de a oblădui activita
tea unor grupuri și organizații
de extremă dreapta, unele cu
caracter neofascist. Aceleași
forțe, care activează pentru
confiscarea in esență a demo
crației și libertății propriilor
popoare și care au împins în
lumea șomajului zeci de mili
oane de oameni, falsifică ade
văratul conținut al drepturilor
omului, desfășoară o activitate
demagogică, gălăgioasă împo
triva ideilor socialismului, spe
culează greșelile și greutățile
dintr-o țară socialistă sau alta.

gerilor internaționale, se Înscrie
reafirmarea în cadrul expunerii
secretarului general a necesi
tății întăririi rolului și contri
buției O.N.U. la soluționarea
problemelor mondiale, la întări
rea păcii și securității în lume,
sublinierea necesității de a se
ajunge la respectarea și aplica
rea rezoluțiilor forumului mon
dial.
în expunerea sa, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a demonstrat
încă o dată stringența soluțio
nării uneia din problemele
fundamentale ale omenirii —
lichidarea
subdezvoltării
și
edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale. Putem
spune cu deplin temei că activii
tatea care se desfășoară pe
plan internațional pentru în
făptuirea acestui deziderat este
amplu marcată de concepția
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
ale cănii idei au devenit puncte
esențiale ale platformei forțelor
care militează pentru o nouă
ordine economică, justă și echi
tabilă.

trag concluzii generalizatoare
asupra socialismului în genere,
încercind să deturneze atenția
maselor populare de la proble
mele grave economice și socia
le cu care sînt confruntate, să
le fisureze și să le clatine con
vingerea în socialism ca singu
ra alternativă la societatea ca
pitalistă bazată pe exploatare
și dominație. Reînviind proble
me lăsate de dominația colo
nială, aceste forțe deschid liti
gii între țările recent eliberate,
propagă renunțarea la suvera
nitatea și independența națio
nală, acceptarea dictatului com
paniilor transnaționale, a ames
tecului in treburile interne ale
țărilor mici și mijlocii, ale ță
rilor în curs de dezvoltare.
Deosebit de agresivă și dău
nătoare este propaganda pusă
în slujba complexului militarindustrial, care se străduiește
Stimați tovarăși.
să justifice în ochii popoarelor
politica de forță și de înarmare,
Noua și strălucita expunere a
în primul rînd de înarmare nu
tovarășului Nicolae Ceaușescu
cleară, sporirea cheltuielilor
ne înarmează pe toți cu o vi
militare, care constituie o po
ziune limpede asupra situației
vară insuportabilă pentru toate
actuale și evoluției viitoare, cu
popoarele
lumii,
afectează
poziții clare, întemeiate pe
profund, deformează și frîneaconcepția materialist-dialectică
ză dezvoltarea economico-socia
și istorică, fată de problemele
lă, alimentează adîncirea crizei
esențiale ale dezvoltării patriei
economice mondiale.
noastre pe calea socialismului
Afirmarea voinței popoarelor,
și comunismului, față de pro
Înfăptuirea năzuinței lor de in
blemele complexe ale lumii
dependență, democrație și pro
contemporane. Ne revine Înda
torirea de onoare de a milita
gres reclamă în mod imperios
cu hotărîre pentru traducerea
intensificarea luptei 'Împotriva
unor asemenea concepții vechi,
în viață a tezelor de deosebită
reacționare, respingerea fermă '‘valoare teoretică și practică
a politicii de forță, confruntare
cuprinse în expunerea tova
și înarmare, a oricăror forme
de presiune, dominație șl ames
tec în treburile altor popoare.
Analizînd în profunzime evo
luția deosebit de complexă a
vieții internaționale contem
porane și in expunerea excep
țională prezentată plenarei, to
Mult stimate tovarășe secretar
varășul Nicolae Ceaușescu a
general.
desprins elementul fundamen
Stimați tovarăși.
tal, hotărîtor pentru pacea și
progresul omenirii — respecta
Istoria, ca disciplină ce uneș
rea independenței naționale, a
te, deopotrivă, rigoarea de
dreptului inalienabil al fiecă
monstrației
științifice cu imen
rui popor de a-și alege în mod
sele ei posibilități educative, a
liber calea dezvoltării econo
devenit. în special după Con
mico-sociale, fără nici un ames
gresul al IX-lea al Partidului
tec din afară, în conștiința po
Comunist Român, o componență
poarelor lumii, numele tova
în activitatea ideologică a parti
rășului Nicolae Ceaușescu este
dului. Orientările stabilite în do
inseparabil asociat sprijinului
cumentele partidului, indicațiile
pentru promovarea și apărarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu
dreptului imprescriptibil al fie
privind necesitatea reevaluării
cărei națiuni de a trăi Ia adă
în spiritul concepției marxiste
post de orice agresiune și ame
a istoriei naționale, potrivit
nințare, poziției categorice, con
adevărului istoric, intereselor
secvente de respingere a pre
fundamentale ale poporului nos
siunii, dictatului, a oricărei
tru
și nevoilor construcției so
forme de amestec în treburile
cialismului, au deschis, cu în
interne ale unui popor, situarea
drăzneală și fermitate, calea
respectului independenței na
elucidării, lntr-un autentic spi
ționale in focarul relațiilor in
rit științific, a problemelor ma
ternaționale contemporane. Ajore ale istoriei României.
firmarea sistematică a necesi
Mesajul adresat de tovarășul
tății respectării acestor princi
Nicolae Ceaușescu partlcipantipii și promovării lor consec
lor la cel de-al XV-lea Congres
vente in ansamblul vieții inter
internațional de științe istorice,
naționale pornește nu de la o
găzduit de Capitala țării noastre
preocupare exclusiv legalistă,
în anul 1980, ca șl cuvîntarea
ci de la înțelegerea profundă a
tovarășei Elena Ceaușescu la
faptului că organizarea viitoare,
cel de-al XVI-lea Congres inter
necesarmente democratică, a re
national de istorie a științei, din
lațiilor interstatale reclamă ra
1981, au subliniat faptul esen
portarea permanentă la un cod
*
țial că istoria, dincolo de pro
politic și moral unanim accep
blemele ei cu caracter strict
tat, materializarea acestuia în
științific, de cercetarea vieții
înseși conținutul și mecanismul
omenești din mileniile șl seco
colaborării Internationale."’
lele anterioare, trebuie să-și
Pornind de la creșterea con
dovedească rolul de puternic
științei popoarelor, a rolului lor
instrument in educarea tinerelor
în viața internațională, expune
generații, vocația actualității ei
rea prezentată plenarei, ca și
permanente.
întreaga concepție de politică
Pe aceste temeiuri principiale
externă a tovarășului Nicolae
și prin valorificarea rezultatelor
Ceaușescu, este pătrunsă de o
dobindite, istoriografia noastră
nețărmurită încredere în înțe
a fost chemată să-și sporească
lepciunea și capacitatea po
contribuția la educarea oameni
poarelor de a impune schimbă
lor muncii in spiritul patriotis
rile necesare, de a le face pdfmului socialist.
si bile și a le înfăptui. Evoluția
Mult stimate tovarășe secretar
actuală a evenimentelor confir
general,
mă din nou, cu puterea de netă
găduit a faptelor, rolul progre
Ales la cîrma partidului și a
sist tot mai ferm al popoarelor,
țării, ati înțeles că faceți din isto
al opiniei publice în determina
rie. din moștenire, din tradiții
rea cursului evenimentelor. Pu
o forță a prezentului, o călăuză
ternicele manifestații pentru
pentru viitor. Ați definit aceasta
pace și dezarmare care au loc
într-o
formulă devenită clasică:
în Europa și in țări de pe alta
..Nimic nu se poate construi
continente exercită o influență
ignorînd trecutul". Ati cerut
recunoscută asupra hotărîrii gu
istoricilor să facă din adevărul
vernelor de a trece la negocieri
istoric un mijloc de educație
pentru a opri amplasarea de
patriotică, un instrument de în
noi rachete nucleare cu rază
țelegere între națiuni. Ați indi
medie și pentru retragerea și
cat calea de înnobilare a investi
distrugerea celor existente, pen
gației istorice menite să contri
tru o Europă lipsită de arme
buie la întărirea coeziunii na
nucleare.
țiunii noastre socialiste, să ser
In acest spirit, are o mare im
vească interesele prieteniei și
portanță sublinierea tovarășu
colaborării între popoare.
lui Nicolae Ceaușescu privind
Politica dusă de dumneavoas
necesitatea soluționării proble
tră a ridicat România pe o
melor arzătoare ale păcii, de
culme de prestigiu fără prece
zarmării și colaborării în Euro
dent în trecutul poporului nos
pa. a edificării unei Europe
tru. Realizările românești încep
unite, in care statele europe
să aparțină istoriei și istoria
ne, indiferent de orinduirea so
contemporană, ca disciplină, le
cială, să conlucreze în pace,
Înregistrează între marile eveni
înțelegere și securitate, în con
mente. Istoricii români au dato
diții de deplină egalitate și res
ria patriotică și politică de a
pect al independenței și suve
ridica istoriografia românească
ranității naționale, reafirmarea
la nivelul prestigiului atins de
hotărîrii de a acționa pentru
tara noastră. în întreaga noas
încheierea cu rezultate pozitive
tră activitate ne călăuzim după
a reuniunii de la Madrid, de a
exemplul operei dumneavoastră,
milita în continuare pentru
care vă așază în galeria strălu
transformarea Balcanilor într-o
cită a marilor ctitori de țară,
zonă a păcii, încrederii și co
apărători ai vetrei strămoșești,
laborării, fără arme nucleare.
a revoluționarilor generoși care
au dat chip nou societății româ
Expunerea tovarășului Nicolae
nești. în consens cu orientările
Ceaușescu conferă o nouă for
și indicațiile date de dumnea
ță mandatului dat de Marea
voastră la intilnirile cu istoricii,
Adunare Națională delegației
impunîndu-și un riguros carac
Republicii Socialiste România
ter
științific, manifestîndu-șl
la apropiata sesiune specială a
atașamentul cel mai deplin la
Adunării Generale a O.N.U.,
marile valori ale științei și fiind
consacrată dezarmării, ale că
hotărită să slujească adevărului
rei lucrări focalizează de pe aacesteia cu întreaga ei dăruire,
cum atenția opiniei publice
istoriografia noastră marxistă
mondiale.
a cunoscut însemnate realizări.
Răspunzînd imperativului celui
Ele se reflectă in dimensiunea
mai puternic al momentului ac
tematică a investigațiilor, in
tual de a apăra pacea contra
efortul de a concentra forțele
războiului, de a evita și de a
din diferite centre ale tării,
stinge orice conflict dintre sta
echipate cu cadre tot mai com
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu
petente. în vederea realizării
a dat, în expunerea sa, o nouă
unor sarcini majore în perfec
și puternică dimensiune apelu
ționarea metodelor și mijloace
lui la rațiune, la soluționarea
lor de cercetare și în rezultatele
pe calea pașnică a tuturor pro
efective, concretizate în lucrări,
blemelor litigioase interstatale,
eulegeri de documente și instru
propunind crearea în sistemul
mente de lucru, cercetări ar
O.N.U. a unui organism care să
heologice. în ținuta unor publi
acționeze în direcția organizării
cații de specialitate din Bucu
tratativelor șl soluționării pro
rești, Cluj-Napoca, Iași, Craio
blemelor pe calea negocierilor,
va, Timișoara, Sibiu, Constanța,
iar orice stat care nu ar apela la
Suceava și din alte centre.
acest organism sau nu ar tine
Situată la un nivel științific
seama de activitatea acestuia să ridicat,
producția istoriografică
fie considerat agresor.
românească pătrunde tot mai
în aceeași ordine de preocu
mult în circuitul științific inter
pări, pentru întărirea legali
național. stirnind interes și. nu
tății internaționale, a forței
de puține ori. cuvinte de caldă
dreptului, a autorității înțele
apreciere. Publicațiile de spe

rășului Nicolae Ceaușescu, de
a lupta pentru apărarea și
promovarea intereselor poporu
lui nostru, de a combate prin
cipial și ferm, fără a admite
compromisuri,
manifestările
antisocialiste șl anticomuniste,
încercările de denigrare a rea
*
lităților României socialiste, de
falsificare a istoriei poporului
nostru, să acționăm pentru în
făptuirea politicii interne și
externe a partidului și statului
nostru.
Eu înțeleg că a răspunde
activ la chemarea secretarului
general al partidului înseamnă
a lupta pentru a-mi înlătura
neîmplinirile din întreaga acti
vitate, de a mă strădui să-mi
îmbogățesc aria de pregătire
teoretică, politică și ideologică,
de a aplica și de a mă conduce
neabătut, în întreaga mea acti
vitate, după ideile și tezele cu
prinse în strălucita expunere a
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Doresc să exprim și cu acest
prilej, in fata plenarei Comi
tetului Central, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, angajamen
tul solemn al comuniștilor, al
tuturor oamenilor muncii din
Ministerul Afacerilor Externe și
de la misiunile diplomatice ale
țării noastre de a promova cu
fermitate revoluționară și pa
triotică politica externă a parti
dului și statului nostru, de a
ne aduce contribuția la apăra
rea și promovarea intereselor
poporului român, la dezvoltarea
relațiilor bilaterale ale Româ
niei cu toate țările socialiste,
cu țările în curs de dezvoltare,
cu celelalte state, la lupta pen
tru reducerea încordării inter
naționale și reluarea politicii
de pace, destindere, indepen
dență națională și colaborare
între popoare.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ȘTEFAN ȘTEFĂNESCU
cialitate reflectă tntr-un profil
tematic variat realizările isto
riografiei marxiste românești,
adueîndu-și contribuția la cu
noașterea trecutului istoric al
României în tară și peste hotare.
Ele au dat o atenție deosebită
unor momente esențiale din
lupta poporului român pentru
libertate socială și națională,
pentru unitate politică și cultu
rală. încadrării lor în istoria
universală. S-a subliniat rolul
jucat în anumite împrejurări de
mari personalități istorice. O
bună parte din tematica cerce
tărilor întreprinse, abordînd as
pecte fundamentale, cum sînt
originea daco-romană și conti
nuitatea poporului român în
spațiul carpato-danubiano-pontic. formarea statelor românești,
crearea și desăvîrșirea statului
national au reprezentat în fapt,
în consens cu adevărul istoric,
răspunsul documentat si ferm al
istoricilor noștri împotriva in
terpretărilor denaturate, falsifi
catoare ale realității istorice,
care s-au ivit în unele ' țări
străine.
Așa cum ne-ați îndemnat și
cum ati subliniat cu atîta forță
științifică și emoțională în ex
punerea la această plenară, vi
dului de conștiință a istoricilor
străini, care trădează cerința
fundamentală a,științei, adevă
rul. și caută să' învenineze at
mosfera, să dezbine popoarele,
istoricii români îl opun rigoarea
științifică, cercetarea obiectivă
a faptelor, respectul fată de
celelalte popoare. înțelegem,
totodată, că este datoria noas
tră cea mai înaltă combaterea
Oricăror falsificări și denaturări
ale istoriei patriei, sub orice
formă ar fi. Istoriografia româ
nească are o puternică tradiție
de militantism politic. în toate
marile momente ale trecutului
neamului nostru, istoricii au fost
prezent! în calitate de comba
tanți și și-au îndeplinit datoria
patriotică de a sluji marile in
terese naționale. Tratatele de
istoria României și istoria uni
versală. care se realizează în
spiritul concepției despre istorie
a dumneavoastră, au polarizat
activitatea istoriografică româ
nească din ultimii ani.
Găsesc extrem de utilă ideea
publicării, pe baza acumulărilor
documentare de pînă acum și a
orientărilor programatice din
expunerea dumneavoastră, a
unor sinteze în limba română
și în limbi de circulație interna
țională, care să preceadă înche
ierea marilor noastre tratate.
Dacă în cazul Istoriei României
va trebui să facem mai mult în
direcția prezentării unitare a
procesului istoric pe întreg cu
prinsul țării și a încadrării isto
riei României în istoria univer
sală, în cazul Istoriei universale
vom căuta, așa cum ne-ați in
dicat, să înfățișăm procesul dez
voltării umane la care a parti
cipat, după împrejurări care
trebuie explicate, întreaga uma
nitate. Este datoria istoricului
demn de acest nume să subli
nieze legăturile și întrepătrun
derile dintre civilizații, să ilus
treze efortul comun al umanită
ții spre progres.
Țin să subliniez faptul că, prin
grija deosebită a conducerii
partidului, istoriografia mișcării
muncitorești a putut deveni unul din sectoarele relevante și
dinamice ale istoriografiei noas
tre. Inițiind o vastă operă de
valorificare a fondului documen
tar despre mișcarea muncito
rească, cercetătorii, îndeosebi
colegii noștri de la Institutul de
istoria partidului, care s-au
consacrat cu prioritate studiilor
de istoria mișcării muncitorești,
au abordat un cîmp larg de pro
bleme de specialitate, înscriind
contribuții remarcabile la cu
noașterea lor, integrîndu-le la
istoria generală a tării. Este in
această privință extrem de va
loroasă — științificește absolut
exact — precizarea făcută de
dumneavoastră că există o sin
gură istorie a României care
cuprinde și istoria mișcării
muncitorești și a Partidului Co
munist Român. Sintem datori să
ne concentrăm eforturile în această direcție de cercetare, să
realizăm această idee în măsură
să definească forța frontului
nostru istoriografie.
O direcție de cercetare care a
înscris și ea realizări valoroase

este cea a Istoriei militare, în
toriografiei noastre. Ele privesc
țeleasă ca parte integrantă a is
adîncirea spiritului creator, în
toriei generale unice a țării. Is tărirea fermității Ideologice, in
toricii s-au dovedit unul din
transigență față de ideologia
cele mai active și eficiente de burgheză, valorificarea moșteni
tașamente ale partidului in do rii culturale și a gindirii socialmeniul ideologiei. Ei au realizat
politice în spirit critic, cultiva
o producție istoriografică boga
rea responsabilității sociale,
tă. Calitatea acestei producții ar creșterea operativității în dome
fi ciștigat dacă frontul nostru
niul educațional. Recunoscători
istoric ar fi făcut dovada, ca
că în expunerea la această ple
întotdeauna, de acea îndrăznea
nară, ca și în atitea alte rînduri
lă revoluționară la care nu o , ați acordat istoriei un larg spa
dată ne-ați îndemnat. Istoricii
țiu, definitoriu pentru impor
noștri nu au desprins întotdeau
tanța pe care înțelegeți că o are
na, din studiul proceselor pe
această învățătoare a vieții care
care le-a cunoscut societatea ro
luminează calea politicii, istori
mânească în dezvoltarea ei mi
cii români sint hotâriți să facă
lenară, concluziile teoretice che
din cercetarea științifică o armă
mate să îmbogățească tezaurul
puternică de coeziune prin
de idei al concepției materialis
muncă și demnitate a națiunii
mului istoric. Ridicarea la nivel
noastre socialiste, să servească
teoretic a experienței istorice
intereselor prieteniei și colabo
românești continuă, așadar. Bă
rării între popoare.
rămînă o sarcină a istoriografiei
Avem prilejul de a trăi în
noastre, care va călăuzi viitoare
epoca în care se scriu cele mal
le investigații. Acumulările do
glorioase pagini din cartea de
cumentare de pînă acum, rezul
aur a istoriei națiunii noastre și
tatele investigațiilor științifice
nu vom precupeți nici un efort
întreprinse și orizontul pe capentru a contribui cu toate pu
re-1 deschide expunerea dum
terile noastre la strălucirea aneavoastră, ca și confruntările
cestor ani ce s-au înscris
pe plan internațional permit să
deja sub denumirea de „Era
stabilim mai exact sarcinile is
Ceaușescu".

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE OPREA
Mult stimate și Iubite tova
rășe secretar general,
Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși.
Mă prezint azi la această tri
bună cu convingerea fermă că
actuala plenară a partidului
nostru va rămine Înscrisă în
istoria construcției socialiste
din România ca un. Înalt mo
ment politic cu adincă rezonan
tă si puternică înrîurire. deopo
trivă. în planul edificării ba
zei tehnico-materiale a societății
socialiste multilateral dezvolta
te. perfecționării relațiilor de
producție șl sociale, cit și în
cel al formării conștiinței so
cialiste a maselor, a omului
nou. participant conștient la
făurirea propriului său destin.
Ca în atitea alte împrejurări
din acești 17 ani. de cînd în
fruntea partidului și statului
se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu — personificare a tot
ceea ce are esențial și mai de
preț poporul nostru — și de
astă dată momentul politic pe
care 111-ăiește tara poartă adine
întipărită puternica pecete a
gîndirii novatoare și cuteză
toare, profund revoluționare a
secretarului general al parti
dului. ctitorul de țară nouă,
care a făcut să se vorbească
despre acești ani ca despre cei
mai rodnici din întreaga istorie
a patriei noastre.
în magistrala sa expunere,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a
pus in evidentă, cu adincă pu
tere de pătrundere și înțelegere
a dialecticii evoluției vieții economico-soclale. noi. dimensiuni
de progres al societății noastre
socialiste, elaborînd concepte și
teze de inestimabilă valoare ce
vin să Îmbogățească teoria me
reu înnoitoare a socialismului
științific. Această istorică ex
punere constituie o adevărată
pildă de înțelegere superioară,
revoluționară a aplicării legi
lor generale ale revoluției so
cialiste la condițiile concrete,
reale, ale tării, ea tinînd seama
de posibilitățile și aspirațiile
poporului nostru.
De aceea, tovarășul Nicolae
Ceaușescu este — în conștiința
națiunii noastre și a celor mai
prestigioase personalități ale
vieții contemporane — un mare
conducător de tară și un stră
lucit militant al progresului so
cial. bucurîndu-se de un înalt
respect, de prețuirea si de dra
gostea întregului popor, de sti
mă și considerație pe toate me
ridianele lumii.
Stimați tovarăși,
Tabloul mărețelor realizări
obținute în toate domeniile vie
ții economico-sociale de po
porul nostru în anii construcției
socialiste. înfățișat atît de cu
prinzător și expresiv in ex
punerea
tovarășului Nicolae
Ceaușescu. a ilustrat, odată mai
mult, adevărul că la temelia
tuturor acestor succese s-a
aflat inteleapta politică a par
tidului nostru de dezvoltare
continuă a forțelor de produc
ție.
Călăuzindu-se de învățătura
marxist-leninistă. pornind de la
realitățile României și sprijinindu-se pe forțele poporului,
partidul nostru a pus in centrul
politicii sale de dezvoltare
rapidă a forțelor de producție
industrializarea tării, ca bază a
progresului economiei și cultu
rii. a ridicării nivelului de via
tă al maselor, a dezvoltării mul
tilaterale a societății, a asigură
rii independentei și suverani
tății naționale. în strategia de
industrializare socialistă a tă
rii. partidul nostru a ținut sea
ma că nu există tipare sau re
țete unice pentru rezolvarea pro
blemelor noi pe care.. le ridică
creșterea forțelor de producție,
crearea si dezvoltarea bazei
tehnico-materiale. că formele și
metodele de soluționare a sar
cinilor revoluției socialiste de
pind de un complex de factori
economici, sociali, politici și is
torici.
Un merit al partidului nos
tru. al secretarului său general
constă în aceea că în stabilirea
orientărilor industrializării țării,
în rezolvarea sarcinilor com
plexe ale construcției socialiste
au avut in vedere cerințele con
crete din țara noastră, esenta
și spiritul socialismului științi
fic, a legilor generale ale re
voluției și construcției socia
liste.
Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român mar
chează momentul principal în
trecerea la elaborarea unui
concept propriu privind indus
trializarea socialistă a țării, punîndu-se capăt astfel unor
tendințe existente în etapele
anterioare de aplicare mecanică
a unor experiențe valabile in
alte condiții.
Așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu în expunerea
sa, dacă România nu ar fi acțio
nat pentru dezvoltarea puter
nică a forțelor de producție,
pentru realizarea unei industrii
moderne, pe baza tehnicii celei

mai avansate, ar fi rămas o
țară slab dezvoltată, dependen
tă de țările industrializate;
progresul industrial al țării a
constituit și constituie factorul
esențial al victoriei socialismu
lui, al trecerii la făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. Stăruind fără conte
nire in direc'ia industrializării,
partidul a reușit, intr-o peri
oadă relativ scurtă de timp, să
determine profunde schimbări
structurale de ordin economic,
social și politic, transformind
România in numai 30 de ani
într-o țară cu o economie mo
dernă. susținută de o puternică
industrie, capabilă să satisfacă
circa 80 la sută din nevoile
țării de mașini, utilaje și in
stalații.
Expresia cea mai elocventă a
aplicării cu consecvență în
viață a politicii partidului de
dezvoltare în ritm susținut a
forțelor de producție în indus
trie, agricultură, construcții,
transporturi, în celelalte ra
muri ale economiei, o constituie
creșterea fondurilor fixe, care
în prezent însumează 2100 mi
liarde lei, adică de 9 ori mai
mult decît în 1950. Cu un pu
ternic sentiment de mîndrie
patriotică trebuie să subliniem
că cea mai mare parte a fon
durilor fixe cu care sînt dotate
ramurile de bază, au fost puse
in funcțiune în ultimul deceniu
și jumătate, perioadă în care
conducerea partidului nostru a
orientat consecvent eforturile
de industrializare în direcția
modernizării potențialului pro
ductiv al economiei românești.
în ultimele 3 decenii au fost
create peste 5 milioane locuri
de muncă, din care peste 60 la
sută după anil 1965. In același
timp, modificări importante au
intervenit în structura forței de
muncă, sporind substanțial pon
derea muncitorilor calificați,
care reprezintă în prezent M
la sută.
Un rol hotărîtor în creșterea
forțelor de producție l-au avut
măsurile și preocupările con
stante ale conducerii partidului
pentru dezvoltarea cercetării
științifice
naționale, pentru
aplicarea cuceririlor revoluției
tehnico-ștllnțifice contempora
ne în toate domeniile econo
miei. Aplicarea rezultatelor cer
cetării științifice a contribuit
substanțial la asimilarea de
noi produse și tehnologii, la
valorificarea superioară a ma
teriilor prime și resurselor
energetice, la creșterea gene
rală a eficienței economice.
Promovarea neabătută a poli
ticii de industrializare este re
flectată in ritmurile înalte da
creștere a producției industriale,
care, în ultimele trei cincinale,
au atins. în medie, anual. 11,4
la sută. în prezent, industria
asigură 59 la sută din venitul
național, față de numai 44 la
sută cît era în 1950. în aceeași
perioadă, ponderea industriei
in volumul total al fondurilor
fixe a sporit de la 19,8 la sută
la 45 la sută, iar In ansamblul
populației ocupate — de la 20 la
sută la 36 la sută. Astăzi, in
dustria noastră dispune de un
puternic și modern potențial
tehnico-productiv, care, folosit
intensiv, poate asigura soluțio
narea celor mal complexe probleme ale dezvoltării in con
tinuare a economiei românești.
Doresc să subliniez și cu
acest prilej că un rol hotărîtor
în dezvoltarea pe baze moder
ne a industriei românești
l-a avut secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, care a orientat pro
cesul de industrializare în di
recțiile care asigură îmbinarea
armonioasă a industriilor pro
ducătoare de materii prime cu
cele prelucrătoare, în condițiile
dezvoltării cu prioritate a ra
murilor de vîrf, purtătoare ale
progresului tehnic. Astfel, pon
derea metalurgiei, contracții
lor de mașini și chimiei în to
talul producției industriale —
ramuri determinante pentru
progresul Întregii economii —
a sporit de la 23,9 la sută in
1950 la 39,4 la sută in 1965 și
la peste 51 la sută în 1981.
Semnificativ pentru procesul
de modernizare a industriei
sint modificările importante in
tervenite in structura fiecărei
ramuri prin creșterea In ritm
mai ranid a producției de înaltă
tehnicitate. în metalurgie spo
ruri mai mari de producție s-au
realizat la otelurile de calitate
superioară, precum și la lami
natele de înaltă prelucrare. în
construcția de mașini, produc
ția a crescut. In perioada 1966—
1981, intre 4,1 și 7,5 ori la uti
laje tehnologice, mașint-unelte
și motoare electrice, de aproape
25 ori la produse ale industriei
de mecanică fină și optică, de
40 ori la mijloacele de automa
tizare și ale tehnicii de calcul,
în industria chimică s-au inee-
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interne și avantajului reciproc.
la asigurarea economiei națio
mănuși, ci trebuie să luăm mă
obiectivelor noii revoluții aaceasta reprezintă o sarcină de
In prezent, România întreține
nale cu materii prime și mate
suri severe ; dacă nu înțeleg de
grare.
înaltă răspundere politică, in
riale de bază.
relații economice cu peste 150
forța cuvintului și a opiniei
Evident, această problematică
înfăptuirea căreia voi acționa
gistrat creșteri de 10 ori la fi
de state, fată de numai 28 in
să-i facem să simtă forța legi
a vizat formarea și dezvoltarea
cu maximă exigență pentru asi
bre $i fire chimice, de 7.9 ori la
Stima(i tovarăși,
lor noastre, obligîndu-i să ur
anul 1950.
la fiecare om al muncii a unui
mase plastice și de 4,7 ori la
gurarea bazei materiale a pro
meze calea muncii cinstite, inteȚin să subliniez de la aceas
comportament revoluționar. în
cauciuc sintetic. Ritmuri mai
ducției în toate unitățile, pen
Cu
aceste rezultate po
grîndu-i alături de majoritatea
tă înaltă tribună a plenarei că zitive,toate
țelegerea tezei dumneavoastră
tru desfășurarea procesului de
rapide decît pe ansamblul ra
în activitatea de comerț
covirșitoare
a
oamenilor
în
dacă
România
a
atins
astăzi
un
*
căreia
fundamentale
conform
producție in strictă concordanță
murii s-au realizat și la alte
exterior s-a manifestat și o se
activitatea de construcție multi
asemenea nivel al comerțului
echitatea socialistă se realiproduse de mare eficientă, cum cu prevederile planului. Vom ur
rie întreagă de neajunsuri, ulaterală a socialismului în pa
său exterior, dacă ea a reușit
zează în sfera producției matesint cele din sectoarele chi
mări.. cu perseverență, așa cum
nele dintre acestea făcind recent
tria noastră.
sâ se înscrie in rîndul țărilor
riale și se măsoară prin cantia indicat secretarul general al
miei de mic tonaj.
obiectul unei analize și critici
muncii
decomerciale
ale
lumii,
cu
un
co

tatea
și
calitatea
partidului,
ca
în
fiecare
între

severe din partea conducerii
în dezvoltarea forțelor de
Stimați tovarăși,
merț diversificat, preponderent
puse.
prindere să fie asigurat integral
partidului și statului nostru. Am
producție, conducerea partidu
că
rezultaDupă
ce
a
arătat
industrial,
aceasta
se
datorează
fondul de marfă pentru export,
fost pe bună dreptate criticați în
Tezele cuprinse in expunerea
lui, personal tovarășul Nicolae
tele dobindite in dezvoltarea eînainte de toate secretarului ge
la7 nivelul calitativ prevăzut in
legătură cu modul de gospodă
prezentată în plenara Comite
Ceaușescu, a acordat o atenție
conomico-socială
sint
o
măsură
neral
al
partidului,
înțelegerii
contractele
externe,
concomitent
tului Central sint puternic mar
rire a fondurilor valutare ale
deosebită îmbunătățirii repartia gradului de dezvoltare a gîn
sale "superioare a conceptului de statului, valorificarea insuficien
cu intensificarea eforturilor vicate de proeminenta dumnea
xării teritoriale a industriei,
dirii
oamenilor,
a
evoluției
condezvoltare
intr-o
strinsă
și
o
zind
îmbunătățirea
structurii
ex

voastră personalitate, tovarășe
tă a potențialului industrial al
una din condițiile esențiale ale
eficientă legătură cu economia
portului în toate sectoarele pe a' științei lor de proprietari,
Nicolae Ceaușescu, poartă pe
țârii noastre la export, comer
omogenizării condițiilor de via
producători și beneficiari și a
mondială,
insistențelor
sale
—
care
le
coordonez.
cetea
gîndirii
novatoare,
profund
cializarea
nu întotdeauna satis
ță și de muncă ale tuturor ce
reliefat
înfăptuirile
comuniști

și nu exagerez spunînd zilni
Aplicind cu neabătută consec
științifică și cutezătoare, con
făcătoare a produselor noastre
tățenilor patriei, fără deosebire
lor,
ale
oamenilor
muncii
in
ce — de a acorda atenție, de
vență hotăririle Plenarei Comi
stituie o chintesență a gîndirii
pe piețele externe.
de naționalitate. Astfel, in 1980,
dezvoltarea industrială a jude
a acorda prioritate producției
tetului Central din martie a.c.,
și acțiunii revoluționare de
Doresc să asigur, și cu acest
un număr de 30 de județe reațului Olt. vorbitorul a spus :
vom
acționa
cu
mai
multă
stă

pentru
export,
activității
de
co

edificare a socialismului și co
prilej, pe secretarul general al
Uzau o producție industrială pe
Mutațiile cu adevărat revolu
ruință
pentru
ea
ministerele
să
merț
exterior.
munismului
in
România.
Tot

partidului, tovarășul Nicolae
locuitor de peste 25 000 lei, ftjță
ționare care au avut loc în ju
realizeze integral prevederile
Vizitele întreprinse de tova
odată, tezele prezentate aduc
Ceaușescu, că am tras toate în
de un singur județ în 1965.
dețul nostru, cit și obiectivele
programului de dezvoltare a
rășul
Nicolae
Ceaușescu,
Îm

o
contribuție
inestimabilă
la
vățămintele
și concluziile nece
pe care le avem de înfăptuit in
Succesele obținute in dezvolbazei energetice, să îndepli
preună
cu
tovarășa
Elena
elucidarea
unor
probleme
de
sare pentru activitatea viitoare.
continuare,
impun
cu
âtît
mai
tarea industriei au asigurat
nească întocmai măsurile privind mult să intensificăm la maxi
Ceaușescu, într-o serie de țări
mare actualitate și importantă
Vom lua toate măsurile pentru
valorificarea superioară a regospodărirea cu maximă eficien
ale lumii de pe toate continen
pentru întreaga mișcare comu
întărirea ordinii și disciplinei in
mum procesul de formare a
«urselor materiale și umane ale
ță a acesteia, să reducă consu
tele,
întîlnirile
și
convorbirile
nistă șl muncitorească inter
activitatea tuturor oamenilor
unei conștiințe muncitorești
țării, creșterea productivității
murile materiale și de combus
națională,
pentru
tortele
de

cu
conducători
de
partid
și
de
muncii din comerțul exterior.
înaintate, calitativ superioare,
muncii sociale, participarea țot
tibili stabilite recent pentru
stat
din
țările
socialiste,
țările
mocratice
și
progresiste
de
pre

In centrul preocupărilor noas
a cărei reflectare in rezultatele
mai activă a României la cir
toate categoriile de produse.
in curs de dezvoltare și alte
tre vom pune creșterea compe
muncii să fie corespunzătoare tutindeni, pentru dezvoltarea
cuitul economic mondial conEste necesar ca în toate ramu
doctrinelor,
a
gîndirii
istorice,
țări
ale
lumii
au
condus
la
în

tenței
fiecărui om al muncii an
cu dotările și gradul înalt de
etituind factorul determinant al
rile industriei eforturile mari de tehnicitate
filozofice, economice, a științe
cheierea unui mare număr de
gajat în activitatea de comerț
al producției. Or,
sporirii avuției naționale, al ri
investiții pentru dotarea unită
lor despre conducerea și trans
acorduri, convenții și alte' în
exterior pentru administrarea și
faptul că avem unități econo
dicării bunăstării materiale a
ților cu noi fonduri fixe să fie mice
formarea societății în folosul și
țelegeri internaționale, care au
valorificarea cu cea mai înaltă
care nu-și realizează in
întregului popor, al întăririi in
însoțite de preocupări mult mai
spre
binele
omenirii.
Această
deschis
o
largă
perspectivă
dez

responsabilitate și maximă efi
dicatorii de plan, că avem
dependenței patriei noastre.
intense pentru ridicarea eficien
contribuție a secretarului gene
voltării relațiilor economice ale
ciență a produselor muncii și
care nu-și îndeplinesc
ței utilizării acestora, pentru muncitori
ral
al
partidului
nostru
este
cu
României
cu
aceste
țări,
au
inteligenței poporului nostru.
normele
de
muncă
stabilite,
Stimați tovarăși.
folosirea intensivă a capacități relevă că organizațiile de partid
atit mai valoroasă și mai ne
creat cadrul necesar pentru des
O atenție deosebită vom acor
lor de producție existente, a din unele întreprinderi indus
cesară- cu cit într-o serie de
Dezvoltarea în continuare a
fășurarea unei activități susți
da încheierii de contracte cit mai
mașinilor,
utilajelor
și
instala

țări
occidentale
au
toc
unele
torțelor de producție, a bazei
nute, fructuoase, de lungă du
avantajoase pentru economia
triale, șantiere de construcții,
țiilor.
așa-zise restructurări în ideo
tehnico-materiale a societății
rată a relațiilor noastre econo
națională, creșterii gradului de
cooperative agricole de produc
In vederea realizării acestui
logia
burgheză,
concretizate,
de
constituie obiectivul fundamen
mice externe.
rentabilitate a produselor româ
ție nu desfășoară o activitate
obiectiv, vom acționa cu toată
fapt,
in
renașterea
concepțiilor
tal al cincinalului 1981—1985.
în
centrul
atenției
partidului
nești pe piețele externe. împre
care să fie la înălțimea co
hotărîrea, împreună cu ministe
de dreapta reacționare.
Hotărî rile adoptate de Con
și statului nostru stă permanent ună cu ministerele economice,
mandamentelor economice și a
rele, centralele și întreprinderi
Problemele supuse
astăzi
gresul al XII-lea al partidului
adincirea relațiilor de colaborare
centralele industriale, întreprin
cerințelor care se impun, că
dezbaterii întregului partid au
le, pentru îmbunătățirea con
cu privire la dezvoltarea eco
economică cu țările vecine, cu derile producătoare, organele
comitetului județean de
relevat încă o dată viziunea
ducerii proceselor tehnologice, biroul
nomico-socială ,a țării în dece
celelalte țări membre C.A.E.R., locale de partid și de stat, vom
partid n-a reușit să mobilizeze
a
politicii
externe
a
științifică
pentru
asigurarea
încărcării
niul al nouălea sint menite să
cu toate țările socialiste, care acționa neabătut pentru îmbu
toate organizațiile de partid,
partidului și statului nostru,
complete a mașinilor, utilajelor
creeze condițiile necesare pen
dețin în prezent ponderea prin
pentru a permanentiza actul
nătățirea calității produselor ro
hotărâtoare,
detercontribuția
și suprafețelor de producție,
tru realizarea în linii generale
cipală
în ansamblul relații
mânești oferite la export, pen
educațional.
tovarășului Nicolae
perfecționarea repartizării pro
a sarcinilor cuprinse în Pro
lor noastre economice externe. tru ca acestea să își ciștige un
Desigur, formele și structurile minantă a secretarul
general al
Ceaușescu,
ducției pe ptilaje și schimburi,
gramul partidului de făurire pe
Considerăm necesar, mai ales în
prestigiu tot mai ridicat pe pie
de organizare și conducere a
partidului, președintele Româpentru scurtarea perioadei de muncii polltico-ideologice, de
pămintui patriei noastre a so
actualele condiții de criză eco
țele externe, să asigure indica
la
elaborarea
niei
socialiste,
atingere a parametrilor proiec
cietății socialiste multilateral
nomică prelungită pe plan mon
către organele și organizațiile
tori de eficiență cit mai inalți.
a
tezelor
și
acestei
politici,
tați,
reducerea
la
minimum
a
dezvoltate. Atingerea acestui
dial, ca țările membre ale
de partid, de masă și obștești,
Noi, comuniștii, toti oamenii
concepțiilor
privitoare
la
..
.
"
’
'
de

timpului de staționare a insta
obiectiv asigură intrarea Româ
C.A.E.R.
să
acționeze
cu
mai
învățămintul politico-ideologic,
muncii din sistemul comerțului
păcii, la
zarmare și apărarea
"
lațiilor, pentru respectarea cu
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și
propagandei noastre, întregii
în mod creator la condițiile con
mului de materii prime, mate
și statul nostru, personal de to
partid, U.T.C. și sindicat, de
activități polltico-ideologice un
tehnico-științifice cu toate țări
varășul Nicolae Ceaușescu, pri
riale. energie și combustibil, la
crete ale societății românești.
mai puternic caracter ofensiv
către ceilalți factori educațio
le lumii, indiferent de sistemul
vind dezvoltarea susținută a
creșterea continuă a producti
Lucrările plenarei se înscriu
și preventiv, prin desfășurarea
nali să fie permanent și siste
lor economic șl social, cu res
vității muncii. îmbunătățirea economiei naționale. România
în acest context general de pre
unor acțiuni permanente, cu un
matic racordată 1a cerința așe
pectarea fermă a principiilor
se înfățișează azi ca o țară ia
calității produselor și ridicarea
ocupări. iar expunerea prezen
conținut mai bogat și impli
zării întregii activități, econo
independentei și suveranității
plină dezvoltare, cu o econo
tată In plenară de dumneavoas
performantelor acestora, pentru
cații mâi directe sub raportul emico-sociale din județ pe teme
naționale, egalității in drep
mie viguroasă, de 15 ori mai
ducației politice, revoluționare,
folosirea rațională a fiecărei
tră, mult iubite si stimate to
lia calității, eficienței, spiritubogată decît în 1950, cu fonduri
turi, neamestecului în treburile
civice.
palme de pămînt și înfăptuirea
varășe secretar general, consti
(Urmare din pag. a tH-a)
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CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

NICOLAE CONSTANTIN

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

VASILE BĂRBULEȚ

i

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION ALBULEȚU

Experiența organizațiilor de
partid fruntașe din județ arată
că se poate realiza o transfor
mare calitativă in activitatea
politico-educativă, cultivind in
mai mare măsură responsabili
tatea comuniștilor, manifestarea
lor activă, creatoare, conștientă
și exigentă, promovind puterea
exemplului personal în realiza
rea noii calități, a muncii și vie
ții în societatea noastră. Pentru
aceasta ne preocupăm perma
nent de a elimina rutina și for
malismul, formele și metodele
rigide din activitatea de educa
re și formare a omului nou, de
a face totul pentru afirmarea
rolului conducător al partidului
la toate locurile de muncă, imprlmînd trăsături calitative noi
în gindirea, acțiunea și compor
tarea oamenilor, asigurind con
cordanta deplină între vorbă și
faptă, o conștiință politică, pro
fesională, morală, juridică, ce
tățenească ridicată.
In lumina exigențelor formu
late în expunerea secretarului
general al partidului, va trebui
să acționăm pentru a asigura un
nivel calitativ superior educației
patriotice a tuturor oamenilor
muncii — români, germani,
maghiari — astfel incit să sădim
o vrere unică în inimile tuturor
— aceea a muncii cu dăruire și
devotament, în cea mai strinsă
frăție, pentru înflorirea patriei
comune, Republica Socialistă
România.
Una din Istoricele înfăptuiri
ale politicii partidului nostru co
munist pe pământul României
este rezolvarea problemei națio
nale, promovarea cu consecven
ță a frăției de nezdruncinat din
tre toți cei ce locuiesc pe aceste
meleaguri. Această înțeleaptă și
dreaptă politică izvorăște din
preocuparea
dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general, ca, împreună cu oame
nii muncii români, naționalități
le conlocuitoare să vorbească o

singură limbă, limba comună a
muncii, pentru dezvoltarea im
petuoasă a patriei comune.
Patriotismul
dumneavoastră
înflăcărat, mult stimate tovarășe
secretar general, se oglindește
edificator și în înțeleptele cu
vinte înscrise în expunere — în
drumări ce vor constitui o că
lăuză permanentă in întreaga
noastră activitate. Avem o pa
trie comună, prin munca unită
a întregului popor, înfăptuind
cea mai dreaptă și umană so
cietate din lume — societatea
socialistă. Să facem totul pen
tru a intări colaborarea șl uni
tatea de nezdruncinat a între
gului popor, a tuturor cetățeni
lor, fără deosebire de naționali
tate ! Trebuie s-o spunem in
mod autocritic că facem încă
puțin pentru a populariza, in
rindul maselor, uriașele reali
zări care au schimbat din teme
lii fața tării, obținute sub înțe
leaptă conducere a partidului.
Trebuie să facem, de asemenea,
mai mult pentru cunoașterea și
cinstirea trecutului de muncă și
de luptă al poporului nostru.
în procesul de perfecționare
continuă a activității politicoeducative, tezele și ideile fun
damentale din expunerea la
plenară reprezintă pentru noi
toți, activiștii de partid, comu
niștii, pentru toți oamenii mun
cii, un izvor de valoroase învă
țăminte, un model de abordare
creatoare revoluționară a com
plexului proces de făurire a omului nou, constructor devotat
al societății socialiste.
Vă rog, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in
numele comuniștilor din județul
Sibiu, al tuturor oamenilor mun
cii din această parte a țării,
să-mi permiteți să vă asigur că
ne vom îndeplini toate sarcinile
politice, economice ce ne revin
din Programul Partidului Comu
nist Român.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

LUDOVIC FAZEKAS
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși.
Participăm la una din cele
mai importante plenare ale
Comitetului Central al partidu
lui, care, prin complexitatea și
actualitatea problematicii su
puse dezbaterii și prin hotări
rile ce vor fi adoptate, va de
termina cu certitudine o puter
nică impulsionare in viitor a
întregii activități politico-ideologice și economico-sociale din
patria noastră.
Ne aflăm sub puternica im
presie produsă de expunerea
amplă, științific fundamentată,
străbătută de patos revoluțio
nar. de fiorul dragostei nețăr
murite fată de patrie și popor,
de responsabilitatea uriașă pen
tru destinele tării, pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al partidului,
președintele Republicii Socia
liste România, a prezentat-o
in fata plenarei. Acest docu
ment programatic, expresie a
consecvenței. continuității si
justeței politicii interne și ex
terne a partidului si statului,
înfățișează in mod edificator
drumul parcurs de poporul
nostru în milenara lui istorie,
marile sale realizări, prefigurindu-i cu claritate de cristal
perspectiva înaintării victori
oase spre culmile luminoase
ale comunismului, visul de aur
al omenirii.
Este meritul incontestabil al
tovarășului Nicolae Ceaușescu
de a fi promovat în munca si
viata de partid. în activitatea
organelor de stat, m ansamblul
vieții noastre social-politice.
forme și metode noi de muncă,
spiritul de înaltă răspundere
pentru îndeplinirea îndatoriri
lor. combativitatea revoluționa
ră față de neajunsuri, de con
cepțiile și practicile învechite,
retrograde. Dacă, așa cum s-a
remarcat cu atîtea prilejuri,
perioada care a trecut de la
Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român poartă în
mod definitiv amprenta perso
nalității inegalabile a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. cred
că nu greșim dacă afirmăm că
această pecete se datorește în
mare măsură neîntrecutei sale
capacități de creație și anticipa
ție. măiestriei in inițierea unor
măsuri îndrăznețe, eficiente,
priceperii de a adopta cele mai
judicioase hotăriri, de a orienta
și reorienta întregul proces al
edificării societății socialiste
multilateral dezvoltate in func
ție de noile condiții și cerințe
ale vieții contemporane.
Iată de ce susțin cu toată pu
terea tezele și orientările de ex
cepțională valoare teoretică și
practică cuprinse în această ma
gistrală expunere și îmi exprim
adeziunea profundă, comunistă,
la politica partidului și statului
nostru, așa cum a fost ea direcționată de marele ctitor al vieții
noastre noi, mult stimatul și iu
bitul tovarăș Nicolae Ceaușescu.
secretarul general al Partidului
Comunist Român.

Stimați tovarăși,
Emoționanta trecere in revistă
a istoriei poporului român, evo
carea celor mai semnificative
pagini de glorie și eroism din
munca și lupta clasei muncitoa
re și a partidului său revoluțio
nar ne încurajează să ne refe
rim pe scurt la lupta comunii a
poporului român și a naționali
tăților conlocuitoare, pentru
dreptate și libertate, pentru asi
gurarea independenței și neatirnării patriei, pentru făurirea
împreună a noii orânduiri.
Rezolvarea deplină a proble
mei naționale in România, asi
gurarea egalității In drepturi in
tre toti cetățenii tării, fără deo
sebire de naționalitate, se în
scriu in rindul celor mai de sea
mă realizări ale partidului si sta
tului nostru in epoca construc
ției socialiste ; ea contribuie la
unitatea națiunii noastre, la co
eziunea tuturor oamenilor mun
cii in jurul partidului, al secre
tarului său general. Viata, fapte
le demonstrează fără tăgadă că.
în toate momentele istorice ma
jore. populațiile de limbă
maghiară, germană sau de altă

naționalitate au participat, ală
turi de români, la marile bătălii
sociale din tara noastră. Sint cu
noscute cooperările de arme în
tre români, maghiari si secui
împotriva invaziilor tătarilor si
turcilor in timpul lui Mircea cel
Bătrin, Iancu de Hunedoara,
Mihai Viteazul și alții. La ma
rile răscoale» țărănești din 1437
de la Bobilna. din 1514. con
dusă de Gheorgbe Doja. sau cea
din 1784 în frunte cu Horea,
Cloșca si Crișan. alături de ro
mâni. au participat în masă și
cetățeni de naționalitate maghia
ră. Pilduitoare este colaborarea
dintre Nicolae Bălcescu si Lăjos
Kossuth în perioada mișcărilor
democratice de la 1848, precum
si faptul că numeroși maghiari
si sași au participat, alături de
populația română, la marea adunare populară de pe Cimpia
Libertății de la Blaj.
Făurirea Partidului Comunist
Român a ridicat pe o treaptă
superioară lupta comună in afirmarea si înfăptuirea unității
și frăției poporului român
cu naționalitățile conlocuitoare.
Crearea MADOSZ-ului si parti
ciparea românilor si maghiari
lor la răscoala din Valea Ghimesului. condusă de Part:dul
Comunist Român în 1934 ; ri
dicarea. în 1940. a oamenilor
muncii români, maghiari și ger
mani din Cluj Împotriva Dicta
tului de la Viena ; crearea in
1943 a Frontului patriotic an
tihitlerist si in 1944 a Frontu
lui Unic Muncitoresc sint cite
va momente din lupta comună
a ponorului român si a națio
nalităților conlocuitoare, pre
mise ale rezolvării definitive ne
baze noi. democratice, a problemei naționale in România în
anii socialismului.
Cînd știm și vedem din ac
tivitatea de zi cu zi din fabrici,
de ne șantiere și ogoare, din
stiintă si învătămînt. din artă
si cultură că edificarea noii orinduiri în România este rodul
eforturilor comune ale Doporului român si ale naționalități
lor conlocuitoare —- anar într-o
jalnică lumină încercările unor
asa-zisi istorici și noliticieni
care răstălmăcesc tendențios is
toria natriei noastre, străduința
zadarnică a unor oficine duș
mănoase de a altera unitatea
națiunii noastre, coeziunea ce
tățenilor României socialiste.
Riposta cea mai fermă dată unor
asemenea incercări cu iz știin
țific vine de la fapte, de la
realitățile Înseși din țara noastră.
Apelez in acest sens la citeva
date comparative referitoare la
dezvoltarea unor județe in care
există o mai mare densitate de
cetățeni de diferite naționalități
conlocuitoare. Spre exemplu,
intre anii 1965—1980, fondurile
fixe în industrie au crescut în
județul Harghita cu 576 la sută, .
in Covasna cu 725 la sută, in Bi- '
hor cu 709 la sută, in Timiș cu
538 Ia sută, iar în județul Sălaj
de 11 ori. Nivelul înalt atins de
forțele de producție in plină dez
voltare în aceste județe dove
dește. fără tăgadă, că numai oa
meni liberi și stăpîni pe munca
lor, pot obține asemenea reali
zări, avind conștiința că tot ce
s-a înfăptuit cu adevărat uimi
tor in această țara este rezulta
tul eforturilor intregulul popor
și constituie proprietatea comu
nă a românilor, maghiarilor,
germanilor, sirbilor și a celor
lalte naționalități din România.
Date la fel de edificatoare se pot
aduce din domeniile invătămîntului. artei, culturii, presei si al
activității editoriale. Ne-am oprit îndeosebi la activitatea economico-socială, deoarece aceasta reprezintă elementul.
fundamental pentru asigurarea
in fapt a deplinei egalități intre
toti cetățenii tării. indiferent
de naționalitate, de sex. de pro
fesie sau de județul în care
trăiesc și muncesc.
Rememorind în fata dumnea
voastră și adevărul că reprezen
tanții naționalităților fac parte
din toate organele de partid și
de stat, se află în conducerea or
ganizațiilor de masă și obștești,
in toate structurile social-poli
tice ale ■ tării, dorim să reamin
tim aprecierea făcută de to
varășul Nicolae Ceaușescu. încă
in urmă cu șase ani, că „sintem
printre putihele țări din lume in
care s-a asigurat in mod real de-

(Continuare în pag. a V-a)
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plina egalitate in drepturi a
tuturor cetățenilor, fără deose
bire de naționalitate".
Tovarăși, in procesul amplu .și
complex de formare a conștiinței
socialiste, înaintate a omului
nou, temeinic pregătit profesio
nal, cu o înaltă ținută morală,
patriotică, revoluționară, un rol
deosebit revine consiliilor popu
lare. organe locale ale puterii
și administrației de stat
Ca urmare a perfecționărilor
aduse în ultimii ani, consiliile
populare constituie astăzi o pu
ternică forță în înfăptuirea po
liticii partidului și statului nos
tru. ilustrind în mod convingă
tor largul democratism al orînduirii noastre socialiste. în con
siliile populare au fost aleși aproape 62 000 deputați, reprezentînd toate categoriile socioprofesionale. Sub egida acestor
organe își desfășoară activitatea
57 144 comitete cetățenești, un
număr de 10 418 delegați sătești,
precum și colective pe diverse
probleme de interes local sau
teritorial. Dispunînd de un larg
activ obștesc, adoptînd forme și
metode democratice de muncă,
consiliile populare participă ne
mijlocit la elaborarea, aproba
rea și înfăptuirea planului unic
de dezvoltare economico-socialâ
în profil teritorial. Ele atrag în »
permanentă oamenii muncii de
la orașe și sate la înfăptuirea
noii revoluții agrare, la dezvol
tarea învățămîntului și culturii,
la îmbogățirea vieții spirituale
a oamenilor, la Întărirea ordinii
șl disciplinei, contribuind prin
mijloace specifice la înfăptuirea
politicii generale a partidului și
statului nostru de creștere con
tinuă a nivelului de trai și ci
vilizație al populației.
Prin amplul program de dez
voltare și înfrumusețare a loca
lităților care asigură un climat
plăcut cetățenilor pentru muncă
și recreare, prin construcțiile de
școli și creșe. case de cultură
și cămine culturale, săli de tea
tru și cinematografe, prin con
sultarea și mobilizarea oameni
lor muncii la realizarea tuturor
treburilor obștești, organele lo
cale ale puterii și administrației
de stat aduc o contribuție proprip la acțiunea generală de educare și culturalizare a mase
lor.
Știut fiind că socialismul este

opera conștientă a întregului
popor, consiliile populare desfă
șoară o amplă activitate de for
mare a omului nou. punînd în
centrul acestor preocupări însu
șirea ideologiei partidului nos
tru. a concepției sale științifice
despre natură și societate, educarea tuturor cetățenilor,
mai ales a tineretului, în
spiritul patriotismului socialist,
al dragostei și răspunderii față
de muncă, al unei înalte com
portări civice, al mîndriei fată
de înfăptuirea Orinduirii noastre
socialiste.
Trebuie spus că nu toți depu
tății', nu toate consiliile popu
lare se situează zi de zi la ni
velul cerințelor și al condițiilor
create. Există incă neimpiiniri
în activitatea unor consilii
populare cu privire la realizarea
unei game largi de bunuri de
larg consum pentru populație,
la întărirea spiritului de bună
gospodărire a localităților. Une
ori se scapă din vedere sau se
neglijează aspectul educativ al
însușirii legilor, cînd este bine
știut că o activitate sistematică
in această direcție conduce la
respectarea legalității și nu la
eludarea ei, că un om cu adevă
rat educat este cel care cunoaș
te și aplică întocmai prevederile
legale, nu cel care le comentea
ză și le încalcă.
în spiritul exigențelor pro
movate de conducerea partidu
lui, este necesar ca toate consi
liile populare să-și îndrepte
atenția spre o cît mai bună or
ganizare a muncii în toate do
meniile, acționînd cu fermitate
pentru inlăturarea tuturor lipsu
rilor ce se mai manifestă în ac
tivitatea proprie.
în încheiere, doresc. încă o
dată, să subliniez in mod deo
sebit valoarea teoretică și prac
tică a ideilor exprimate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în
expunerea la plenară. Desprin
zând din ea toate concluziile și
învățămintele necesare, mobilizîndu-ne în continuare și mai
mult, după strălucitul dumnea
voastră exemplu de angajare și
dăruire, vă asigur, mult stimate
și iubite tovarășe secretar ge
neral. că nu vom precupeți nici
un efort pentru a-mi indeplini
în mod exemplar sarcinile ce-mi
revin pe linie de partid și de
stat. pentru a mă situa și în
continuare la nivelul încrederii
și așteptărilor partidului, ale
dumneavoastră personal.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ADRIAN PĂUNESCU
Iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Onorat Comitet Central al
partidului.
Emoționat să mă pot adresa
dumneavoastră ca scriitor, ga
zetar și profesor de română, vă
rog să-mi. îngăduiți să vă mărtu
risesc cit sint impresionat, intii
de toate, că aceasta se petrece
în interiorul Ateneului Român,
lăcaș de istorie și editură. Pri
viți, tovarăși, ridicați ochii pe
bolta redată adevărului istoric
de președintele Nicolae
Ceaușescu. Sint fresce din isto
ria trecută a neamului ; si ridi
cați ochii spre acest prezidiu, ca
să vedeți, ca într-o continuare
a splendidelor picturi murale,
pe ctitorul noii istorii a Româ
tovarășul
Nicolae
niei.
Ceaușescu ; și alături, inimi lin
gă inima de veghe a țării — to
varășa Elena Ceaușescu și cei
lalți tovarăși de; luptă. Acum
Ateneul Român e rotund și în
corporează organic ființa dum
neavoastră. fapta dumneavoas
tră, minunat cirmaci al destinu
lui nostru național. O încununa
re a istoriei este plenara parti
dului, desfășurată in acest lăcaș,
ale cărui ferestre pictate dau
de-a dreptul în curtea interioară
a istoriei naționale a românilor.
Ferestrele acestea le-ati redes
chis dumneavoastră, tovarășe
Nicolae
Ceaușescu.
ștergindu-le de doliul dogmei. Vă mul
țumim cu adincă plecăciune și
vă îmbrățișează eroii de pe pere
ții Ateneului Român.
De la această tribună, in ziua
de 1 iunie 1982. zi absorbită ime
diat
de
istorie.
tovarășul
Ceaușescu s-a adresat partidului
său, națiunii sale cu una din cele
mai importante contribuții din
cite mi-a fost dat să aud. la
Iluminarea conștiinței de sine a
acestui popor, la prospectarea în
genere a condiției umane în
acest final de veac. Afară. în fața
Ateneului, de strajă durabilă
acestui lăcaș, geniul tutelar al
culturii acestui neam. Mihat
Eminescu, murmură parcă din
bronzul statuii sale. ..Ce-ți do
resc eu tie. dulce Românie. La
trecutu-ți mare, mare viitor".
Cuvintele,, desigur, sint uzate.
Uzat e și cuvîntul ..mamă" și to
tuși cu dragoste rostim cuvîn
tul „mamă", fără teama că săvirșim o eroare. Uzat e și cuvintul „măreție" și totuși trebuie
să-l folosim pentru că act de
măreție a conștiinței a fost ex
punerea președintelui Nicolae
Ceaușescu cu privire la starea de
spirit, la starea de conștiință a
națiunii. Dar acest act de măre
ție trebuie tradus în fapte de noi
toți. Vă rt>g să-mi permiteți să
pledez aici pentru însușirea te
zelor de excepțională valoare
morală, politică și teoretică, de o
cuceritoare franchețe și cu ade
vărat revoluționară, ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu de către
fiecare revolution"" și patriot.
Căci ele nu sint niște simple gîndiri luminoase de sine si pentru
sine, nici doar niște obiecte ale
entuziasmului nostru momentan,
ci trebuie să devină niște instru
mente’ de luptă, niște arme de
luptă pe toată scara socială.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
reprezintă numele generic al
gindirii unui popor. De aceea, de
îndată trebuie să trecem cu toții
la fapte, așa cum ne invață pre
ședintele nostru, trebuie să fim
lucizi, corecți și să spunem că
am tresărit noi de emoție la fie
care fulgerare de rodnicie a spi
ritului conducătorului nostru, la
fiecare iluml"-re de sine a noas
tră. prin geniul tovarășului
Nicolae Ceaușescu. ne-am ma
nifestat, noi, irepresibilul entu
ziasm pentru ceea ce ne-a spus
de atitea ori. Dar cu sinceritate
și tristețe să mărturisim că. în
torși la locurile de muncă, am
continuat prea adesea starea de

lîncezeală și de conformism și de
neputință de a lua taurul de
coarne, fiecare in domeniul său
de activitate, fiecare după pu
terile sale, fiecare — ca să zic
așa — cu taurul său.
Problema-cheie a momentu
lui nostru istoric este, așa cum
a spus-o în repetate rînduri și
a spus-o din nou ieri tovară
șul Nicolae Ceaușescu. proble
ma noii calități — asta în toate
domeniile, de la industrie la
morală și de la agricultură la
cultură. Faptul că Partidul Co
munist Român a considerat ne
cesar să convoace o plenară de
dicată problemelor teoretice,
ideologice,
de propagandă și
cultură ne face să credem că,
intr-adevăr, cultura este la fel
de urgentă ca și agricultura și
că. intr-adevăr, explicația teo
retică principială cu privire la
motivele pentru care noi dorim
să construim pe pămîntul
României o societate socialistă
multilateral dezvoltată trebuie
să ne călăuzească permanent.
Nici un sector nu e mai puțin
important decit altul. Nu există
elite și nu există paria. Socie
tatea noastră trebuie să se dez
volte armonios, pe criteriul
strict al valorii și dăruirii, al
calității și eficientei. Dacă se
pune problema calității în in
dustrie. este inadmisibil să nu
se pună problema aceasta și în
cultură. Fără calitate, fără va
loare. toată osirdia colectivită
ților e zadarnică. De aceea, vă
rog să-mi permiteți ca. plecînd
de la ideile fertil înnoitoare ale
tovarășului Ceaușescu. să for
mulez aici citeva argumente in
favoarea unei propagande de
calitate, a unei ideologii • anti
dogmatice și în favoarea unei
culturi care să placă omului.
într-adevăr, dacă societatea
românească se realizează prin
oameni și pentru oameni, este
absolut firesc ca propaganda,
ideologia, cultura acestei socie
tăți să țină seama in mod hotărîtor de om, de nevoile sale,
de aspirațiile sale, de necazuri
le sale, de capacitatea sa de a
primi spirit, idei, fapte de
artă. Unii își închipuie că pro
paganda tine loc d<e viață. Adică, acolo unde nu merge trea
ba. băgăm propaganda și oame
nii vor căpăta încet, încet, im
presia că treaba merge. Nimic
mai superficial, după opinia
mea, decit o asemenea concep
ție potrivit căreia propaganda,
ideologia. cultura țin loc de
viață, suplinesc realitatea. Ce
li se poate pretinde propagan
dei. culturii, ideologiei, este să
activizeze, să conștientizeze și
să mobilizeze oamenii in lupta
lor pentru crearea de noi rea
lități și a unei vieți mai bune.
Cred că trebuie să punem mai
acut problema competenței și
apartenenței morale.
Trebuie remarcat că, în ulti
ma vreme, la Uniunea scriito
rilor și la celelalte uniuni de
creație s-au făcut pași impor
tanți in direcția consolidării
prestigiului scriitorului ca atare, al creatorului, și asta pe
calea — singura valabilă, de
altfel — a întoarcerii cu fața
spre problemele vieții și ale
oamenilor, ale poporului, spre
durerile oamenilor, spre nădej
dile, spre realizările și spre
speranțele oamenilor, pe calea
calității și valorii faptelor.
O preocupare deosebită pen
tru educație arată astăzi Uniu
nea Tineretului Comunist, pro
motoare curajoasă a spiritului
revoluționar în domenii diver
se ale culturii. Dar. totodată,
trebuie să spunem că în anu
mite locuri de decizie se mai
face simțită o anumită concep
ție potrivit căreia contează
orice, numai calitatea estetică
emoțională a actului de cultură
nu. Vinovați sint, după păre
rea mea, în egală măsură, și
cei ce pretind aceasta si cei ce

oferă aceasta. Indiferent de ca
litate. Sintem datori față de
poporul nostru, fată de parti
dul nostru, fată de tradiția
noastră spirituală și față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, băr
batul politic pe care-1 stimăm
și iubim tocmai pentru calități
le sale umane, cu propagandă,
ideologie și cultură de calitate,
în zadar va investi această țară
din punct de vedere material
pentru
propagandă.
pentru
ideologie, pentru cultură, pen
tru presă, pentru radioteleviziune, dacă la oameni nu va
ajunge un produs finit de ca
litate, de valoare.
Vreau să fac mărturisirea, to
varăși. că lucrurile pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a
spus ieri n-au produs în mine,
cărturar revoluționar român, un
entuziasm mai mic decît ar fi
produs aflarea, în acea zi. a
știrii că Mihai Viteazul a în
vins la Călugăreni.
Pentru că veni vorba, mi-aș
permite să sesizez conducerea
partidului că si la Călugăreni.
și pe Cîmpia Libertății, si la
Putna, și la Alba Iulia, și la
Baia, și pe Cîmpul de la Islaz,
la Stănilești și la Posada si în
alte locuri istorice, ale victorii
lor neamului, ar trebui mai mul
tă grijă din partea forurilor de
resort pentru monumentele aces
tui neam.
Victoria asupra inerției, asu
pra dogmatismului, asupra erorilor, asupra rutinei si obose
lii din noi nu este mai puțin
importantă decît oricare victo
rie istorică asupra răului alto
ra. Dar să facem din această
victorie a comandantului nos
tru suprem, a conducătorului
partidului nostru un prilej de
nouă renaștere a nădejdilor, elanurilor și ambiției românești.
Aici, pe pămîntul strămoșilor
noștri, care prin marile acte de
vitejie din epoca Nicolae
Ceaușescu a istoriei noastre va
rămîne si pămint al nepoților
noștri.
Una din cele mai mari cu
ceriri ale epocii acesteia, a is
toriei României este chiar aceasta. istoria. Ne-am redobindit istoria si o potențăm astăzi
cu virtuți noi. Dealtfel, numai
cine are sentimentul măreției
faptelor sale are si puterea de
a nu uita niciodată măreția pre
decesorilor, O neasemuită mîndrie m-a cuprins ascultîndu-1
ieri pe marele făuritor de isto
rie contemporană. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Am simțit
atunci cînd președintele tării a
exprimat voința întregului po
por. prin ideea că Tricolorul
este drapelul suprem al tutu
ror cetățenilor români, cît de
inseparabile sînt Libertatea,
Poporul. Partidul. România,
Ceaușescu și mi-a venit să
exclam ceea ce tineretul aces
tei țări, cîntă astăzi din toată
inima :
Aceasta-i forța noastră, aceasta
ni-i mindria,
Trăiască Libertatea, trăiască
România,
Trăiască Ceausescu, Partidul și
< .
Poporul,
Trăiască România, trăiască
Tricolorul !
Iată de ce susțin si eu aici
ideea ca imnul național să fie
însușit de toți cetățenii tării si
să înnobileze toate marile ac
țiuni colective din România
liberă, independentă si su
verană. țară care, probabil, din
univers, așa , se și vede, ca o
inimă drapată în roșu, galben
si albastru.

Stimați tovarăși,
Școala este perioada în care
omul are. prin excelentă, obli
gații să se educe. Dacă televi
zorul mai poate fi închis sau
se poate trece pe alt canal, că
se dau mai multe meciuri de
fotbal, dacă o carte recentă de
literatură poate fi cumpărată
sau poate fi lăsată în raft — în
raftul librăriei — de scoală, ca
să zic așa. nu scapă nimeni.
Este cazul, de aceea, ca pe
rioada scolii să. fie folosită din
plin de societate, de aceia care
fac scoală, pentru ca. împreună
cu familia, ea. școala, să ofere
colectivității și viitorului un
bun specialist, dar si un om cu
simt istoric si decentă cultu
rală.
Se impune, cred, studierea
mai atentă a propriei noastre
experiențe. de dinainte de
război. în privința organizării
scolii si a felului cum erau fă
cute manualele, cel puțin Ia
clasele mici. Poți întîlni. astăzi,
muncitori și țărani care, la 60
de ani de la terminarea clasei
a IV-a elementară. îți pot re
cita poezii despre tară sau des
pre mamă, pe care le-au învă
țat acum 60 de ani. Unii din
tre acești oameni au luptat pe
fronturile pe care i-a chemat
patria, avînd în gînd chiar poe
ziile acelea. Citi dintre qpi, to
varăși. nu ne-am format con
vingerile. năzuințele, caractere
le învătînd în scoală „Scri
soarea a III-a“ de Mihal Emi
nescu. „Peneș Curcanul" de Vasile Alecsandri. „Mama" st „Noi
vrem pămînt" de George
Coșbuc ? Să scriem, tovarăși,

acele opere demne de a Intra
definitiv în memoria omului
simplu. „Măria-Sa. Cetățeanul
Român".
în citeva momente decisive
ale
istoriei
contemporane,
cîrmaciul destinului nostru na
țional a găsit de cuviință să
răspundă gravelor probleme pe
care i le punea clipa cu ver
suri ale marilor noștri poeți.
Asta spune mult.
Cultura și istoria reprezintă
elemente constitutive ale buso
lei noastre morale. într-adevăr,
cîtă dreptate avea tovarășul
Nicolae Ceaușescu cînd spunea:
„Un popor care nu-și cunoaș
te istoria e un popor orfan".
Cred că noi, lucrătorii în di
verse domenii ale spiritului, co
muniști prin convingere, revo
luționari prin vocație, patrioți
prin fiecare’ atom al ființei
noastre, trebuie să făgăduim
bătTînei noastre mame. Patria,
și luminatului ei fiu că vom
face totul pentru ca, în con
sens cu cerințele dezvoltării
economico-sociale a României,
în consens cu aspirațiile ei, prin
specialiști de înaltă’ calificare
în toate domeniile, să ajungem
la fericirea meritată, iar noi să
ne perfecționăm munca, să de
venim specialiști de înaltă ca
lificare în activitatea noastră
spiritual-politică, să obținem
maximum de eficiență specifi
că în tot ce întreprindem.
Are perfectă dreptate pre
ședintele nostru cînd, chemîndu-ne să scriem istoria așa cum
a fost ea, ne somează, în ace
lași timp, ca în munca pro
pagandistică, ideologică și cul
turală de zi cu zi să scoatem în
relief, cu deosebire, ceea ce a
unit pe români cu ceilalți se
meni ai lor de alte naționali
tăți care s-au așezat pe pămintul nostru de-a lungul veacu
rilor care au urmat făuririi na
țiunii române. Noi sîntem frați
,în istorie și frați în necazurile
și bucuriile de fiecare zi cu oa
menii muncii maghiari, ger
mani, sîrbi, ucraineni, evrei și
de aite naționalități din Româ
nia. Forța noastră stă in unita
tea noastră. Fiecare deget al
unei palme e firav, dar toate
st rinse pumn reprezintă o
armă, o armă-simbol a unității
și fraternității. Și sîntem aici,
pe pămîntul vechi al DacoRomaniei, numai un pumn de
oameni, dar un pumn de 22
milioane de oameni.
Să nu uităm nici o clipă ver
surile lui Blaga:
Sapă fintinare, sapă,
Pină dai de stele-n apă.
Și să nu uităm că sintem țara
al cărei lider și-a invitat propa
gandiștii, ideologii, creatorii să
meargă mereu la izvor.
Vă mulțumim, tovarășe Nicolae
Ceaușescu, ctitor al noii noastre
Românii, neostenit descoperitor
și păzitor al izvoarelor acestui
popor. Fie ca apa vie care v-a
dat tăria să afirmați România în
lume să vă dea mereu tinerețe,
omenie și inspirație în lupta
dumneavoastră, pentru ca po- ’
porul român să descopere și
mai profund in el însuși izvorul
fericirii sale.
Stimați tovarăși,
Mi-aș permite să vă citesc
cîteva versuri pe care mi le-a
inspirat expunerea de ieri a to
varășului Nicolae Ceaușescu.
versuri pe care le-am intitulat
IZVORUL SUVERAN

Cel mai frumos cutHnt rămîne
dorul.
El denumește setea tuturor.
E bun ulciorul, da-i mai bun
izvorul.
lzvoru-i singurul nemuritor. )
Trăiască veșnic dorul de izvoare
Și glorie izvorului curat.
Luați apă-n pumni spre buze,
fiecare,
Din muntele care contur v-a dat.
E țara o fintini in lumini
Și-i^izvorire fiecare gind.
Nu moartele ulcioare din vitrină
Ci marile obirșii murmurind.

Izvoarele, izvoarele trăiască
Și dacă va trăi adincul lor.
Noi, fîntinări in Țara
Românească,
Putem să ne și umplem un
ulcior.
Și dacă suveran e azi izvorul.
Să mulțumim aici nemuritor.
Aceluia ce este păzitorul
Izvoarelor ce se numesc popor.

De cite ori vom birui amarul,
Ne vom gindi cu toți cei ce
iubesc,
Spre Dumneavoastră ridicind
paharul,
Paharul plin de spirit românesc.
Vă țină veșnic tinăr apa vie.
Din limpedele si etern izvor,
In zbuciumata noastră Românie,
Sub dragul și supremul tricolor.

Trăiască-n demnitate Tricolorul,
Pe țara noastră numai el stăpin,
Trăiască-n sănătate păzitorul.
Înnoitorul, descoperitorul.
Izvoarelor poporului român I

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
CORNEL ONESCU
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Dezbaterea în plenara Comi
tetului Central a activității politico-ideologice și cultural-edu
cative se înscrie pe linia pre
ocupărilor consecvente ale parti
dului nostru, personal ale se
cretarului său general, pentru
îndeplinirea neabătută a pro
gramului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, pentru educația socia
listă a maselor și așezarea re
lațiilor din societatea noastră
pe baza principiilor eticii și
echității socialiste.
Magistrala expunere prezen
tată in fața plenarei de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, prin analiza științifică, în spiritul ma
terialismului dialectic și istoric,
a procesului de făurire a so
cialismului în țara noastră, a
principalelor aspecte ale evolu
ției vieții internaționale, asupra
activității teoretice, ideologice,

politice și cultural-eductive,
prin tezele și concluziile de ex
cepțională însemnătate teoretieă
și practică pe care le conține,
constituie pentru fiecare comu
nist, pentru -întregul nostru
partid, un document programa
tic de inestimabilă valoare. Această expunere, plină de con
ținut, ilustrează convingător
contribuția remarcabilă a secre
tarului nostru general la în
făptuirea operei de făurire a
unui om nou, de formare a con
științei socialiste a întregului
popor, demonstrind totodată gîndirea originală, înalta princi
pialitate și exigență comunistă
in abordarea celor mai complexe
probleme teoretice șl practice
ale epocii contemporane, ale
construcției socialiste.
Doresc să exprim, în numele
celor peste 7 milioane de mem
bri ai sindicatelor din țara
noastră, deplina adeziune la
ideile și orientările cuprinse în
acest document de însemnătate
istorică și să reafirm hotărîrea

noastră de a acționa cu toată
capacitatea și energia pentru
transpunerea în viață a orien
tărilor, sarcinilor și responsabili
tăților încredințate de partid.
După ce a subliniat că sindi
catele din țara noastră repre
zintă un factor important în
amplul proces educațional, ini
țiat și condus de partid, în cul
tivarea sentimentelor de dra
goste față de patrie și partid,
a mîndriei pentru realizările
României socialiste, vorbitorul a
spus :
în lumina concepțiilor parti
dului nostru cu privire la rolul
clasei muncitoare în dezvoltarea
societății și al muncii ca izvor
al bogăției naționale, al înflo
ririi și afirmării plenare a
personalității umane, am situat
în centrul preocupărilor noastre
formarea muncitorului de tip
nou. cu o înaltă conștiință so
cialistă. Acordăm prioritate
muncii
politico-organizatorice
pentru antrenarea oamenilor
muncii In întrecerea socialistă,
am inițiat în ultima vreme ac
țiuni mai concrete de propagan
dă în sprijinul producției, pen
tru realizarea sarcinilor de plan
și a angajamentelor asumate în
întreceri. în prezent sînt mai
bine popularizate realizările,
generalizate și aplicate expe
riența fruntașilor și inițiativele
valoroase, care vizează econo
misirea materiilor prime, com
bustibilului și energiei, îmbu
nătățirea calității produselor,
introducerea tehnologiilor avan
sate în procesul de producție
și obținerea unei înalte eficien
te în toate sectoarele.
Avem în atenție permanent
cerința formulată de dumnea
voastră, tovarășe secretar ge
neral. ca fiecare unitate eco
nomică să se constituie într-un
centru de producție și, în ace
lași timp, de educație muncito
rească, revoluționară. Acționăm
mai perseverent pentru a face
pe fiecare om al muncii să în
țeleagă bine răspunderea mo
rală și materială care rezultă
din calitatea lui de proprietar,
producător și beneficiar al bu
nurilor materiale și spirituale
create. Ne străduim să dezvol
tăm la oameni cultul pentru
muncă, sentimentul datoriei pa
triotice, pentru realizarea pla
nului și obținerea unei înalte
eficiente economice în fiecare
unitate.
Prin locul distinct pe care-1
ocupă în sistemul democrației
noastre socialiste, organele și
organizațiile sindicale, prin re
prezentanții lor în organele co
lective ale unităților și în acti
vitatea politică pe care o desfă
șoară, acționează pentru a cul
tiva la fiecare om al muncii
răspunderea pentru buna gos
podărire
a
întreprinderilor,
pentru înfăptuirea autoconducerii și autogestiunli economico-financiare, ele inițiază
dezbateri în adunările sindical",
în cadrul învățămîntului poli
tico-ideologic de masă, discuții
cu. muncitorii și specialiștii,
asigură un caracter mai ati-activ
și convingător propagandei orale
și vizuale.
în lumina indicațiilor date
de
dumneavoastră, tovarășe
secretar general, sindicatele ac
ționează cu mai multă fermitate
pentru a deplasa centrul de
greutate al activității politice
și cultural-educative la nivelul
grupelor sindicale, pentru ea
acestea să devină o adevărată
școală a muncii și educației so
cialiste, cadrul organizat de
afirmare a opiniei și inițiativei
muncitorești. Grupele sindicale
pdn în discuție și critică ca
zurile de abateri de la normele
de muncă si comportament,
lipsa de răspundere și grijă fată
de avutul obștesc, stabilesc
măsuri concrete de îndreptare a
lucrurilor. Putem spune fără
nici o exagerare că în multa
colective se desfășoară in pre
zent o intensă și bogată viață
spirituală, care contribuie la
educarea și formarea omului
nou, cu o înaltă conștiință
socialistă.
Stimați tovarăși.
Intransigența
revoluționară
față de neajunsurile și rămînerile în urmă în domeniul acti-

vitățil ideologice, subliniate tn
expunerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, ne determină să
analizăm cu toată răspunderea
propriile noastre neimpiiniri.
Sintem conștienți că în activita
tea cultural-educativă desfă
șurată de sindicate se mai ma
nifestă incă lipsuri, mai sint
formalism, festivism. aspecte
pentru înlăturarea cărora vom
acționa cu toată hotărîrea. Ne
vom strădui ca activitatea sin
dicatelor să feflecte în mai
mare măsură cerințele educa
tive generate de mutațiile pro
duse in structura socio-profesională, apariția și dezvoltarea
unor noi centre muncitorești
sau platforme industriale cu
pondere în economia națio
nală în care lucrează puternice
detașamente muncitorești re
cent formate.
Vom acționa pentru combate
rea unor atitudini înapoiate, a
tendințelor unora care vor să
trăiască cît mai ușor, să mun
cească cît mal puțin și să pri
mească de la societate cît mal
mult. Vom acționa cu toată
fermitatea pentru a asigura ac
tivității politico-ideologice un
caracter militant profund pa
triotic și revoluționar, care să
se concretizeze printr-un înalt
grad de participare a oamenilor
muncii la realizarea exemplară
a sarcinilor de plan, respectarea
legilor țării, întărirea ordinii,
disciplinei și răspunderii mun
citorești în toate colectivele de
muncă.
Este cunoscut că In ultimii
ani s-au construit multe case
de cultură și cluburi muncito
rești, s-au creat mii de biblio
teci. Trebuie spus că acestea
nu sînt folosite întotdeauna co
respunzător pentru petrecerea
în mod plăcut a timpului liber,
pentru dezvoltarea și perfecțio
narea cunoștințelor tehnicoeconomice. juridice și culturalștiințifice, cultivarea normelor
eticii și echității socialiste. în
activitatea
educativ-culturală
abordăm insuficient teme cu
conținut științific pentru, com
baterea atitudinilor retrograde
și manifestărilor mistice, obscu
rantiste. Nu teușim întot
deauna să organizăm în între
prinderi acțiuni educativ-culturale atractive, diversificate,
care să aibă drept obiectiv su
darea și omogenizarea colecti
velor.
Avem neajunsuri și în sfera
creației tehnico-științifice. Deși
aproape în fiecare întreprindere
există cercuri ale inginerilor și
tehnicienilor, mișcarea de ino
vații și invenții nu se dez
voltă în raport cu nivelul și
ritmul creșterii economice, al
dotării tehnice și încadrării cu
specialiști a întreprinderilor
noastre.
După ce a făcut un apel căl
duros la creatori să fie mai aproape de colectivele de mun
că și, cunoscindu-le mai bine
activitatea, să aducă cu talen
tul și hărnicia acea creație care
să exprime, cît mai veridic fi
zionomia, efortul șl minunate
le realizări ale oamenilor mun
cii din patria noastră, vorbito
rul a spus, în încheiere:
Trăgind concluziile din dezba
teri și pe baza orientărilor sta
bilite de actuala plenară a Co
mitetului Central, organele sin
dicale sint hotărite să acționeze
în spirit nou, revoluționar, așa
cum ne cer partidul, secretând
său general, pentru a face un
salt calitativ în întreaga noas
tră activitate cultural-educativă.
Ne vom preocupa mai insistent
de perfecționarea stilului și
metodelor de muncă, de crește
rea combativității și fermității
în activitatea de educație, ast
fel incit sindicatele să contri
buie mai eficient și activ la în
deplinirea importantelor obiec
tive economico-sociale ale eta
pei actuale, la înfăptuirea
neabătută a politicii interne și
externe a partidului.
Doresc să asigur plenara, pe
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, că sindicatele sînt
ferm hotărite să acționeze cu
înaltă responsabilitate revoluțio
nară pentru a traduce in viață
hotărîrile adoptate de plenară,
pentru a-și aduce contribuția la
ridicarea României pe noi trepte
de civilizație și progres.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
RADU BELIGAN
Muit stimate tovarășe secretar
general,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
De aproape două decenii,
marele ctitor al României mo
derne și-a imprimat adine gindirea asupra întregii dezvoltări
a vieții noastre. Cele 22 de vo
lume apărute ale operelor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, tra
duse pretutindeni în lume și
care au conferit președintelui
nostru statutul unuia dintre
marii teoreticieni ai materia
lismului dialectic și istoric și
socialismului științific, cuprind
nenumărate pagini dedicate
experienței românești.
Expunerea prezentată plena
rei. scrisă cu rigoarea și lim
pezimea unui text clar și cu
poezia elanului revoluționar,
vine să încunune analiza pă
trunzătoare și subtilă a feno
menelor contemporane, dînd
răspunsuri noi unor probleme
noi, propunînd înțelegerea profundă, îmbogățită a unor con
cepte și noțiuni, o viziune de
perspectivă a societății socia
liste românești și dovedind
încă o dată permanentul și rod
nicul interes pe care președin
tele țării îl poartă deopotrivă
bunăstării poporului și setei lui
de frumos. îi mulțumim pen
tru această operă hărăzită să
rămînă peste vremuri în expre
sia a ceea ce reprezintă în con
știința
noastră
socialismul,
orînduirea luminii, a cunoaște
rii, a împlinirii celor mai înal
te dintre aspirațiile spiritului
uman. îi mulțumim și pentru
exemplul său cotidian de vita
litate, de energie, de inspira
ție, de consecvență.
Cutezătoarea expunere ne-a
consolidat imaginea omului tînăr, în permanentă mișcare, în
continuă efervescență creatoa
re, care este președintele nos
tru iubit. Dorim din adincul

inimii ca mulți, multi ani să
vegheze asupra țării lumina
caldă a privirii sale.
Stimați tovarăși.
Este, fără îndoială, un ade
văr că una dintre caracteristi
cile esențiale ale vieții noastre
spirituale o constituie senti
mentul istoriei. El se manifestă
deopotrivă în înclinarea de a
păstra vie amintirea însîngerărilor, luptelor și împlinirilor
trecutului, ca și in aspirația
oamenilor de știință, cărturari
lor și artiștilor de a înfăptui
cu fața îndreptată spre viitor o
lucrare pătrunsă de simțămintul
răspunderii pentru generațiile
următoare. Dealtfel, întreaga
noastră societate, încredințată
că idealurile socialismului sînt
puternicul resort al energiilor
și garantul unei deveniri lumi
noase, acționează și clădește dip
perspectiva duratei.
în adevăr, unitatea de țeluri
statornicite între producătorii
de bunuri materiale și cei de
bunuri spirituale reprezintă o
realitate de netăgăduit, iar ma
rile valori afirmate în ultimele
două decenii în literatură, tea
tru, muzică sau plastică sînt
urmarea fericită a acestei iden
tități, care este și temeiul lar
gii audiente de care beneficia
ză astăzi operele cugetului și
ale sensibilității în rindurile
publicului. Așadar, nu numai
că în acești ani s-au însumat
opere de întîia mărime, în care
a rodit forța de originalitate și
seducția artei românești, dar
creațiile au izbutit să adune în
jurul lor respectul, admirația și
iubirea celor cărora le erau
destinate. Cu un cuvînt, parti
cipăm la necontenita îmbogăți
re a unei culturi democratice.
Și aici se află explicația avîntului autorilor ei, care au
adeseori dovada că se află în
deplin acord cu preocupările

patriei, iar munoa lor se armo
nizează cu a tuturor.
Este o importantă, o funda
mentală trăsătură a vieții noas
tre spirituale și nu putem des
părți însemnatele merite și
ampla radiație a celor mai
bune cărți, spectacole ori ta
blouri de îndemnul Partidului
Comunist Român și al secreta
rului său generai, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, adresat scrii
torilor și artiștilor, de a aduce
o mărturie de laudă înălțărilor
și biruințelor omului pe cîmpul
de luptă al justiției sociale, al
libertății și progresului fiecărei
națiuni, al conlucrării univer
sale în vederea apărării și con
solidării păcii. Toate operele
noastre de seamă trebuie aso
ciate și decurg din această gîndire, care îmbrățișează ansam
blul de probleme al unei pla
nete confruntate cu întrebări
și aspirații, solidarizînd marea
familie a umanității.
Dacă am numit climatul de
Idei din care izvorăște puterea
de eflorescentă a culturii româ
nești, dacă am arătat vastele adeziuni pe «care le reunește este
pentru a sublinia contribuția ei
ca funcție formatoare a inteli
genței și simțirii. Nu e însă
mai puțin adevărat că există și
carențe, care uneori micșorează
sau umbresc strădaniile colec
tive. Mă refer in primul rind la
acele opere în care crezul revo
luționar al socialismului, aspec
tele militante ale unei viziuni
asupra lumii bizuindu-se pe
înțelegerea științifică, rațională
a evenimentelor, pe determină
rile lor economice si sociale, nu
se afirmă răspicat. Mă refer, apoi, la acele opere în care nu se
promovează limpede si comba
tiv datoria emancipării mintii
de reziduurile imobilisrhului,
prejudecăților și. în general,
necesitatea
respingerii unei
percepții înguste și trindave a
realității.
Observația este cred valabilă
atît in domeniul .liricii, al isto
riei literare, cît si al actului
scenic, unde citeodată nu se
face vădit punctul de vedere al
nostru. ideologia comunistă.
Socot că pe această direcție eforturile cărturarilor și artiști
lor trebuie să fie mult mai ac
tive si mult mai ferme. Sintem
datori să numim cu exactitate
poziția pe care ne situăm si care
este aceea a sporirii cunoaște
rii. delimitîndu-ne hotărît și
repudiind tot ceea ce poate fi
germenele concepțiilor retro
grade. întunericului și agresivi
tății. tot ceea ce poate diminua
veghea inteligentei și tăria
morală. Dealtminteri. ce este

altceva cultura decît o acțiune
prin gindi re. creație. frumos,
pentru înțelegerea de sine,
pentru înțelegerea celorlalți,
pentru desâvîrșirea umanității
în forme de viață mereu
_________
mai
înalte. Se poate vorbi de un anume raport ■ între influenta
exercitată de literatură și artă
asupra conștiințelor și modul
în care membrii unei societăți
își înțeleg epoca în totalitatea
mișcării și semnificațiilor ei. asumindu-și responsabilitatea in
construcția socială, iar acest ra
port este unul din indicii educatiei prin cultură.
De aceea, teatrului, care ac
ționează imediat și nemijlocit
asupra publicului, impulsionind
un consens de reflecție, atitu
dine. mentalitate și stimulînd
astfel procesul de angajare. îi
revin atribuții și îndatoriri dis
tincte. Se știe doar că o sală de
teatru captată de o idee în
seamnă un nucleu care difu
zează in jurul lui energia con
vingerii. Iată si de ce făurito
rii de spectacole au simțămîntu! că lucrează în direct asupra
comprehensiunii și sensibilității
timpului lor. Iată și de ce ei se
consideră în avangarda celor
care colaborează la realizarea
obiectivelor socialismului.
Este o misiune de onoare din
care rezultă necesitatea unei în
țelegeri totdeauna corecte a
prezentului în dinamismul lui și
a unei permanente perfecțio
nări a puterii de expresie si
comunicare a artei. Sint impe
rative care impun dramaturgi
lor. regizorilor, actorilor să-și
privească opera ca o indivizi
bilă ofensivă estetică, morală și
politică, chibzuind atît la trăi
nicia ei in ani. cit și la eficien
ta în concret și în imediat
Aș vrea ca aceste cuvinte să
fie socotite un legămint al oa
menilor de teatru de a-șl în
mulți si activiza eforturile și de
a spori substanța, calitatea si
intensitatea interogațiilor și
răspunsurilor propuse publicu
lui. în fata căruia ei muncesc
zi de zi și care constituie par
tenerul. sprijinul și imboldul
activității lor. Aș. vrea ca aceste cuvinte să fie socotite un
legămint al cărturarilor și ar
tiștilor de a consolida și extin
de cuceririle patriei socialiste,
ale căror sursă și gir este Parti
dul Comunist Român. în frunte
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.
care îmbină temeinicia cunoaș
terii cu însuflețirea elanului
în fapte ce propulsează ziua de
astăzi spre realizarea integrală
a năzuințelor noastre într-o
lume a dreptății și a binelui, o
lume înfrățind popoarele în
creație și frumusețe.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI

ANA MUREȘAN
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu.
j.. Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
împreună cu ceilalți partici
pant! la plenară, cu întregul
partid și popor, îmi exprim de
plina adeziune față de magis
trala expunere, prezentată de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului.
Document de excepțională im
portanță teoretică și practică,
prin conținutul și orientările
sale, expunerea va exercita o
uriașă forță de mobilizare a în
tregii noastre națiuni în înfăp
tuirea neabătută a Programului
partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României
spre comunism.
Este, pentru mine, o datorie
de înaltă dînste ca, în numele
milioanelor de femei din patria
noastră, să subliniez și in acest
cadru rolul fundamental al to
varășului Nicolae Ceaușescu,
conducătorul partidului și sta
tului nostru, care, prin gindirea
6a clarvăzătoare și pe baza unei
profunde analize științifice, în
spirit revoluționar, creator, a fe
nomenelor sociale proprii ac
tualei etape de dezvoltare a so
cietății românești, a deschis noi
orizonturi și a determinat mu
tații calitativ superioare în ac
tivitatea teoretică și ideologică
a partidului.
Tot ceea ce s-a înfăptuit în
țara noastră de la’ Congresul al
IX-lea al partidului, deschizător
de eră nouă in dezvoltarea for
țelor de producție, a întregii economii, în creșterea nivelului
de trai al poporului, precum și
în procesul de formare a omu
lui nou, intensa activitate politico-ideologică de aplicare a nor
melor și principiilor eticii și
echității socialiste, perfecționa
rea învățămîntului și legarea
6trinsă cu producția și cerceta
rea, dezvoltarea și înflorirea
științei, artei și culturii, organi
zarea amplului și cuprinzătoru
lui Festival național al muncii
și creației „Cintarea României",
care a devenit un fenomen viu
al vieții spirituale a patriei —
toate acestea 6-au înfăptuit din
inițiativa și sub directa îndru
mare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. Ele își au Izvorul în
profundul umanism revoluțio
nar al secretarului general al
partidului, în marea sa dragoste
și inoredere in capacitatea oa
menilor acestui pămint, in res
ponsabilitatea pentru profilul
politic, moral și profesional al
constructorilor noii societăți,
pentru formarea generațiilor
viitoare.
Ne facem o datorie de con
știință și mindrie patriotică în
a sublinia și în acest cadru con
tribuția remarcabilă a tovarășei
Elena Ceaușescu, militant de
frunte al partidului și statului
nostim, la întregul proces de
edificare a socialismului în pa
tria noastră, de făurire a omu
lui nou, de dezvoltare a științei
și culturii românești, de afir
mare multilaterală a femeii in
viața societății, grija deosebită
pe care o manifestă față de in
struirea și educarea tinerei ge
nerații. Activitatea și viața re
voluționară a proeminentei per
sonalități a tovarășei Elena
Ceaușescu reprezintă pentru
toate femeile, pentru toți cetă
țenii țării un strălucit exemplu
de slujire devotată a patriei,
partidului și poporului.
Stimați tovarăși.
Concepția secretarului general
el partidului privind creșterea

rolului femeii in societatea ro
mânească se materializează as
tăzi. Prin sporirea, fără prece
dent a andrtului lor în toate do
meniile vieții economico-sociale,
in procesul de industrializare si
transformare socialistă a agri
culturii. Edificator este puterni
cul detașament al muncitoarelor,
care reprezintă 40 la sută în in
dustrie. al femeilor din agricul
tură — de aproape 60 la sută, al
celor din domeniul științei — în
procent de 42 la sută, precum și
din învățămint, artă, cultură și
sănătate, unde femeile reprezin
tă marea majoritate a persona
lului muncitor.
Acționînd cu perseverență
pentru transpunerea în viață a
hotăririlor Congresului al XIIlea al partidului, a programului
ideologic, a indicațiilor secreta
rului general al partidului, Con
siliul Național, comitetele și co
misiile femeilor au desfășurat,
alături de celelalte organizații
componente ale Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, sub
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, o intensă acti
vitate politico-educativă, de
formare și dezvoltare a conștiin
ței socialiste a femeilor. Aceasta se reflectă în participarea
conștientă, la un nivel calitativ
superior, a femeilor in producție
și viața spirituală a țării, exprimîndu-se in acest fel adeziunea
deplină a tuturor femeilor de la
orașe și sate — românce, ma
ghiare. germane și de alte națio
nalități — față de politica inter
nă și externă a partidului și
statului nostru, in unitatea lor
trainică, împreună cu întregul
nostru popor, în jurul partidu
lui, al mult stimatului, înțelep
tului și strălucitului nostru con
ducător,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
în activitatea de educație politico-ideologică, pe prim plan
am situat cunoașterea și însu
șirea de către masele de femei
a documentelor de partid, a
cuvintărilor secretarului general
al partidului. Se poate afirma
că, în ultimul timp, s-a asigurat
un caracter mai concret muncii
politice, intr-o mai strinsă legă
tură cu necesitățile producției,
ale întăririi ordinii si disciplinei
muncitorești, că am imprimat un
conținut mai bogat activităților
inițiate de comitetele și comisi
ile femeilor in mobilizarea ma
selor de femei la realizarea
sarcinilor de plan in industrie
și agricultură, în creșterea răs
punderii femeii-mame, a fami
liei în educarea tinerei generații.
Cu toate realizările obținute,
analizînd cu exigență comunistă
activitatea noastră, trebuie să
spunem că eficiența muncii po
litico-educative desfășurate de
comitetele și comisiile femeilor
nu s-a ridicat întotdeauna la
nivelul cerințelor. In restante
le la îndeplinirea producției fi
zice si nete. în depășirea cheltu
ielilor de producție si a con
sumurilor de materii prime, a
combustibilului si energiei. în
nerealizarea corespunzătoare a
sarcinilor la export, in calita
tea slabă a unor produse, in
abaterile de la disciplină si nefolosirea integrală a timpului de
lucru in întreprinderi, regăsim
printre cauzele care au gene
rat aceste neajunsuri si slaba
muncă politico-educativă des
fășurată de comitetele si comi
siile femeilor.
Deficiențele care s-au mani
festat în agricultură impun o
preocupare mai susținută din.
partea organizațiilor de femei
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pentru participarea efectivă la
muncă a tuturor femeilor, pen
tru cultivarea fiecărei palme de
pămînt, întărirea ordinii și
disciplinei în muncă și sporirea
răspunderii față de realizarea
sarcinilor de plan în agricultu
ră. Așa cum a subliniat în ne
numărate rinduri secretarul ge
neral al partidului, și nouă, fe
meilor, ne revin sarcini deose
bite în ceea ce privește asigu
rarea autoaprovlzionării în pro
fil teritorial și in buna gospo
dărire a localităților.
După cum este cunoscut, și in
•ectorul în care lucrez pe lihie
de stat, în comerț, femeile de
țin o pondere majoritară. De
*
punînd în continuare toate eforturile pentru perfecționarea
întregii activități din circulația
mărfurilor, pe baza indicațiilor
secretarului general al partidu
lui, este necesar să intensificăm
munca de educație pentru eli
minarea oricăror abateri de la
legile statului, pentru ridicarea
conștiinței socialiste a întregu
lui personal din comerț, care
trebuie să-și aducă în mai mare
măsură contribuția la realiza
rea politicii partidului. în do
meniul repartiției socialiste, al
ridicării nivelului de trai al
poporului.
Stimați tovarăși,
Sintem conștiente că miș
carea de femei trebuie să se
implice mai mult în educarea
patriotică, revoluționară a ma
selor de femei. Răspunzind
grijii cu care familia, mama
sint înconjurate de întreaga
noastră societate, trebuie să
determinăm, printr-o muncă educativă mai eficientă, mame
le, părinții să-și exercite da
toria de cinste de a-și crește
copiii în spiritul înaltelor idea
luri ale socialismului și comu
nismului. Va trebui să sădim in
conștiința copiilor noștri, de
la cea mai fragedă vîrstă, res
pectul față de trecutul glorios
al poporului român, față de is
toria sa glorioasă, devotamen
tul nemărginit față de partid
și patria socialistă, datoria de
a se pregăti pentru slujirea și
apărarea ei, dragostea fierbin
te față de tovarășul Nicolae
Ceaușescu. față de tovarășa
Elena Ceaușescu.
în lumina orientărilor date
de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în expunerea la această ple
nară. este necesar ca. prin
munca educativă pe care o des
fășurăm, să ridicăm la rang de
convingere, în masa tuturor fe
meilor din România, în calita
tea lor de cetățeni și oameni ai"
muncii, dar și de mame, cane
sint primii educatori ai copii
lor, adevărul că munca este fac
tor hotăritor al dezvoltării for
țelor de producție, al înfloririi
patriei socialiste.
Așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceausescu, trebuie să

teratură, de care mă simt în
să ne întrebăm conștiințele, să
acționăm cu mai multă fermi
mod firesc mai aproape, pe lîn
le educăm în permanență, să le
tate și eficiență pentru educa
gă.o mare diversitate de stiluri
facem să răspundă în chip res
rea materialist-științifică a ma
și talente autentice, mai apar
ponsabil,
comunist,
marilor
selor de femei, astfel incit la
și falși descoperitori de planete
rîndul lor să fie capabile să probleme pe care le pune con
scriitoricești, cunoscute și la noi
formeze, împreună cu școala,
strucția socialismului în ași aiurea de multă vreme, dar
cu organizațiile de tineret, ti
ceastă tară. în această epo
pe care împrejurările, oportu
neri pe măsura societății de azi că, marcată de atîta zbucium,
și de mîine, înarmați cu con
nitățile și unii critici îi pun
de neliniști, contradicții și pe
cepția materialist-științifică a ricole grave? Cine a avut știin
deasupra adevărului literar? Fi
partidului, cu un larg orizont
rește că asemenea fenomene nu
ța, intuiția și viziunea inspi
de cunoaștere, cu spirit revo
trebuie să sperie pe nimeni, dar
rată de a face din dezbaterea
luționar. despovărați de orice la toate nivelurile partidului a
nici nu trebuie să ne lase indi
prejudecăți și influente mistice. 1 problemelor ideologiei și cultu
ferenți. A le discuta deschis,
Sintem conștiente că este ne
rii o înaltă școală a forjării
calm, argumentat si principial,
cesar să acționăm cu mai multă
cum ne-a îndemnat de atîtea ori
conștiinței socialiste, a ridicării
hotărire și combativitate pen
tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
indivizilor și națiunii noastre
tru a contracara printr-o di
face parte din etica elementară
la un grad superior de înțele
versitate de mijloace politice
gere a ideii de revoluție, de so a unor scriitori comuniști. Ex
influenta diferitelor secte reli
clusivismul, tendința de a în
cialism și de comunism ? Răs
gioase, care se manifestă în
punsurile vin de la sine, mai
locui chiar și în cadrul unor con
multe cazuri mai ales în rîndul
ales că am ascultat cu toții ana
ferințe sau consfătuiri mai largi
femeilor.
liza neîntrecută pe care a făcut-o dezbaterea marilor și realelor
Angajate plenar în tot ceea
probleme ale creației, spiritul
tovarășul Nicolae Ceaușescu ece se înfăptuiește constructiv in
periferic, mărunt, coborît la ni
voluției unor fenomene socialscumpa noastră patrie, femeile
politice. istorice și ideologice, velul bîrfei uneori și jignirilor
nu pot uita că prima problemă,
personale, ar trebui să cedeze
complexe și noi, înscriind un
prima grijă a oamenilor este
definitiv locul schimbului crea
capitol memorabil în vasta or
viața, liniștea, pacea, viitorul
tor de idei, relațiilor tovărășești,
chestrație a documentelor pro
sigur al copiilor. Vă mulțumim
care să împingă înainte litera
gramatice ale partidului nos
din adincul inimii, mult stimate
tru începută încă de la Congre tura, ca și alte arte, să refacă
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
imaginea intelectualului creator
sul al IX-lea.
stimată tovarășă Elena
în ochii unui public atît de avid
Dar.
cum
bine
știm,
datorăm
Ceaușescu, pentru eforturile
de lectură, de artă, cunoscător
tot tovarășului secretar general
neobosite pe care le depuneți
avizat și exigent al operelor
al partidului și președintele
pentru ca pe planeta noastră să
noastre. Numai relațiile princi
tării larga deschidere a politicii
triumfe rațiunea, să se pună
piale pot scoate spiritele năbă
internaționale românești care
capăt confruntărilor și zăngâdăioase din starea de întîrziere
ne dă avantajul, ne creează
nitului armelor, pentru ca uria
sau chiar de subdezvoltare culchiar obligația de a ne con
tural-morală la lumina democra
șele fonduri irosite in produ
frunta opiniile și cu ale străi
cerea de arme ucigătoare să
ției socialiste a culturii. Altfel,
nilor, înclinați uneori să ne
spectacolul rămîne demodat și
fie îndreptate pentru dezvolta
vadă mal degrabă defectele
trist,
dăunător și chiar periculos.
rea țărilor, pentru ca nici un
decît calitățile.
Aceasta nu înseamnă însă a nu
copil să nu mai fie amenințat
De
aceea,
aș
vrea
să-mi
per

încrucișa săbiile principiilor
de foamete și război, să se in
miteți să las să răspundă la
atunci cind este cazul, lăsînd să
staureze o nouă ordine econo
unele
din
întrebările
formulate
scapere ideile, să strălucească
mică internațională care să asi
mai sus vocea unui filozof si
spectacolul inteligenței, firește,
gure tuturor popoarelor dez
om
politic
eminent
cum
este
de
pe pozițiile unui crez unic,
voltarea independentă la care
Constantin Tsatsos. fostul pre
crezul în rolul superior al cultu
aspiră.
ședinte
al
Republicii
Elene,
rii socialiste, al educației prin
Ne exprimăm și cu acest pri
care scria recent în prefața la artă, prin întruchiparea realită
lej profunda admirație și re
albumul
„Romănia-Ceaușescu",
ților și idealurilor pentru care
cunoștință pentru activitatea
apărut la Atena în limbile en am luptat, pentru care milităm,
prodigioasă pe care o des
gleză și franceză : „Toată care au devenit sensul însuși al
fășoară
tovarășa Elena
această orientare spre promova existentei noastre. Confuziile,
Ceaușescu în fruntea Comite
rea culturii României se datopatimile oarbe, lipsa de princi
tului Național Român „Oamenii
rește nivelului spiritual al po
pii pot duce pe unii cel mult la
de știință și pacea", militind
porului. dar n-ar fi fost reali
pendularea penibilă între tăpentru ca marile cuceriri ale
zabilă
dacă
președintele
Nicolae
mîiere
și toroipan. între încăie
geniului uman să fie puse în
Ceaușescu, ,care conduce din
rări publice și trișerii transceslujba ferioirii omului și nu a
punct de vedere politic, nu ar dentale de ev mediu întîrziat. în
distrugerii, pentru ca oamenii
fi înțeles tocmai importanta
nici un caz la lumina puternică
de știință să răspundă chemării
politică și națională a factoru- a adevărurilor sociale și politice
de a se alătura luptei popoare
lui cultural. El a dat tonul, el ale tării, ale lumii de azi. Iar
lor pentru dezarmare și pace,
a instituit mobilurile. el a 6ădit
fără a-ți înțelege tara și lumea
în primul rînd pOntru dezar
în conștiința tinerilor, dar si a
în care trăiești nu poți fi un ar
mare nucleară, pentru o viață
tuturor celorlalți cetățeni ideea tist
adevărat.
liberă și demnă.
că tocmai cultura constituie o
Rog să mi se scuze aceste con
Acționînd cu toată hotărîrea
forță care cimentează unitatea,
siderații, poate locul lor ar fi
în spiritul indicațiilor tovară
continuitatea istorică și caracte fost
mai degrabă într-o reuniune
șului Nicolae Ceaușescu, date
rul unui popor. Desigur, a găsit
de breaslă, dar se vede că din
în plenara noastră, ne angajăm
un teren propice, dar aceasta nu cînd
în cînd este foarte bine să
ferm să îmbunătățim radical
micșorează contribuția sa“.
se-aducă și în fata Comitetului
activitatea politico-ideologică a
Vorbind mai pe larg de sem
Central,
statul nostru major po
Consiliului Național, a comite
nificația luptei de-o viață în
litic și ideologic. Oricîte slăbi
telor și comisiilor femeilor și
treagă a conducătorului parti
ciuni și neajunsuri am avea, ele
prin aceasta să întărim capa
dului și statului nostru, contunu pot să întunece marile ade
citatea de mobilizare a femeilor
rînd unul din cele mai veridice
văruri ale timpurilor noastre.
la ■ îndeplinirea exemplară a
și convingătoare portrete spi- ' Socialismul românesc naște cul
programelor de dezvoltare a
rituale ale marelui om politic
tură. creează valori, este capa
patriei noastre socialiste — pe
care este tovarășul secretar ge
bil să se înscrie în concertul
acest an și pe întregul cincinal,
neral al partidului, Constantin
umanității însetate de creație, de
a hotăririlor ce le va adopta
Tsatsos remarca, pe bună drep
pace, de o spiritualitate superi
plenara.
tate : „în greaua sa operă
oară. de un umanism activ, re
îl sprijină soția sa, Elena
generator. Iar noi, care lucrăm
Ceaușescu, care, pe lingă diplo
mele și realizările științifice, a îri domeniul politicii internațio
nale a partidului, trebuie să fa
trecut și prin crincena școală a
cem mult măi mult, printr-o
vieții cu îndelungata sa activi
tate de luptătoare". Nu este o
concepție mai clară și o coordo
voce singulară vocea acestui
nare mai pțecisă. pentru ca
politicii Partidului Comunist
înțelept atenian și sint bucuros
vocea autentică, de neconfundat,
Român. Dacă în urmă cu 10 ani,
s-o spun că am citit și am auzit
a poporului nostru, istoria lui
după plenara ideologică din
de atîtea ori voci autorizate
exemplară evocată atît de emo
toamna lui 1971, se auzeau și
care explică uneori mai bine
ționant în expunerea prezentată
unele voci de casandre care
decît o facem noi în propagan
plenarei. înalta lui civilizație
prevesteau nici mai mult nici
da noastră peste hotare care
materială și spirituală îmbogă
mai puțin decit prăbușirea cul
sint rațiunile, care sint rădăci
turii și artelor din România,
țită imens în epoca socialismu
nile dimensiunilor actuale ale
iată că ne putem prezenta as
lui să se înscrie mai pregnant
politicii românești în toate do
tăzi în fața partidului și popo
în conștiința umanității, dove
meniile de activitate. Această
rului nostru, ca și in fața între
dind încă o dată că nu există,
gii lumi, cu tabloul unui dece
recunoaștere ne obligă însă la o
nu poate exista spirit universal
niu de creație neîntreruptă, su
examinare mai atentă a ceea ce
fără autenticitate națională, așa
perioară pe plan valoric, cu
trebuie să facem în continuare
cum știm bine cu toții că nu
prestigiul unor opere care se
pentru
perfecționarea
societății
poate exista o comunitate inter
vor adăuga în mod cert la te
socialiste românești, pentru per
națională sănătoasă fără națiuni
zaurul milenar al culturii noas
fecționarea omului și a conști libere, independente, ehale în
tre.
inței sale, operă grea, compli
Cui datorăm această profun
drepturi, trăind în pace șl în
cată, de mare anvergură, care
dă răscolire a conștiinței crea
conlucrare, idealuri care ne sînt
toare a întregului nostru popor,
presupune o nouă mobilizare a
atît de scumpe, teluri 'de luptă
trezirea și potențarea ideii că
spiritului nostru critic și auto
permanente ale comuniștilor din
socialismul, ca operă superioa
critic, a simțului nostru de
România, ale întregului nostru
ră a conștiinței umane, are in
responsabilitate comunistă.
popor, condus cu bărbăție și
cultură nu numai un aliat fidel
Oare nu este evident că în
inspirație de tovarășul Nicolae
și permanent, dar și un factor
cultura noastră, în special in li
Ceaușescu.
dinamizator, cine ne-a învățat

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
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ION BRAD
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimat! tova
răși.
Împrejurări speciale au făcut
ca in ultimii aproape 9 ani
să-mi desfășor activitatea in
străinătate. Am avut deci posi
bilitatea să particip și direct la
evenimentele mai importante
din țară, dar să observ, ca scri
itor. de la o distanță obiectivă,
creșterea în amploare și com
plexitate, odată cu întreaga
viață social-politică și economi
că, a fenomenelor și mutațiilor
din conștiința publică, din cul
tura noastră socialistă. Confruntîndu-mi zi de zi observa
țiile, cum era firesc, cu realită
țile unei alte lumi, altfel alcă
tuită, inclusiv în domeniul spi
ritului, trebuie să vă mărturi
sesc că am fost, sint și voi fi
întotdeauna mîndru de marile
înfăptuiri, și pe acest tărim, ale

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DUMITRU POPESCU
Mult stimate tovarășe secretar
general.
Stimați tovarăși,
.Expunerea secretarului gene
ral al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. face o
sinteză unitară, pe principalele
planuri, a experienței istorice a
socialismului românesc. în di
namica lui complexă, cu mari
le. incontestabilele sale victorii,
ca și cu unele neîmpliniri. cu
contradicțiile si perspectivele
sale, definind în mod esențial
stadiul în care se găseste so
cietatea noastră, ca si direcții
le de bază in care trebuie orientată. Mi se pare de la sine
înțeles ca expunerea să fie adoptată ca document programa
tic al partidului, să fie studia
tă si dezbătută în întregul
partid. în întreaga societate.
Ce rezultă din acest tablou ?
Un progres general impresio
nant. o înaintare pe toate fron
turile civilizației materiale sî
spirituale. Ce sentiment ne dă
el ? Evident, unui de mîndrie
patriotică, revoluționară, căci aparținem unor generații care au
muncit din greu, dar care văd
că munca lor s-a materializat în
epoca cea mai rodnică din is
toria României. Sîntem mîndri
că ne-am dăruit acești 17 ani de
după Congresul al IX-lea, pen
tru unii din noi cei mai fertili,
mai valoroși — binelui patriei,
sub conducerea celui mai mare
om politic al României so
cialiste. ■ tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
In labirintul marilor crize
mondiale, expunerea ne deschi
de limpede, calm perspectiva
mersului înainte. Ea ne în
deamnă să nu privim pasiv,
defetist convulsiile lumii con
temporane. să nu ne lăsăm în
voia furtunii ce bîntuie econo
mia mondială, ci să acționăm
energic si înțelept pentru a ieși
cu suplețe din bulboanele ce ajung pînă la noi. pentru a tine
cîrma. drept, spre tinta noastră
permanentă. .
Expunerea ne înarmează nu
colorînd în roz realitatea, eludind dificultățile, contradicțiile,
influentele nefaste, ci evidentiindu-le, examinîndu-le des
chis, cu perspicacitate și pu
tere de previziune,
reliefînd
posibilitățile de care dispunem,
forța pe care o constituim, conturînd strategia revoluționară
în lumina teoriei științifice a
conducerii societății socialiste.
Recepționăm apelul vibrant de
a ne angaja cu totii în mod
conștient, tenace, cu o voință
de fier în lupta grea, dar mă
reață. pentru a face ca nava
socialismului românesc să stră
bată cu bine hula oceanului
internațional. să-și continue
cursa progresului sî prosperi
tății.
In același timp, expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu
impresionează prin înalta sa
tinută teoretică, prin densitatea
și diversitatea uimitoare de
teze și teorii noi — adevărată
demonstrație științifică a unor
raporturi dialectice fundamen
tale, cum sînt cele dintre legile
sociale obiective și realitatea
specifică națională, dintre prin
cipii și viața practică, dintre
baza materială și conștiința so
cială, dintre economic și poli
tic, dintre istoria veche și cea
nouă, dintre tradiție și contem
poraneitate, dintre partid șl
stat, democrație și legalitate,
libertățile constituționale și fi
lozofia materialistă, dintre fac
torii interni și cei internațio
nali ș.a.m.d. Prin aceasta, ple
nara actuală a Comitetului nos
tru Central s-a transformat in
tr-o exemplară școală marxistă
de gîndire creatoare, vie, proas
pătă și cutezătoare.
Consider că multe teze cu
prinse în expunere au o însem
nătate universală pentru teoria
construcției socialismului. M-aș
referi, de pildă, la prevenirea
asupra pericolului unei viziuni
idilice despre socialism. , care

poate provoca, și provoacă în
mintea unora, dezorientare. Nu
o dată s-a comis greșeala de a
se considera socialismul un
ideal abstract sau o expresie a
desăvîrșirii absolute, uitîndu-se
că el este o realitate vie, com
plexă, determinată de legi obiective. de influente multiple,
condiționată de mersul întregii
societăți umane, avînd contra
dicții dialectice și limite isto
rice. Enunțarea acestei teze dă
răspuns multor confuzii ce cir
culă în prezent în lumea socia
listă, în mișcarea comunistă,
constituie o bază principială de
evaluare rațională, lucidă, a
ceea ce reprezintă socialismul
in lume, a ceea ce a realizat
el, a modului cum se situează
în raport cu dinamica celorlal
te societăți. Prin aceasta, ca și
prin relevarea experienței ro
mânești, expunerea este de na.tură să contracareze o anumită
depresiune morală și anumite
judecăți nihiliste despre stadiul
istoric actual al socialismului,
ce par să se fi conturat în rîn
dul unor militant! comuniști
din țările capitaliste, poate și
sub presiunea propagandei bur
gheze, foarte abilă, insinuantă
și persistentă. Este evident că
unei realități sociale, cu plusu
rile și minusurile ei, nu i se
poate opune un deziderat ideal.
A pleca de la dorințe și visuri,
și nu de la realitatea obiectivă,
înseamnă a face utopie. E fi
resc să vrei să realizezi mai
mult și mai bine decît altul,
dar pînă nu dovedești că poți
nu ai calitatea să negi, să con
tești ce face acesta.
Expunerea a adus o clarifi
care ce se impunea, avertizînd
că și socialismul poate cunoaște
greutăți, chiar crize economice,
dacă se încalcă legitățile socia
le, interesele " vitale ale națiu
nii. ale poporului, dacă se ig
noră principiile organizării de
mocratice a societății, normele
echității, dacă sint lăsate să
degenereze anumite componente
ale vieții sociale. Ele apar atunci
cînd apar, cum atît de plas
tic spunea tovarășul Nicolae
Ceaușescu, nu pentru că în ca
zul respectiv ar fi prea mult so
cialism. ci fiindcă e prea puțin.
Asemenea crize nu sînt deci
inevitabile ; dimpotrivă, depin
de de modul cum este organi
zată și condusă societatea pen
tru a se pune în întregime în
valoare superioritatea intrinsecă
a orinduirii socialiste, pentru a
transforma toate pirghiile socia
lismului în pîrghii ale progresu
lui. De aceea, pe bună dreptate,
expunerea spulberă teoria așazisei crjze a noii orînduiri. col
portată de propaganda, imperia
listă. Desigur, poate fi criticată
realitatea într-o latură sau alta,
într-o țară sau alta. Dealtfel,
niciodată societatea omenească
nu va atinge perfecțiunea tota
lă. A nega insă îh bloc expe
riența socialismului înseamnă a
nega evidența. Noi nu negăm,
în bloc, nici forțele capitalismu
lui, conștient! că el mai dispune
de resurse, deși timpul lucrează
împotriva sa, deși ca mod de
producție a intrat demult într-un conflict ireductibil cu le
gitățile obiective ale dezvoltării
sociale. în plus, chiar o serie de
teoreticieni burghezi se văd nevoiti să confirme că socialismul
dispune de mari resurse de pro
gres și chiar că este ireversibil.
Reflectînd pe marginea expu
nerii, trebuie să recunoaștem că
asemenea adevăruri fundamen
tale nu le demonstrăm suficient
în activitatea ideologică. Propa
ganda imperialistă încearcă să
submineze încrederea în socia
lism, preluînd anumite critici
făcute de noi înșine în mod
cinstit, responsabil și interpretîndu-le tendențios. Aceasta nu
este, în esență, decît confrunta
rea sistemelor sociale pe planul
ideologiei — și pe care, uneori,
unii din noi nu o iau destul în
serios. Nu este, desigur, vorba de
a răspunde oricărei minciuni sau

calomnii; ci de a compara, la
toți parametrii evoluției, și în
întregul context istoric, cele
două sisteme, Mi se pare uneori
de la sine ințeles că în anumite
țări occidentale există șomaj,
scandaloase inechități și discre
panțe sociale, criză morală, cri
minalitate, terorism, drogare,
pornografie, un tineret debusolat si altele. Dar acestea
sint maladiile progresive ale
sistemului capitalist si ele
pun în umbră vitrinele ma
gazinelor savant ornamenta
te. revistele pline de foto
grafii de milionari foind prin
baruri de noapte, vile, piscine
sau grădini luxuriante. Nu tre
buie niciodată să ne plictisim
în a da riposta sistemului capi
talist, dezvăluindu-i plăgile oribile ce produc atîtea suferin
țe milioanelor de oameni sim
pli. Pentru aceasta nu avem
nevoie să mințim, să denigrăm
și să calomniem ca instrumen
tele de propagandă burgheze,
ci doar să fixăm realitatea in
datele ei stricte ; am în vedere
nu numai faptele izolate, de
care adesea vorbim, ci fenome
nele economice, sociale și mo
rale degenerative ale capita
lismului în ansamblu.
Expunerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu a atras atenția asupra
necesității vigilenței etice revo
luționare în sinul propriei noas
tre societăți. Aceasta este o ce
rință vitală pentru menținerea
organismului social sănătos, pen
tru sporirea forței și viabilității
socialismului. Mentalitățile re
trograde apar în ochii unora,
citeodată. ca simple noțiuni
teoretice. Din nefericire ele au
un corespondent concret, foarte
nociv, in practica vieții sociale,
în manifestări de corupție, huli
ganism, favoritism în existența
unei pături periferice, subțiri
desigur, care refuză să munceas
că, să slujească societatea,
nedîndu-se în lături să o jefu
iască. Evident, toate acestea nu
țin de esența socialismului, nu
sint produse specifice orinduirii
noastre, oglindesc un mod de
gîndire și de viață născut în alte
societăți, perpetuat și exacerbat
mai ales de relațiile capitaliste,
reprezintă un corp străin în
socialism. Extirparea lor este o
îndatorire imperioasă a noastră,
a tuturor. Activitatea educativă
are aici un rol primordial, dar
printre metodele folosite trebuie
să luăm în considerare și aspri
mea. sancțiunea socială dras
tică. Aceasta este drept, deci
umanist, etic, este în spiritul
intereselor poporului. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat sarcinile ce revin în acest sens organelor de stat Se
oare că anumite instanțe de
justiție manifestă toleranță față
de elemente ce infestează me
diul social, fiind uneori preocu
pate nu să le sancționeze, ci să
le apere. Nu demult, de pildă,
într-un proces cu hoți de auto
mobile, procurorul a acordat
circumstanțe atenuante, pe con
siderentul că făptașii erau—
obosiți după munca prestată in
ziua respectivă.
Expunerea acordă o mare atenție rolului cadrelor, al apa
ratului de partid și de stat în
procesul conducerii și soluțio
nării problemelor economicosociale. Conducerea partidului
a criticat recent o serie de ca
rențe serioase în activitatea aparatuilui central, atît din punct
de vedere al competenței, al
răspunderii politice, cît și al
moravurilor. în toate acestea.
Academia „Ștefan Gheorghiu"
se simte în bună măsură im
plicată, deoarece ea a pregătit
și pregătește cadre de toate ni
velurile. Este cunoscut că Aca
demia „Ștefan Gheorghiu" a
adus o contribuție de seamă la
instruirea și educarea activu
lui de partid și de stat. Analizînd însă deficiențele proprii,
ce au contribuit și la unele din
eșecurile semnalate, sîntem
conștienți că avem încă foarte
mult de făcut. Avem de lichidat
superficialitatea in recrutarea
cursanților și studenților, finind
seama că există tendința de a

se trimite la „Ștefan Gheor
ghiu" activiști fără experiență
politică, lucrători din sectoare
periferice ale aparatului economico-soclal, specialiști în teh
nică, ba chiar și mici funcțio
nari de birou. Avem de elimi
nat, de asemenea, din progra
mele de învățămînt, din cursuri,
pregnante tendințe de abstrac
tizare sterilă, de rupere de via
tă, de repetare stereotipă a unor
generalități arhicunoscute, îm
brăcate într-o haină prețlosridicolă, și, totodată, de impri
mat un conținut activ de cu
noștințe utile, teoretice și prac
tice. bogate în experiență de
viață autentică, extrase din re
alitatea clocotitoare a construc
ției economico-sociale. Avem
de înlăturat, de asemenea,
o anumită diminuare a spi
ritului partinic, atît în edu
cația studenților, cît șl în men
talitatea unor cadre didactice.
Trebuie să facem încă destul
pentru ridicarea nivelului ideo
logic și profesional al tuturor
cadrelor didactice, pentru le
garea lor strînsă de activitatea
economică și politică concretă a
partidului și statului. Academia
„Ștefan Gheorghiu" se simte,
de asemenea, datoare să se im
plice mai mult în programul de
cercetare și elaborare teoretică
indicat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, în realizarea lucră
rilor fundamentale privind is
toria patriei, mișcarea noastră
muncitorească și progresistă,
procesul transformării revolu
ționare a societății, problemati
ca social-politică a etapei actu
ale. Expunerea secretarului nos
tru general constituie o vastă
sursă de inspirație și orientare
pentru
Academia
„Ștefan
Gheorghiu", ca, dealtfel, pentru
întregul front ideologic, pentru
întreaga societate.
Dispunem de un tezaur teore
tic de mari dimensiuni și de
inestimabilă valoare, concretizat
în Programul partidului, in cele
peste 20 de volume ale secre
tarului nostru general. în alte
documente de partid. Trebuie
să recunoaștem insă că acesta
nu este pe deplin folosit în pro
pagandă. in invățămîntul de stat
și de partid, în cercetarea so
cial-politică, în presă, în crea
ția cultural-artistică, în activi
tatea
politico-educativăl
Ba
chiar, în practică, uneori este
simplificat, golit de conținut,
redus la generalități. Lucrările
tovarășului Nicolae Ceaușescu
constituie de pe acum o monu
mentală operă ideologică, înmănunchind chintesența din toata
științele sociale. Pentru realiza
rea editărilor cerute in expune
re trebuie să explorăm metodic
toate filoanele aurifere ale acesteia. Se impune să valorifi
căm, de asemenea, mult mai
bine acest patrimoniu pent ni
îmbogățirea culturii ideologice a
comuniștilor, a tuturor membri
lor societății, pentru lărgirea
orizontului lor de înțelegere și
creșterea capacității de a se orienta și acționa. însușindu-ne
esența sa, spiritul Bău creator,
vom putea influența mai bine
mersul înainte al societății, con
știința și gindirea revoluționară
a oamenilor. Cred că nu exage
rez cu nimic spunînd că nici ge
nerațiile viitoare, care vor duce
mai departe experiența socia
listă și comunistă în România,
nu se vor putea dispensa de
moștenirea de idei. încărcată de
înțelepciunea vieții si de patosul
revoluției, a operei teoretice a
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Fiind convins că actuala ple
nară a Comitetului Central va
ridica pe un plan superior atît
construcția bazei materiale, cit
și suprastructura societății noas
tre, va da un nou imbold edi
ficării socialiste în ansamblu,
vreau să vă asigur că, în dome
niul meu de activitate, voi face
tot ceea ce-mi stă în puteri
pentru a răspunde exigențelor
noi, extrem de ridicate, puse în
fața noastră de eminentul con
ducător de partid și de stat al
României, militant și ginditor
comunist de autoritate mondia
lă; tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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Oriunde culturile sînt însetate

SISTEMELE DE IRIGAȚII
SĂ FUNCȚIONEZE DIN PLIN!
233 000 hectare în sisteme mari și
18 000 ha în sisteme locale, aceasta
este suprafața amenajată pentru iri
gații in unitățile agricole din jude
țul Călărași. Pe aceste terenuri, ob
ținerea producțiilor planificate este
condiționată, in mod hotăritor. de aplicarea udărilor ori de cite ori este
nevoie. începutul lunii iunie se ca
racterizează — lucru mai puțin obiș
nuit pentru această perioadă — prin
lipsa precipitațiilor și .călduri exce
sive. Toate acestea au generat ne
cesitatea declanșării udării culturilor
mai devreme decît în anii anteriori.
„In zona noastră, in acest moment,
culturile au mare nevoie de apă. Aceasta deoarece umiditatea din sol a
scăzut simțitor. în unele zone fiind
cu 100 mc la hectar sub plafonul mi
nim. adică în apropierea coeficientu
lui de ofilire al plantelor. Altfel spus,
deficitul de apă din sol pe adîncimea
de un metru, în funcție de cultură,
variază între 800—1 200 mc apă la
hectar. Prin urmare, culturile tre
buie irigate intens".
Am început cu această precizare și
recomandare, care aparține tovarășu
lui dr. ing. Iulian Lebedencu. direc
torul stațiunii de cercetări pentru
culturi irigate din Mărculești. tocmai
pentru a puncta mai convingător că.
în această perioadă, udarea culturi
lor constituie o sarcină urgentă pen
tru cadrele de condiicere și specia
liștii din toate unitățile agricole oe
dispun de terenuri amenajate pentru
irigat. Și se poate spune că. în mul

&
te locuri, acest lucru a fost bine în
țeles. Pretutindeni, de la Călărași la
Oltenița sau de la Călărași la Dragalina, pot fi văzute în funcțiune mii
de aripi de udare, asigurînd apă le
gumelor, griului, sfeclei de zahăr,
florii-soarelui și culturilor furajere.
Un scurt bilanț este mai edificator,
în perioada 22—28 mai au fost pro-

parate în totalitate șl predate spre
exploatare pe timp de cinci ani uni
tăților agricole. în plus, s-a acționat
pentru asigurarea forței de muncă —
motopompiști și udători. Toate aces
tea au permis ca irigarea culturilor
să înceapă mai devreme și ca lucră
rile să se desfășoare în bune condi
ții". Este o apreciere ce are deplină
acoperire in fapte. La cooperativele
agricole „8 Martie" și „Uimeni" din
comuna Uimeni, Stanțov, Coconi,
Borcea II și Modelu. la întreprinde
rile agricole de stat Mircea Vodă,
Drumu Subțire. Dragalina. Jegălia și
Pietroiu, la asociațiile legumicole din
Cuza Vodă, Chiselet și Jegălia. iriga
rea culturilor se desfășoară cu toate
forțele. Prioritate absolută se acordă
irigării legumelor și apoi celorlalte
culturi. Este pozitiv faptul că ahul
acesta s-a trecut și la irigarea cerea
lelor păioase, ceea ce este de natură
să asigure obținerea de producții
gramate să fie irigate 12 000 hectare mari.
cu diferite culturi și s-au aplicat uSistemul de irigații Oltenița, eu o
dări pe 17 000 hectare. în săptămîna suprafață de 21 300 hectare, este unul
28 mai — 3 iunie programul a fost din cele mai bune sisteme din țară.
de 48 268 hectare și s-au irigat a- „Aceasta ne obligă să asigurăm o
proape 52 000 hectare.
funcționalitate ireproșabilă în ex
Cum este organizată și cum se des ploatare — afirmă Anghelini Munfășoară irigarea culturilor ? „Față de teanu, șeful sistemului. Cu alte cu
anii trecuți. întreaga acțiune de iri-, vinte. irigarea culturilor să se facă
gare a culturilor a fost mult mai bine fără întrerupere. Pînă acum au fost
pregătită — ne spunea tovarășul Ni aplicate udări pe 7 800 ha. Cînd va
colae Zainea. secretar al comitetului începe irigarea porumbului, sistemul
județean de partid. Toate sistemele va funcționa cu întreaga capaci
de irigații au fost reparate și revi tate". într-adevăr. pentru perioada
zuite din timp, utilajele și echipa imediat următoare, trecerea la iriga
mentele mobile de udare au fost re rea porumbului constituie o preocu-

Rezultate pozitive,
dar și neajunsuri in unități
agricole din județul Călărași

Stația principală de pompare a sistemului Calafat - Băi Iești, care acum, cînd plantele au mare nevoie de apă, asigură apo pentru irigarea culturilor
pe 64 000 hectare
Foto . A. Papadiuc

pare centrală. în lanurile de porumb
ale unităților agricole au fost des
chise culoare, din 18 în 18 metri,
iar aripile de udare au fost montate.
După 10 iunie. odată cu încheierea
lucrărilor de întreținere, este prevă
zut să înceapă irigarea porumbului,
cultură ce deține ponderea pe tere
nurile amenajate. Este un moment
de vîrf ce face absolut necesar ca
toate sistemele de irigații să funcțio
neze cu întreaga capacitate. Or. din
acest punct de vedere, de pe acum
există unele incertitudini. „Deșt avem
capacitate, nu putem programa la
irigat întreaga suprafață planificată
— ne spunea tovarășul Eugen Mari
nescu, directorul I.E.L.I.F. Călărași.
Din mai multe cauze. Prima se referă
la lipsa carburanților pentru motopompe. După calculele noastre,
pentru a realiza programul de
udări stabilit pe
luna iunie,
avem nevoie de 5 234 tone de

motorină. Ministerul Agriculturii
ne-a repartizat numai 1 700 tone. Nici
pentru 10 zile de lucru. Apoi, a doua
cauză se referă la lipsa mai multor
piese de schimb pentru motopompe,
la care se adaugă acumulatorii, fur
tunurile de aspirație și refulare etc.,
care afectează circa 700 motopompe.
Toate acestea sint de natură să di
minueze simțitor capacitatea de iri
gare a culturilor. în această perioa
dă, cind plantele au mare nevoie de
apă, orice economie de combustibil
este greșit înțeleasă și poate duce,
inevitabil, la pierderi de recoltă". Există și un alt aspect. în sistemul
energetic național au fost montate
dispozitive de descărcare automată a
sarcinilor, care întrerup curentul în
perioadele de consum maxim numai
la stațiile de bază de alimentare cu
apă a sistemelor de irigații. Aceasta
este de natură să provoace serioase
perturbați! în funcționarea și exploa
tarea sistemelor, datorită scăderii ni

velului apei din canale. Refacerea va. care nici măcar n-au declanșat
nivelului la cota de exploatare du acțiunea de udare a culturilor. Arează mult și duce la oprirea tempo ceasta dovedește că nu toate unități
rară a udărilor. Ar fi mult mai bine le agricole sînt pregătite pentru eta
ca întreruperile de energie electrică pa imediat următoare, cînd această
să se facă la stațiile mici de pompare lucrare va lua amploare. De aseme
și punere sub presiune, care nu afec nea, pentru perioada de vîrf a irigă
tează alimentarea cu apă a întregului rii culturilor cind. practic, vor func
sistem. Este o propunere pe care o su ționa la capacitatea maximă, sint
punem atenției Ministerului Energiei necesare încă de acum măsuri pentru
Electrice spre a se lua măsurile ce se
impun pentru ca întreruperile în ali a se asigura motopompiștii și udătomentarea cu energie electrică să nu rii în unitățile care au deficit la ora
deregleze activitatea de irigare a actuală. Dar pentru ca această lu
culturilor.
crare de mare importantă pentru
După cum arătam la început, pro realizarea unor producții mari să se
gramul de Irigare pentru săptămînile desfășoare cu toate forțele, este ne
trecute din luna mai a fost depă voie să fie soluționate operativ de
șit. Iată însă că, deși pe ansamblu către forurile în drept toate proble
depășirea este substanțială, sînt și mele de care depinde folosirea siste
multe unități care nu și-au realizat melor de irigații la capacitatea ma
programul stabilit de irigare a cul ximă.
turilor. Este cazul cooperativelor aRodica SIMIONESCU
gricole Roseți, Steagu lui Lenin din .
comuna Ciocănești. Vărăști. Potcoa
Aurel PAPADIUC

.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Noii Zeelande
(Urmare din pag. I)
înmînînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul NEVILLE HUGO SALE
JUDD a transmis președintelui
Nicolae Ceausescu și poporului ro
mân un mesaj de salut și cele mai
bune urări din partea guvernului, a
primului ministru Robert D. Mul
doon și a poporului neozeelandez.
In cuvîntarea prezentată cu acest
prilej sînt relevate relațiile de cola
borare statornicite între România și
Noua Zeelandă în diverse domenii
de activitate, posibilitățile de promo
vare în continuare a raporturilor româno-neozeelandeze pe plan econo
mic, cultural, al schimburilor comer
ciale, in alte sfere de activitate.
In continuarea cuvintăril este sub
liniat interesul Noii Zeelande de a
extinde cooperarea în probleme in
ternaționale cu România, cu alte țări
ale lumii. „Rămînem ferm atașați
ideii că este necesar să menținem un
dialog sincer și constructiv cu cele
lalte țări — se arată in cuvîntare —
In legătură cu probleme internațio
nale importante de interes reciproc.
Astfel de schimburi de opinti au avut
loc în ultimii ani intre reprezentan
ții țărilor noastre și avem speranța
că ele vor fi continuate în viitor.
Noua Zeelandă a exprimat adesea
aprobarea sa fată de consecventa cu
care România promovează principiul
independentei si integrității teritoria
le a tuturor statelor, indiferent de
mărimea lor. Acesta este un prin
cipiu căruia si noi îi acordăm o va
loare deosebită. Vom continua să
desfășurăm o activitate susținută, in
cadrul Organizației Națiunilor Uni
te. împreună cu țări ca România,
pentru apărarea drepturilor țărilor

tv
PROGRAMELE 1 ȘI 2
In Jurul orei 10 — Transmi
siune directă : Ceremonia sosirii
delegației de partid și de stat con
duse de tovarășul Wojciech Jaru
zelski, prlm-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele
Consiliului de Miniștri și al Con
siliului Militar pentrii Salvare Na
țională ale Republicii Populare Po
lone, care, la invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So

mici si mijlocii. După cum se știe.
România și Noua Zeelandă s-au
consultat periodic în legătură cu
problematica dezarmării. Eforturile
României în ceea ce privește atît
dezarmarea în Europa, cit si dezar
marea în întreaga lume reflectă im
portanta pe care dumneavoastră o
acordați acestei probleme. Noua
Zeelandă. de asemenea, este pu
ternic angajată, atît în cadrul
O.N.U.. cît și în afara lui. în spri
jinirea unor acțiuni realiste si con
structive care să ducă la progrese
în domeniul dezarmării și controlu
lui armamentelor".
Primind scrisorile de acreditare,
președintele Republicii Socialiste
România.
tovarășul
NICOLAE
CEAUȘESCU, a mulțumit pentru
urări și mesaj și a transmis, la rîndul său. un salut prietenesc și cele
mat bune urări primului ministru
Robert D. MuMoon. guvernului și
poporului neozeelandez prieten.
In cuvîntarea de răspuns a șefu
lui statului român — evidentiindu-se
relațiile dintre statele noastre, care
în ultimul deceniu au cunoscut o
dezvoltare pozitivă — se subliniază :
..Avem convingerea că. prin eforturi
comune, susținute, vom putea iden
tifica în continuare noi posibilități
pentru amplificarea legăturilor româno-neozeelandeze ne olan politic,
economic, științific, cultural si din
alte domenii de activitate, spre bi
nele si în interesul celor două po
noare prietene.
Poporul român — angajat Intr-un
vast program de dezvoltare economică si socială independen
tă — acordă o atenție deosebită
dezvoltării colaborării și cooperării
cu celelalte popoare ale lumii. Si

tuăm ferm la baza relațiilor noastre
cu toate statele principiile respectă
rii independenței și suveranității na
ționale, deplinei egalități în drepturi,
neamestecului în treburile interne și
avahtajului reciproc, nerecurgerii la
forță sau la amenințarea cu forța".
„Sîntem profund interesați în în
făptuirea securității și cooperării în
Europa și
în
*
întreaga lume — se
arată. în continuare. In cuvîntarea
șefului statului român. Acționăm cu
fermitate pentru realizarea de pro
grese efective în domeniul dezarmă
rii generale, și în primul rînd al
dezarmării nucleare, pentru lichida
rea împărțirii lumii îrj țări bogate și
sărace, a subdezvoltării ce afectează
o mare parte a omenirii, pentru in
staurarea unei noi ordini economice
internaționale, pentru democratiza
rea relațiilor dintre state".
In continuare, se arată : „Doresc
să remarc cu satisfacție că țările
noastre au conlucrat și conlucrează
activ în cadrul O.N.U. și în alte or
ganisme internaționale și îmi ex
prim convingerea că extinderea con
lucrării dintre țările noastre pe pla
nul vieții internaționale corespunde
pe deplin cauzei politicii de pace,
destindere, de dezvoltare indepen
dentă și largă cooperare Intre na
țiuni".
După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Noii
Zeelande, Neville Hugh Sale Judd.
La solemnitate și la convorbire au
luat parte Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

cialiste România, va efectua o vi
zită oficială de prietenie in țara
noastră
PROGRAMUL 1
15,00 Telex
15.05 Teleșcoală.
15.30 La volan
15,45 Emisiune In limba germană
17.40 Tragerea Loto
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,25 Actualitatea economică
20.40 A patriei cinstire — emisiune de
clntece și versuri patriotice
In jurul orei 20,50 — Transmi
siune directă : Ceremonia plecării
delegației de partid și de stat din
Republica Populară Polonă
21,00 Film artistic : „Arborele copilă
riei". Premieră pe țară.

22,00 Dezbateri culturale. Chipul comu
nistului în literatură. Emisiune
realizată In colaborare cu Uniunea
scriitorilor
22.25 Telejurnal
PROGRAMUL 2
15,00 Cîntecul șl poezia care ne-au în
soțit istoria
15.25 Oameni și locuri prahovene. Re
portaj filmat
15,40 Muzică ușoară
16,00 Telerecital Tamara BuciuceanuBotez
17,00 Stadion
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.25 Concertul orchestrei simfonice a
Filarmonicii „George Enescu". Di
rijor : Ion Baciu
22.25 Telejurnal

Lucrările reuniunii „Grupului celor 77“
în cea de-a patra zi a lucrărilor
reuniunii de la București a „Grupu
lui celor 77“ brivind cooperarea
între țările în curs de dezvoltare
pentru formarea de cadre pentru
industrie, participanții au examinat
un ansamblu de recomandări privind
măsuri concrete de întreprins de
către țările în cura de dezvoltare
pentru intensificarea cooperării între
ele în acest domeniu. Recomandări
le vizează folosirea si extinderea
potențialului existent în țările in
curs de dezvoltare pentru formarea
de cadre în industrie, măsuri la ni
vel interguvemamental pentru dez
voltarea cooperării internaționale.

acordarea unui sprijin mai activ de
către organizațiile internaționale ac
țiunilor de cooperare între țările în
curs de dezvoltare.
în aceeași zi, participanții la reu
niune au vizitat Institutul politeh
nic București. Liceul industrial al
UzLnei „23 August", Centrul inter
național CEPECA și Centrul de per
fecționare a cadrelor al întreprin
derii de rețele electrice București.
Oaspeții au apreciat în mod deose
bit experiența
*
României în forma
rea cadrelor pentru industrie si po
sibilitățile sale pentru dezvoltarea
cooperării cu alte țări în cura de
dezvoltare.
(Agerpres)

Masa rotundă ..Tineretul anilor ’80“
La Costinești au continuat joi lu
crările mesei rotunde „Tineretul ani
lor ’80", importantă reuniune inter
națională organizată de UNESCO
și Centrul de cercetări pentru pro
blemele tineretului din țara noastră.
In intervențiile lor, participanții la
dezbateri au abordat aspecte impor
tante privind roiul tinerei generații
In lumea contemporană, căile si
mijloacele prin care guvernele, fac
torii de decizie pot să favorizeze
sporirea participării tjnerei generații
la eforturile concertate pentru pro
movarea dezvoltării, cooperării, pro
gresului social si a păcii.
Luînd cuvîntul, Pantelimon Găvănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C.,
a prezentat aspecte ale participării
active a tineretului din patria noas
tră, alături de întregul popor, pe plan
economic, politic, social-cultural în
vasta operă de edificare a societății
socialiste multilateral dezvoltate în
țara noastră. în promovarea activă a
inițiativelor de politică externă ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, îndreptate spre
soluționarea viabilă a marilor pro
bleme ale contemporaneității, cores
punzător intereselor vitale ale po
poarelor lumii, ale tineretului de
pretutindeni, a organizațiilor sale de
diferite orientări politice și filozofi-?
ce. in lupta pentru dezarmare si pace,
pentru o lume a progresului și co
laborării. mai bună și mai dreaptă.
Participanții la reuniunea de la
Costinești s-au întîlnit joi cu tova
rășul Ion Stoian, membru supleant
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al co
mitetului județean de partid, pre
ședintele Comitetului Executiv al

Consiliului popular județean Con
stanța.
în continuare, s-a vizitat Șantierul
național al tineretului de la Canalul
Dunăre—Marea Neagră, orașul Con
stanta și stațiunile turistice de pe
litoral.
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cietății noastre, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a atras atenția că se în
registrează o răminere în urmă a
conștiinței sociale față de baza
materială, ceea ce are anumite ur
mări negative. Tocmai de aceea
s-a subliniat necesitatea realizării
unei concordanțe cît mai dtepline
între cele două laturi ale dezvol
tării sociale, aflate in stirinsă in
terdependență.
O direcție majoră de acțiune în
acest sens o constituie, în viziunea
secretarului general al partidului,
desfășurarea unei largi activități
teoretice pentru cunoașterea isto
riei, pentru înțelegerea profundă a
legităților dezvoltării societății și
naturii.
Ca de atîtea alte ori cind secre
tarul general al partidului nostru
s-a aplecat asupra istoriei româ
nești, și de această dată au fost
puse în relief marile permanente
ale trecutului românesc, acele coloane-idei pe care se sprijină edi
ficiul nostru național. In spiritul
propriu gindirii științifice a tova
rășului Nicolae Ceaușescu au fost
subliniate vechimea multimilenară
a poporului român, plămădit prin
simbioza daco-romană, păstrător
al celor mai înalte virtuți ale îna
intașilor săi ; dăinuirea, continui
tatea sa neîntreruptă în vatra ve
chii Dacii, pe locurile pe care s-a
format, adevăruri puternic puse în
lumină de argumentele istoriei, de
mărturii și documente, de faptele
nenumărate ale marilor noștri vo
ievozi și ctitori, care au știut să
țină eroic piept atîtor năvăliri,
construind mereu și reconstruind,
fiind nu o dată pavăză și scut
pentru alte țări ; aspirația stator
nică pentru unitate, întemeiată pe
conștiința originii comune, a uni
tății de limbă, de cultură, de teri
toriu, de interese economice ; lupta
noastră necurmată pentru păstra
rea identității naționale, pentru
apărarea gliei străbune, exemplul
poporului român ilustrînd cu stră
lucire ideea că dominația străină
nu poate dura la nesfîrșit, că idea
lurile naționale ale unui popor pot
triumfa dacă acel popor iși consa
cră întreaga lui energie pentru împlinirea lor.

Arătînd că avem un trecut glo
rios, care reprezintă cea mai pre
țioasă moștenire a poporului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat ideea de mare valoare
practică și principială ca la teme
lia intregii activități ideologice, de
educație patriotică, socialistă a
maselor să fie așezată cunoaște
rea istoriei milenare a poporului
român, a tradițiilor sale îndelun
gate de luptă pentru afirmarea
ființei proprii, pentru libertate so
cială și națională, pentru indepen
dență și unitate.
Ilustrind in chin strălucit con
cepția de mare frumusețe și va
loare teoretică șl practică a secre
tarului general al partidului des
pre unitatea dintre trecut, prezent
și viitor, despre menirea istoriei
de a sluji la formarea unor sen
timente puternice de atașament
pentru patria socialistă, pentru
pămintul românesc, expunerea a
pus în lumină faptul că mindria
națională, patriotismul socialist nu
sînt opuse altor națiuni sau națio
nalități. Dimpotrivă, ele. sint înțe
lese în strînsă legătură cu dezvol
tarea spiritului de prietenie cu
alte popoare, de conlucrare și con
viețuire a oamenilor muncii ro
mâni cu cei aparținînd naționali
tăților conlocuitoare din tara noas
tră. patriotismul socialist fiind,
așadar, în viziunea partidului nos
tru. un factor al întăririi unității
națiunii noastre socialiste, a cola
borării internaționale.
O asemenea viziune 6e înscrie
firesc în tradiția istorică a Parti
dului Comunist Român care a mi
litat -statornic. încă de la începu
turile sale, pentru deplina egali
tate în drepturi între toți oamenii
muncii, fără deosebire de națio
nalitate. asigurînd, în anii de
cind se află la conducerea tării. în
făptuirea practică a egalității în
drepturi a tuturor cetățenilor — ro
mâni. maghiari, germani și de alte
naționalități — România socialistă
devenind mamă bună pentru toți
fiii ei. De aceea, aici si numai aici
este locul tuturor fiilor patriei ro
mâne. care, mai presus de originea
părinților, au cu toții o origine co
mună — a țării in care s-au năs
cut. o limbă unică — limba concep

ției revoluționare materialist-dialectice și istorice. De aceea, progresu
lui, binelui patriei comune trebuie
să-i consacre toți fiii tării forțele
creatoare. întreaga lor energie. Aici,
în comun să făurim viața nouă, li
beră, comunismul 1
Prin întreg conținutul sarcinilor
și exigențelor pe care le-a formulat,
expunerea secretarului generai al
partidului a evidențiat puternic
o concepție nouă, superioară de în
țelegere a conținutului și finalității
muncii de propagandă, in sensul că
eficienta acesteia nu poate fi jude
cată și apreciată in afara rezulta
telor înregistrate în economie. Ori
de cite ori vorbim de eficienta mun
* de propagandă trebuie privit cu
ci
ochi exigent în cimpul rezultatelor
economice. Eficiența economiei și
eficienta propagandei sînt. în viziu
nea secretarului general al partidu
lui. termeni de nedespărțit. Pentru
că nu poate fi vorba de o bună
muncă de propagandă atunci cind
în activitatea productivă persistă
neajunsuri, se înregistrează pier
deri. Numai o bună activitate eco
nomică poate valida nivelul ridicat
de conștiință al oamenilor, gradul
sporit de responsabilitate socială
manifestată in munca de zi cu zi,
rod al desfășurării unei temeinice
activități politico-d^ucative.
în această concepție revoluționa
ră, secretarul general al partidului
a subliniat, la încheierea lucrărilor
plenarei, ideea că întreaga activi
tate economico-socială trebuie înțe
leasă și abordată ca o unitate indes
tructibilă, fiecare sector de activi
tate trebuind să se bucure de o
atenție egală cu toate celelalte.
Noua etapă în care a intrat Româ
nia exclude orice tendință de mini
malizare a unui domeniu sau altul,
întreaga activitate economico-so
cială și politică constituie un tot
unitar și, tocmai de aceea, activi
tatea politico-educativă trebuie să
se bucure de o atenție cel puțin
egală cu cea acordată, de pildă, ac
tivității productive. Concluzia esen
țială subliniată de secretarul gene
ral al partidului este că „nu există
nici un sector mai important sau
mai puțin important ; fiecare iși are
locul șl importanta sa în diviziu
nea muncii".
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In cadrul mesei rotunde „Tineretul
anilor ’80". tovarășul Nicu Ceaușescu,
secretar al C.C. al U.T.C., președin
tele Comitetului
consultativ al
O.N.U. pentru Anul internațional
al tineretului, a avut convorbiri cu
Ricardo Dominice. secretar general
al Mișcării Internaționale a Tinere
tului și Studenților pentru Națiunile
Unite (I.S.M.U.N.) și cu AII Bouzid,
secretar general în Ministerul Tine
retului și Sportului din Algeria.
în cursul discuțiilor s-a procedat
la un schimb de opinii în legătură
cu statutul și rolul tinerei generații
In lumea contemporană. subliniindu-se faptul că pregătirile si mar
carea Anului internațional al tine
retului trebuie să constituie un vast
cadru de acțiune pentru promova
rea intereselor specifice ale tinere
tului, pentru intensificarea acțiuni
lor organizațiilor de tineret în vede
rea sporirii contribuției lor la edi
ficarea unei lumi a destinderii, co
laborării și păcii pe planeta noastră.

Subliniind înalta valoare politică
și ideologică pentru etapa actuală a
dezvoltării economico-sociale a tă
rii, plenara a hotărît ca expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu să
fie dezbătută în toate organele și
organizațiile de partid, în toate or
ganizațiile de masă și obștești, în
toate organismele economice și social-politice, să fie larg cunoscută
de întregul popor, urmînd a fi supvîsă Conferinței Naționale a parti
dului spre dezbatere și adoptare ca
document programatic al Partidului
Comunist Român, ca program de
luptă și de muncă al Întregului nos
tru partid și popor. Aceasta incum
bă mari responsabilități organelor
și organizațiilor de partid, cărora le
revine datoria să asigure studierea
și profunda dezbatere de către toți
comuniștii, de întregul popor a idei
lor cuprinse în acest document pro
gramatic, pentru a se elabora mă
suri' concrete care să ducă la îmbu
nătățirea muncii in economie. în ce
lelalte sectoare ale vieții sociale, a
activității teoretice, ideologice, po
litice și cultural-educative, a între
gii activități de partid și de stat din
țara noastră.
Poporul român se află in fața
unui moment important al istoriei
sale. Nimic nu poate fi mai impor
tant decît hotărîrea de a face tot
ceea ce depinde de fiecare dintre
fiii țării pentru a fi la înălțimea
acestei epoci, muncind fără preget,
pentru a da viață mărețelor idei,
cutezătoarelor orientări cuprinse în
expunerea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu.
Să acționăm energic pentru ma
terializarea ideilor și îndemnurilor
secretarului general al partidului,
pentru îmbunătățirea generală a ac
tivității politico-ideologice și cultu
ral-educative de formare a omului
nou. creșterea conștiinței socialiste
și sporirea gradului de participare a
tuturor cetățenilor — fără deosebire
de naționalitate — la dezvoltarea
economico-socială a țării, la întă
rirea unității națiunii noastre în ju
rul partidului, al secretarului său
general, la înfăptuirea Programului
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism 1

Mari idei in care poporul se regăsește în întreaga sa mârefie
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ționalități care trăiesc pe acest pămint, și ei luptători pentru inde
pendența la care ținem atît de mult
cu toții. De unde secretarul general
al partidului conchide că de aici
înainte nu mai sint de conceput
două istorii paralele : una a 'Româ
niei și una a partidului. Și pe bună
dreptate întreb : cine mai poate
lăsa în afara istoriei poporului nos
tru cel mai înaintat detașament
politic al României moderne, pe cel
care a scos România din ghiarele
fascismului, neobositul eșalon ’ de
luptă pentru drepturile tuturor,
apărătorul sărăcimii și al celor-ex
ploatați ? Mi se pare că o mai fru
moasă recunoaștere nu se putea !
Adăugați la toate acestea și con
cluzia categorică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu că va trebui de
acum înainte să avem un singur
muzeu istoric național pentru că
spunea domnia sa : „Nu se poate
concepe socialism fără cunoașterea
trecutului nostru" 1
Din importantele idei pe care
le-a emis eminentul nostru condu
cător aș mai desprinde una care mi
se pare deosebită : aceea a punerii
accentului principal pe calitatea
membrilor de partid. Justețea unei
asemenea idei nu poate să ducă decit la creșterea acelui barem al sub
stanțialității în toate domeniile. A
fi membru de partid nu constituie,
cum n-a constituit nici pînă acum,
vreun favor făcut aderenților, ci
numai o obligație morală, cum va
trebui să rămînă și în viitor. Co
muniștii trebuie să fie promotorii
progresului, exemplul viu al celor
ce vor să ducă țara mai departe,
spre progres și civilizație, conti-

nuind opera celor ce au scos-o din
înapoierea in care ne-am aflat
atîtea secole. Să nu ne sfiim să
spunem că încă ne confruntăm cu
unele greutăți. Greutăți se găsesc
peste tot și cei ce uită cele 30
de milioane de șomeri din capi
talism ar face bine să-și mai
aducă aminte de ce au in ograda
lor decit să ne plîngă pe noi 1 Cum
spunea secretarul general al parti
dului, socialismul se bate tocmai
pentru eradicarea acestui flagel
nemilos pe tot globul : șomajul,
lipsirea omului de activitatea lui
cea mai importantă, munca ! Poate
că nu reușim să mulțumim pe toată
lumea, poate mai sint, și e sigur că
mai sint, multe de înfăptuit, dar
nu cu jelirea la colț de stradă ne
vom îmbogăți, nu cu o pasivitate
care a dus în alte locuri la pierde
rea independenței, care-i cel mai
scump lucru de pe lume. Nu putem
trăi din pomana nimănui și nu o
dorim nici altora, dar fără a pune
osul la muncă nu se poate 1 înțe
leptul nostru popor, care a trecut
prin atîtea Încercări, știe să înfrun
te și această teribilă criză mondială
instalată chiar în statele cele mai
bogate. Cind în fiecare zi fiecare
vinde ce are cu un preț cît mai
mare, principala preocupare a fie
căruia este aceea de a produce cît
mai multe lucruri și cît mai de ca
litate, pentru că o concurență nemi
loasă nu dă pace economiștilor, și
ei soluții mai bune decît cele
existente nu au 1 Munca este sin
gurul răspuns la vaietele și la false
le oftaturi ale celor ce ne pling de
la posturile lor de radio pe diferite
unde. Avem o țară bogată, trebuie
numai să o administrăm mai bine,
să nu mai risipim la întîmplare
4

valorile achiziționate cu atita
trudă; să împiedicăm mintea româ
nească să servească pe alții, să
încurajăm ceea ce inteligența noas
tră. care a dat atiția savănți, pro
duce cu atita succes, de atita vre
me. Să împiedicăm prostia să arunce din hambar ceea ce deș
teptul economisește. Zilele trecute
am vizitat un punct al Canalului
Dunăre — Marea Neagră 1 Ce mi
nune să vezi o panglică vie de
autocamioane care aleargă nebu
nește ca un roi de furnici sub
soarele nemilos sau la lumina re
flectoarelor, încărcate cu pămînt
dislocat, ducîndu-1 în altă parte, să
vezi răsărind dintr-un desert o
albie de beton ce amintește Suezul
sau Canalul Panama. Nu e nici o
minunez aici se cheltuiesc în fie
care minut sume imense pentru a
face să rodească în viitor un pa
radis. sudoarea și energia risipită
ar trebui să inspire poeme, si-atunci
pentru că mă aflu pe terenul care
mi-e familiar, mă întreb cui folo
sesc falsele poezii, asa-zis ludice în
care totul e luat peste picior de
către sceptici de ocazie, infestați
de o artă ce proliferează aiurea
pentru a distra pe cei ce nu au
altceva de făcut decit să-si toace
vremea într-o lene fără scop ? Cui
folosesc falsele romane ale asazisulul „obsedant deceniu" ? Mă
refer, desigur, la cele pline de
Persiflări si de un pesimism in
salubru. O să mi se reproșeze că
vreau să ne reîntoarcem la dogma
tism. la poveștile in care binele se
luptă cu mai binele! Da. de unde,
în aceeași expunere programatică
se spune cu limpezime că avem
nevoie de o literatură variată,
neuniformă. In care totul să fie di

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Survolînd teritoriul României frățești, vă adresez dumneavoastră. Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Guvernu
lui Republicii Socialiste România și întregului popor român cele mai bune
urări de succese tot mai mari în construirea societății socialiste dezvoltate,
de întărire continuă a prieteniei și colaborării dintre popoarele noastre
vecine.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar,
președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
în numele guvernului Maiestății Sale, doresc să vă adresez felicitările
mele si cele mai bune urări cu ocazia numirii dumneavoastră ca prim-mi
nistru.
Aș dori, de asemenea, să folosesc acest prilej pentru a-mi exprima în
crederea că bunele relații dintre cele două guverne ale noastre se pot dez
volta pe mai departe spre binele ambelor noastre țări.

★

în aceeași zi. tovarășul Pantelimon
Găvănescu, prim-secretar al C.C. al
U.T.C., s-a întîlnit cu Nzanda Bwana
Kalemba. secretar general al Tinere
tului Mișcării Populare a Revoluției
din Zair, prilej cu care a avut loc
un schimb de informații privind ac
tivitatea tinerilor din cele două țări,
contribuția lor în procesul dezvoltă
rii pe plan național, precum și în
lupta pentru instaurarea unei noi
ordini economice internaționale.

0 contribuție de excepționala importantă la dezvoltarea teoriei si practicii construcției socialiste
cialistă românească — expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu se
constituie într-o vibrantă pledoarie
pentru nou, intr-un patetic în
demn de-a lupta, fără ostenire,
împotriva a tot ceea ce este vechi
și perimat, deopotrivă în practica
vieții economico-sociale, cit și in
gindire. Numai acționând într-o asemenea staFe de s>piriit( partidul
nostru revoluționar este în măsură
să-și indeplineasfcă în cele mai
bune condiții răspunderea istorică
atît in dezvoltarea și modernizarea
forțelor de producție, in perfecțio
narea continuă a relațiilor de pro
ducție și sociale, in formarea con
științei socialiste a maselor, în afirmarea în întreaga societate a
concepției revoluționare materialist-dialectlce despre lume și viață.
Oferind un model strălucit de
cutezanță in abordarea noului, prin
multiplele idei și teze curajoase pe
care ie avansează, expunerea se
cretarului general al partidului de
gajă implicit un imbold spre dez
baterea deschisă, eliberată de sche
me prestabilite sau construcții apriorice, de șabloane și automatisme de gindire, de reprezentări idi
lice, a problemelor noi ale vieții
noastre economico-sociale. cît și
ale vieții internaționale, înțelese in
evoluția lor complexă, uneori con
tradictorie.
Sub incidența acestui înalt co
mandament, expunerea secretaru
lui general al partidului consacră
o atenție deosebită analizei activi
tății teoretice, ideologice și politi
co-educative de formare a omului
nou. Relevînd că această complexă
activitate a avut un rol de mare
însemnătate in dezvoltarea forțelor
de producție, în perfecționarea re
lațiilor sociale,**a formelor de con
ducere a societății, în înarmarea
partidului, a maselor largi popu
lare cu înțelegerea științifică a re
alităților vieții interne și interna
ționale contemporane, in ridicarea
nivelului general de cunoștințe al
oamenilor muncii, ia lărgirea ori
zontului lor cultural, la formarea
conștiinței omului nou al so i

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

vers și frumos. Nu numai munca ni
general a! partidului. Nu e nevoie
se cere să o cîntăm, dar nici să de
să mai spun că prin neobosita sa
venim campioni ai evaziunii sau ai
muncă, prin tot ce face partidul
ironizării celor mai sfinte lucruri,
nostru pe plan extern și intern.
cum se întimplă într-o anumită
România și-a cucerit un binemeri
dramaturgie, așa-zis modernă, afla
tat prestigiu in lume. Dar asta ată departe de măreția unui text de junge? Atunci cînd președintele tă
Delavrancea sau Davila.
rii vorbește despre creșterea spiri
Există încă în literatura noasfră
tului revoluționar se gîndeste si la
critici care nu acordă suficientă
vigilenta necesară pentru a nu
atenție literaturii de inspirație pa
pierde ceea ce am cucerit si la spi
triotică. socială, care se grăbesc
ritul critic constructiv. Să fim conchiar să minimalizeze o asemenea
stienti că generațiile viitoare ne vor
literatură. Nu vreau să-i apăr pe
judeca aspru dacă vom irosi șansa
fabricatorii de declarații festiviste,
istorică pe care o avem acum de a
susțin că Patria, Partidul și Mama
face din România unul dintre sta
nu se elogiază pe bandă rulantă,
tele cele mai puternice din acest
dar nici să ni se spună — mai
colt de lume, o tară â progresului
direct sau mai aluziv — că genul ca
și buneistări. Avem toate condiții
atare este un păcat de moarte nu le ca să fie așa. trebuie numai să
putem admite! Aș mai adăuga că
fim uniți in jurul partidului, să
alții fac din afirmarea valorilor na
muncim fiecare la locul nostru cu
ționale pe care o întreprindem de
pricepere si entuziasm, să ne bizuim
multă vreme un fel de vină imîn tot ce facem ne minunatul nostru
pardonabilă ! Dâcă-1 aduci în aten
popor și pe Charta principiilor co
munismului. In lumina acestor ade
ția conștiinței contemporane pe
văruri nutresc convingerea că apro
Iorga. pe Călinescu, pe Arghezi
piatul Congres al culturii și edu
ești neapărat îndatorat unui „tra
diționalism depășit". Iată, s-au cației socialiste va marca un im
spus în cuvîntarea secretarului ge
portant pas înainte pe drumul de
mocratizării continue a culturii și
neral al partidului lucruri minunate
optimizării activității pe care o
despre istoria neamului nostru: dar
depunem, al edificării unei spiri
avem noi destule cărți de istorie și
literatură care să ilustreze ceea ce tualități superioare în patria noastră.
In ce mă privește, mă consider
cu atita dragoste amintea tovarășul
Nicolae Ceaușescu în discursul său? dator și, totodată, stimulat de ideile
De ce, cînd scribi de aiurea rein- înnoitoare, luminoase ale expunerii
ventează povestea părăsirii Daciei
prezentate plenarei de secretarul
nu le răspundem acestora că o țară ’ general al partidului, de a sluji
care avea aur, sare, aramă, păduri, cauza nobilă a. literaturii române,
grîu și pește In rîuri nu poate fi cauza nobilă a făuririi socialismu
părăsită decît atunci cînd intri în
lui în România, cu aceeași dăruire
pămintul ei, dar nici atunci, pentru
ca și pînă acum, cu mai mult curaj
că devii glie ?
partinic și civic, ca tin soldat al
partidului, așa cum am fost, sint
Am trăit momente minunate ascultind analiza făcută de secretarul
£i voi fi in întreaga mea viață.

MARGARET THATCHER
Primul ministru al Regatului Unit
al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Întîlnire
la C.C al P. C. R.
«

Joi, 3 iunie a.c., tovarășul Virgil
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., s-a întîlnit cu delegația Par
tidului Social-Democrat din Finlan
da, condusă de Johannes Koikkalainen, președintele Consiliului P.S.D.,
care, la invitația C.C. al P.C.R., face
o vizită în tara noastră.
în cadrul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă privind
activitatea și preocupările actuale
ale celor două partide și s-au abor
dat unele aspecte ale vieții politice
internaționale. De ambele părți a
fost exprimată dorința de a dezvol

ta continuu colaborarea dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul
Social-Democrat din Finlanda, din
tre România și Finlanda. în spiritul
stimei și respectului reciproc. în in
teresul poporului român și poporu
lui finlandez, al cauzei păcii, secu
rității și independentei naționale, al
colaborării și înțelegerii între na
țiuni.
La convorbire, care 6-a desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, priete
nească. a participat -Stan Soare, ad
junct de șef de secție la C.C. al
P.C.R.

Cronica

zilei

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, s-a întîlnit, joi.
cu delegația Senatului Regatului Hașemit al Iordaniei, condusă de Bahjat Talhouni. președintele senatului.
în timpul întrevederii au fost abordate probleme referitoare la sta
diul actual $i perspectivele de dez
voltare a raporturilor de colaborare
dintre România și Iordania în dome
nii de interes comun, exprimindu-se
dorința reciprocă de a se acționa în
continuare, în conformitate cu Înțe
legerile convenite la nivel înalt, pen
tru extinderea și amplificarea acestor
relații.
Au fost discutate, de asemenea,
unele aspecte ale problematicii vie
ții internaționale actuale, îndeosebi
cele legate de situația din Orientul
Mijlociu.

A participat Nasir Batayneh, am
basadorul Iordaniei la București.

în aceeași zi. oaspeții iordanieni
au vizitat obiective sociale și cartier
re de locuințe din Capitală.

★
în Capitală a avut loc, joi
după-amiază, o manifestare cultu
rală dedicată apropiatei sărbătoriri a
Zilei Constituției Danemarcei.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un nu
meros public.
Au fost prezențf Lorenz Petersen,
ambasadorul Danemarcei la .Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

A apărut:
„Revista română de studii internaționale”
Nr. 1-2 (57-58)71982
Din sumar: „Dreptul la pace —
cel mai inalt drept al oamenilor,
popoarelor și statelor" (Nicolae Ecobescu. Alexandru Bolintlneanu);
„Dezarmarea: imperativele unei abordări noi. ale unor acțiuni sus
ținute si eficiente" (Gheorghe
Dolgu, Constantin Ene); „România
și securitatea europeană" (Romulus
Neagu); „Eliminarea forței din via
ta internațională — componentă
fundamentală a edificării păcii"
(Vasile Secăreș): „Reglementarea
pașnică a diferendelor internațio
nale" (Traian Chebeleu); „Coope

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 4
Iunie ora 21 — 7 iunie, ora 21. In țară:
Vreme caldă. Cerul va £1 variabil, fa
vorabil averselor de ploaie, însoțite de
descărcări electrice îndeosebi in zonele
de deal și de munte. VIntul, în general

teatre
■ Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Cavoul de familie — 19,30;
(saia Atelier) : Elegie — 19.
■ Filarmonica
„George
Enescu"
(16 00 60, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Ion Baclu. Soliste:
Elise Virsaladze (U.R.S.S.), Adina Iurașcu. Dirijorul corului : Vasile Pan
tea — 19,30; (sala Studio) : „Treptele
afirmării artistice". Petre Nancu —
trompetă, Laurențiu Sbărcea — vio
loncel — 17.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
O zi de odihnă — 19,30; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Furtuna — 19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbră
căm pe cel gol — 19.M.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 20.
■ Teatrul de comedie (16 64 60) :
Concurs de frumusețe — 19,30.
■ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovll — 18,30;
(sala Studio) : Omul care face mi
nuni — 19.
■ Teatrul GiuleȘtl (sala Majestic,
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas
Catinca fată bătrină — 19,30.
■ Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase(15 56 78, grădina Boema) : Frumosul
din pădurea zăpăcită... — 19,30; (sala
Savoy) : Belmondo al II-iea — 19,30.
■ Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : La fintina dorului — 18,30.
■ Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) ;
Piatră la rinichi — 19,30.
■ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Albă ca zăpada si cel 7 pitici — 17.
■ Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Anotimpurile minzului — 17.
■ Circul București (1101 20) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova" —
19,30.

cinema
■ Trandafirul galben : PATRIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
■ Un echipaj pentru Singapore î
VICTORIA — 9; 11; 13,15; 15,30; 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.
■ Cîntarea României : CENTRAL —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Mama — 9; 11, Zile de fior *1 rîs

rarea culturală ca factor de pace
și de înțelegere internațională" (Va
lentin Lipatti); „Rolul proeminent
al dreptului internațional în înfăp
tuirea dezarmării" (Victor Duculescu); „Inițiative ale României la
O.N.U." (Traian Chebeleu).
Revista mai cuprinde rubricile:
Documente de politică externă și
Jurisprudența română de drept al
comerțului internațional.
Revista are și o ediție în limbi
străine — Revue Roumaine d’Etudes Internationales — (articole în
limbile franceză, engleză, rusă).
slab, va prezenta Intensificări de scurtă
durată. Temperaturile minime vor fi
cuprinse Intre 9 și 19 grade, iar cele
maxime Intre 24 și 32 de grade. In
București : Vremea va fi caldă, cu ce
rul variabil, favorabil averselor de
ploaie și descărcărilor electrice dupăamiaza. Vîntul va sufla slab, pînă la
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între 14 și 17 grade, iar cele
maxime între 28 și 31 de grade. (Corncliu Pop, meteorolog de serviciu).

— 12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,30 : DOI
NA.
■ 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 : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19.30.
H Drumul oaselor : COTROCENI —
15,30; 17,45; 20.
■ Orgolii : PROGRESUL — 16; 18; 20.
S Visul de argint ai 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, EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Vacanță cu clinele : TIMPURI NOI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
■ Unde ești, dragoste ? :
STUDIO
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
B Comoara din lacul de argint : VII
TORUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
GRADINA MODERN — 21.
■ Grănicerii s MUNCA — 15; 17,15;
19.30.
■ La est de Java : LUCEAFĂRUL —
9; 11,30; 14; 16.45; 19,15.
H Marea evadare î CAPITOL — 9;
12; 16; 19, la grădină — 20,45.'
■ Pilot de formula I : GRIVIȚA —
9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20,15, AURO
RA — 9; 11,15; 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 s DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
GRADINA ARTA — 20,45.
M Adio, domnule Chips j EFORIE —•
9; 12; 16; 19.
■ Școala curajului III : LIRA —
15,30; 18; 20, la grădină — 20,45.
■ Polițistul ghinionist : GIULEȘTI —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Cei șapte fantastici : PACEA —15,30; 17,30; 19,30.
B Roberto Carlos cu 300 km pe oră :
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18;
20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, GRADINA FESTIVAL — 20,45.
B Tess : VOLGA — 9; 12,15; 16; 19,15.
B în spațiu : MIORIȚA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
B Capitolul al doilea : POPULAR —
15,30; 17,30; 19,30.
B Cinci pentru infern : COSMOS —
8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30.
B Misterele de la castel : FLACĂRA
— 15,30; 17,30; 19,30.
B Bonner fiul : CULTURAL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRĂDINA
GLORIA — 21.
B Superpolițistu! : GRADINA LU
CEAFĂRUL — 20,45.
B Toate mi se întimplă numai mie :
GRADINA PARC HOTEL — 21.

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu

MOSCOVA

Popoarele lumii doresc sâ

Distincții pentru întreprinderi românești

ia plenara C. C. al P.C.R.

trăiască în pace, la adăpost

la expoziția internațională „INLEGMAS ’82"

internaționale, o vibrantă chemare
la lupta pentru pacea și progresul omenirii
„Corespunzător intereselor supreme ale poporului
nostru, ale cauzei progresului social, ale destinderii, ale
independenței naționale și păcii, partidul și statul nos
tru nu vor precupeți nici un efort pentru a-și aduce con
tribuția la realizarea năzuințelor întregii omeniri de a
trăi în pace, de a-și făuri o viață mai dreaptă și mai
bună"
NICOLAE CEAUȘESCU
Plenara lărgită, din 1—2 iunie, a
echilibrul bazat pe blocuri militare
nu mai corespund realităților, in
Comitetului Central al Partidului
Comunist Român s-a înscris ca un prezent fiind în curs reașezarea
unui nou raport de forțe și a unui
eveniment de o profundă semnifi
nou echilibru mondial intre state
cație nu numai națională, dar și
internațională. Expunerea prezen
și grupări de state, care — așa
cum se poate prevedea — se va în
tată de tovarășul Nicolae
temeia pe o mai mare diversitate
Ceaușescu,
abordînd
probleme
esențiale pentru stadiul actual și
a centrelor de putere, va tine mai
mult seama de rolul lumii a treia,
dezvoltarea în perspectivă a con
strucției socialiste in țara noastră, de țările mici și mijlocii, al state
lor în cuns de dezvoltare și neali
a consacrat, totodată, o importan
niate.
tă parte problemelor vieții inter
Apliclnd în modul; creator ce ii
naționale contemporane, punînd
este propriu principiile materialis
astfel, încă o dată, în evidență una
din trăsăturile caracteristice ale mului dialectic și istoric la dezvol
tarea
contemporană,
tovarășul.
concepției și activității partidului
Nicolae Ceaușescu pune în eviden
nostru — îmbinarea armonioasă,
ță că pe arena mondială au apă
organiră, indisolubilă dintre poli
rut contradicții noi ; odată cu
tica internă și cea externă.
contradicția dintre socialism și ca
Această parte a expunerii, prin
analiza multilaterală, profundă a
pitalism — care continuă să se ma
nifeste, deși in prezent există o
principalelor evoluții contempora
mai bună înțelegere cu privire la
ne, a fenomenelor și tendințelor
v actuale de pe arena mondială, prin
necesitatea coexistentei pașnice în
. reafirmarea, în concordantă cu o- tre țările cu orînduiri sociale di
ferite — se accentuează, devine tot
rientările Congresului al XH-lea. pe
mai puternică, capătă o însemnă
deplin confirmate de viață, a pozi
tate fundamentală contradicția in
țiilor și direcțiilor de acțiune,
tre țările bogate și cele sărace. As
principiale și constructive, ale Ro
cuțirea tuturor acestor contradic
mâniei socialiste îndreptate spre
ții, persistența crizei economice,
soluționarea celor mai arzătoare
accentuate de politica dobînzilor
probleme ale vieții internaționale,
înalte, dimensiunile fără precedent
reprezintă un îndreptar teoretic și
ale cursei înarmărilor, existența
practic de excepțională însemnăta
unei serii de conflicte și apariția
te pentru întreaga activitate exter
nă a partidului și statului nostru, . continuă a altora noi îndreptățesc
aprecierea din expunere că în re
pentru participarea poporului ro
lațiile internaționale s-a ajuns la
mân, alături de celelalte popoare,
o încordare deosebit de gravă, care
la luptă pentru pace și progres.
a dus la creșterea pericolelor de
Totodată, impunîndu-se atenției
noi conflicte militare, inclusiv de
generale într-un moment de o deo
izbucnire a unui nou război mon
sebită gravitate, ; reliefind ca idee
dial.
de frontispiciu răspunderea state
Ca o concluzie fundamentală delor și popoarelor pentru destinele
curgînd
din această situație inter
civilizației umane, expunerea se
națională atît de complexă și de
constituie într-o vibrantă și înflă
primejdioasă, expunerea sublinia
cărată chemare la unire și acțiune
ză că este necesară „mai mult ca
pentru salvgardarea păcii, pentru
oricind unirea eforturilor popoare
făurirea unei lumi mai drepte și
lor pentru a se pune capăt încor
mai bune pe planeta noastră. Se
dării internaționale, a opri cursul
poate astfel afirma că expunerea
spre
confruntare și război, pentru
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
reluarea și continuarea politicii de
aduce o nouă și deosebit de impor
destindere, respect al
indepen
tantă contribuție la înțelegerea te
dentei naționale și pace".
meinică a proceselor lumii in care
Acum. cînd evenimentele au
trăim, la dezvoltarea gindirii soconfirmat din nou că este ușor să
cial-politice, a teoriei socialismu
se înceapă un conflict, dar infinit
lui științific, la cauza păcii și pro
gresului, relevînd și mai pregnant mal greu să se ajungă la soluțio
narea
lui. președintele României
personalitatea proeminentă a pre
ședintelui României, rolul său ca a subliniat din nou și cu putere
promotor neobosit al celor mai necesitatea de a se renunța defi
nitiv ia calea militară, de a se in
înalte aspirații ale tuturor po
tensifica eforturile pentru înceta
poarelor.
rea
conflictelor existente si a se
Desigur, dată fiind bogăția de
reglementa toate diferendele din
idei, aprecieri și teze noi din do
tre state exclusiv pe căi politice,
meniul vieții internaționale cuprin
se in expunere, acestea vor forma — preconizînd în acest scop crea
rea în cadrul O.N.U. a unui orga
obiectul dezbaterii amănunțite în
tr-o suită de articole și comenta nism special care să acționeze în
direcția organizării tratativelor și
rii ; în cele ce urmează nu ne pro
problemelor dintre
punem decît o succintă prezentare soluționării
a celor mai importante din proble state pe această bază.
în spiritul politicii promovate
mele abordate.
de România, expune
In prim planul acestei problema consecvent
rea pune un accent deosebit pe
tici se situează lupta pentru
problema
opririi
cursei înarmări
asigurarea păcii și independenței
lor și înfăptuirea dezarmării, ca
popoarelor — dezideratul funda
centrală, ca imperativ
mental al contemporaneității. „Ne problemă
categoric al vieții internaționale.
aflăm, arată secretarul general al
Sînt reafirmate pozițiile și propu
partidului, intr-o asemenea etapă nerile
țării noastre privind opri
cind pacea constituie problema
rea de îndată a cursei înarmărilor,
fundamentală. Să facem totul pen înghețarea
cheltuielilor militare,
tru a asigura pacea omenirii
.
**
trecerea la dezarmare. In primul
Pornind de la marile transfor
rind nucleară, asigurîndu-se echi
mări revoluționare petrecute pe librul militar la nivelul, cel mai
plan mondial, expunerea relevă
scăzut Sînt salutate recentele pro
cele două tendințe diametral opu
puneri ale Uniunii Sovietice și
se ce &e confruntă pe arena inter
S.U.A. și înțelegerea dintre ele
națională : pe de o parte, politica
pentru începerea tratativelor pri
imperialistă de forță și dictat, de vind problemele
armamentelor
menținere și reîmpărțire a zonelor strategice. Este subliniată cerința
de influență, de accentuare a \ opririi amplasării noilor rachete
cursei înarmărilor și, pe de altă In Europa, a retragerii și distru
parte, orientarea tot mai puternică
gerii celor existente. necesitatea
spre o politică nouă, de asigurare imperioasă a realizării unei Eu
a dezvoltării pașnice, independente rope fără arme nucleare;
a popoarelor și de colaborare pe
Reafirmarea pozițiilor țării noas
baza principiilor egalității și res tre. in domeniul dezarmării dopectului reciproc.
bîniiește un relief deosebit acum,
O deosebită semnificație are a- în preajma deschiderii sesiunii
O.N.U. pentru dezarmare, menită
precierea teoretică originală, pro
fund novatoare, desprinsă din de
*
să adopte hotărîri concrete și să
Cantarea faptelor și evenimentelor determine trecerea fermă la de
actuale, potrivit căreia vechiul ra zarmare. Mandatul încredințat de-.
port de forțe stabilit după cel legației române la sesiune reflectă
de-al doilea război mondial, ca și voința unanimă a poporului ro
x__________________ :___________

[

PRODUCȚIA MONDIALA DE CEREALE IN 1982 se va situa între
1 470 și 1 605 milioane tone, comparativ cu 1 528 milioane tone obținute
in 1981 — se estimează intr-un raport preliminar al Organizației Națiuni
lor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.). Nivelul producției de
griu se prevede a fi de 450—500 milioane tone (461 milioane tone in 1981),
iar al celorlalte cereale in jur de 800 milioane tone (792 milioane tone
anul trecut), in timp ce pentru orez se estimează o producție de 265—285
milioane tone (comparativ cu 275 milioane tone, în 1981). Condițiile de
dezvoltare a semănăturilor de grîu au fost, in general, satisfăcătoare in
emisfera nordică, clima fiind favorabilă, de asemenea, și pentru culturile
de primăvară — menționează raportul, adăugind însă că perspectivele
sînt mai puțin bune pentru producția cerealieră din sudul Africii, unde
are loc o secetă puternică.

CONVORBIRI
AMERICANOFRANCEZE LA NIVEL ÎNALT.
Președintele S.U.A., Ronald Rea
gan, a sosit la Paris, prima etapă
a turneului său vest-european, în
cursul căruia va mai vizita Roma,
Londra și Bonn. Ronald Reagan a
avut, la Palatul Elysăe, convorbiri
cu președin
*'
1’ ""antei, Franțois
Mitterrand, v
Teședinți au
făcut un schin
'< în legătu
ră cu problemele .
e pe agen

da reuniunii la nivel înalt a prin
cipalelor șapte țări occidentale in
dustrializate. ale cărei lucrări în
cep astăzi la Versailles.
REUNIUNEA LA NIVEL MI
NISTERIAL A BIROULUI DE
COORDONARE AL ȚARILOR
NEALINIATE și-a început lucrări
le la Havana. La lucrări participă
92 de delegații. Din România, care
are statut de invitat la mișcarea

mân, angajat plenar alături de
toate forțele care participă în pre
zent la larga mișcare mondială
pentru salvarea omenirii de la ca
tastrofa nucleară. Plenara a chemat
la organizarea pe tot cuprinsul țării
de noi și noi manifestări în pe
rioada în care se desfășoară sesiu
nea specială, inclusiv trimiterea de
telegrame și moțiuni, semnate de
milioane de cetățeni ai patriei, care
să dea expresie hotăririi poporului
nostru de a milita pentru o lume
fără arme și fără războaie.
Pomindu-se de la considerentul
că lichidarea dominației coloniale
constituie doar o parte a procesului
revoluționar, în expunere este de
monstrată din nou necesitatea de a
se acționa in continuare pentru
lichidarea subdezvoltării și edifica
rea noii ordini economice interna
ționale, fără de care nu poate fi
vorba de stabilitate economică și
politică mondială, nici de realizarea
unei lumi a colaborării pașnice. Și
cu acest prilej a fost pusă în evi
dență relația de interdependentă
dintre dezarmare și dezvoltare, su
mele economisite prin reducerea
bugetelor militare putînd contribui
la soluționarea problemelor țărilor
sărace, ceea ce s-ar repercuta po
zitiv asupra vieții economice și
politice mondiale.
Soluționarea problemelor com
plexe ale lumii de azi face mai
necesar ca oricînd întărirea colabo
rării între toate statele și popoa
rele lumii. România — așa cum a
arătat și cu acest prilej tovarășul
Nicolae Ceaușescu — este ferm
hotărîtă să promoveze și în viitor
o politică activă de colaborare și
prietenie cu țările socialiste, cu
țările în curs de dezvoltare, cu
toate statele lumii, fără deosebire
de orînduire socială, pe baza prin
cipiilor noi de relații interstatale,
singurele în stare să asigure înțe
legerea și conlucrarea fructuoasă,
să întărească cauza păcii. In acest
cadru general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a subliniat, inclusiv în
cuvîntul de încheiere a plenarei,
necesitatea întăririi și dezvoltării
relațiilor cu țările vecine, socialiste
și nesocialiste, astfel ca zona noas
tră să devină o zonă a colaborării,
a păcii și -înfrățirii.
De la tribuna plenarei Comite
tului Central al P.C.R. a fost încă
o dată afirmată hotărîrea partidu
lui nostru de a acționa pentru intărirea solidarității cu partidele
comuniste și muncitorești, pe baza
principiilor deplinei egalități, res
pectării dreptului fiecărui partid
de a-și elabora linia politică, în
concordanță cu realitățile din țara
respectivă. în virtutea diversității
căilor de trecere spre socialism, a
faptului că nu există un model
pentru construcția socialistă, nu se
poate negă caracterul socialist al
unei tari sau alteia, nu se poate
opune socialismului dintr-o țară
socialismul din alte țări sau socia
lismul ce urmează să se realizeze
în viitor. încă o dată a fost releva
tă linia consecventă a partidului
nostru, potrivit căreia trebuie să
se facă totul pentru depășirea di
vergențelor, renunțarea la orice
blamări, pentru realizarea noii uni
tăți și solidarități în lupta pentru
pace, independentă și socialism. Și
de aici înainte, P.C.R. va acționa
ferm pentru dezvoltarea colaborării
cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcarea de eliberare
națională, cu partidele de guvernămint din noile state independente,
cu toate forțele revoluționare, de
mocratice și progresiste.
Expunerea reafirmă convingerea
că stă în 'puterea popoarelor, a
forțelor înaintate de pretutindeni
de a stăvili încordarea din viața
internațională, de a asigura triumful
rațiunii și păcii. Este o concluzie
profund optimistă, de natură să
mobilizeze poporul nostim, masele
largi de pe întreaga planetă, ome
nirea progresistă la intensificarea
luptei pentru pace și progres, pen
tru un viitor mai bun, intr-o lume
mai bună și mai dreaptă.

MOSCOVA — Trimisul Agerpres,
I. Dumitrașcu, transmite: La expo
ziția internațională „INLEGMAS *82 “
de mașini și procese tehnologice pen
tru industria ușoară, care a reunit
peste 500 de expozanți din 23 de țări,
exponatele prezentate în pavilionul
românesc s-au bucurat de atenție și
succes. Comitetul de organizare a de
cernat o diplomă de onoare între

Creșterea producției de cărbune in R. P. Polonă

Conflictul anglo- argentinian
• Acțiuni de tatonare pe frontul din jurul orașului Puerto
Argentino (Port Stanley) • Inrâutățirea bruscă a vremii
îngreunează operațiunile militare • Declarații ale părților
implicate în legătură cu modalitățile unei soluționări politice
BUENOS AIRES 3 (Agerpres). —
Citind comunicate ale Statului Major
comun al forțelor armate argentiniene, agențiile internaționale de presă
relatează, că în ultimele 24 de ore,
în zona Malvinelor (Falkland) nu au
fost reperate schimburi puternice de
focuri între trupele britanice, care
și-au consolidat pozițiile la San
Carlos, Puerto Darwin. Goose Green
și Mount Kent, și infanteria marină
argentiniană, care a primit, pe calea
aerului, de pe continent noi cantități
de armament, muniție și alimente.
Singurele evenimente militare au
fost semnalate în perimetrul Mount
Kent — Puerto Argentino (pe o dis
tantă de aproximativ 16 km), unde
au fost lansate acțiuni limitate de
tatonare reciprocă între cele două
părți aflate in conflict. Comunicatele
precizează că forțele argentiniene
aflate în avanposturile de la Puerto
Argentino au continuat să-și fortifice
pozițiile și sînt. în prezent, gata să
respingă orice atac al inamicului. La
Buenos Aires se consideră că. dato
rită înrăutățirii bruște a vremii —
s-a declanșat o puternică furtună de
zăpadă — un atac masiv și decisiv
britanic asupra pozițiilor argentinie
ne din preajma capitalei Malvinelor
este puțin probabil în următoa
rele ore.
In paralel, s-a menționat că partea
argentiniană este hotărîtă să-și aducă
în continuare în mod consti-uctiv
aportul la eforturile care se fac pe
plan internațional, la O.N.U. sau în
alte organisme internaționale, consa
crate găsirii unei soluții politice, ne
gociate. pentru conflictul din Atlan
ticul de sud. dar rămîne fermă pe
poziție în ceea ce privește dreptul
de a-și exercita plenar suveranitatea
asupra Insulelor Malvine.

LONDRA 3 (Agerpres). — Marea
Britanie și-a consolidat in cursul zi
lei de joi pozițiile de luptă ocupate
în jurul capitalei Insulelor Malvine
(Falkland), Port Stanley (Puerto
Argentino), în cadrul pregătirilor
pentru un atac asupra forțelor ar
gentiniene concentrate în oraș — re
latează agențiile Reuter, U.P.I. și
France Presse, citind informațiile
transmise de la fața locului de co
respondenții de război britanici. Dis
pozitivul de luptă constituit în jurul
orașului Port Stanley se sprijină,
după cum relatează sursele citate,
pe două poziții întărite principale —
una pe Mount Kent, la 16 kilometri
vest de Port Stanley, și alta pe înăl
țimile „Two Sisters
,
**
la 19 kilometri
de oraș.
Forțele aeriene britanice, comple
tate, în urma pierderilor, cu un lot
de 20 de avioane de vinătoare „Sea
Harrier", sosit din Anglia, care ope
rează de la bordul portavioanelor
„Invincible" și „Hermes" și de pe
aerodromurile improvizate din insu
le, bateriile de tunuri instalate în
împrejurimile orașului Port Stanley,
precum și artileria de la bordul na
velor militare britanice au supus
unor bombardamente intermitente
pozițiile de apărare argentiniene.
Pe de altă parte, după cum rela
tează agențiile internaționale de
presă, premierul britanic, Margaret
Thatcher, in interviuri acordate se
parat posturilor britanice de televi
ziune și unor corespondenți ameri
cani, a declarat că, „în cazul în care
Argentina va anunța că își retrage
forțele sale în 10—15 zile, nu va fi
nevoie de o bătălie" pentru orașul
Port Stanley.

de primejdia nucleară!
„Nimic nu justifica sporirea arsenalelor"
PARIS. - Pentru înlăturarea pericolului ce planează asupra întregii
omeniri se Impune cu necesitate reluarea procesului de destindere in
ternațională — se spune in apelul adresat apropiatei sesiuni speciale a
Adunării Generale a O.N.U. consacrate dezarmării de către Comitetul
Executiv al Federației Mondiale a Oamenilor de Știință, difuzat la Pa
ris. Documentul relevă importanța renunțării la politica confruntării, subliniindu-se că deosebirile de vederi dintre statele cu sisteme social-politice diferite nu justifică intensificarea cursei înarmărilor.
Apelul precizează că pentru excluderea războiului se cere renun
țarea la armele nucleare, chimice și bacteriologice, precum și interzi
cerea creării altor tipuri de arme cu forță și mai distrugătoare, redu
cerea la minimum a trupelor și armamentelor.
Comitetul Executiv ol F.M.O.S. adresează un apel tuturor oamenilor
de știință și organizațiilor de profil de a-și aduce o contribuție mai
activă în lupta pentru pace.
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0 rezoluție a partizanilor păcii din Polonia
VARȘOVIA. — în cadrul ședinței
comune a Comitetulul_ polonez pen
tru apărarea păcii și â Comitetului
obștesc polonez pentru securitate și
cooperare în Europa, consacrate apropiatei sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. pentru pro
blemele dezarmării, ministrul po
lonez al afacerilor externe, Jozef
Czyrek, a relevat că țara sa va
face tot posibilul ca această sesiu

ne să se desfășoare într-un climat
propice întăririi păcii și securității.
In cadrul ședinței a fost adop
tată o rezoluție prin care se expri
mă profunda îngrijorare fată de
creșterea încordării internaționale
datorată amplorii fără precedent a
cursei înarmărilor, îndeosebi a ce
lor nucleare, care atrage după sine
pericolul unei catastrofe globale.

„Toate partidele politice trebuie să mobilizeze
opinia publică în sprijinul dezarmării"
Cancelarul federal al Austriei,
Bruno Kreisky, s-a pronunțat pen
tru continuarea politicii de des
tindere. In cadrul unui inter
viu acordat publicației suede
ze „Arbetet". șeful guvernului

austriac a subliniat importanta ac
țiunilor pentru pace în intreaga
lume. Toate partidele politice, a
afirmat el. trebuie să mobilizeze
opinia publică pentru promovarea
unei politici de pace.

„Cursa înarmărilor a luat proporții aberante"
BONN. — „Cursa
înarmărilor a luat pro
porții
inimaginabile,
anii *80 s-ar putea în
scrie ca cel mai pe
riculos deceniu din
istoria omenirii !" —
se spune în declarația
publicată la Bonn de
un grup de activiști ai

Partidului Liber-Democrat și ai organi
zației sale de tineret.
„Tinerii
democrați"
din R.F.G. Noile ge
nerații de arme nu
cleare, chimice, bacte
riologice și ale altor
arme de nimicire in
masă sporesc perico

lul izbucnirii unui nou
război mondial, con
tribuie ia agravarea
unor probleme socia
le în numeroase țări
ale lumii. De această
*
situație trebuie să tină
seama
responsabilii
politicii din țările
N.A.T.O.

Proteste împotriva amplasării de noi rachete în Belgia
BRUXELLES. — Consiliul regio
nal valon, organul executiv al
puterii de stat în această regiune
din Belgia, a luat în dezbatere un
proiect de rezoluție în care se
stipulează interzicerea amplasării
de noi rachete nucleare cu rază
medie de acțiune în Valonia. Do

cumentul subliniază pericolul ce-l
reprezintă pentru Belgia transfor
marea teritoriului acestei țări in
rampă de lansare a rachetelor nu
cleare și cere organului legislativ
să nu-și dea acordul în vederea
construirii instalațiilor militare pen
tru noile rachete.

„Flacăra Olimpică" a păcii
LISABONA. — După ce a stră
bătut principalele orașe ale Portu
galiei, flacăra olimpică a păcii s-a
reîntors la Lisabona. Pe întregul
traseu parcurs au fost organizate
mitinguri și adunări în cadrul că
rora participanții s-au pronunțat
pentru încetarea cursei înarmărilor,
pentru dezarmare, pentru instaura

rea unei păci trainice și durabile
pe planeta noastră. în continuare,
făclia păcii va traversa Oceanul
Atlantic, urmîndu-și traseul prin
Canada spre New York, unde ur
mează să sosească în preajma în
ceperii lucrărilor sesiunii speciale
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrate dezarmării.

UN COMENTARIU AL AGENȚIEI FRANCE PRESSE :

Dosare încărcate pe masa reuniunii
de la Versailles
„TreizecsSde milioane de șomeri în
Occident, intensificarea protecționismului, stagnarea economică, agrava
rea tensiunilor dintre Est și Vest :
Intîlnirea la nivel înalt a celor mai
bogate șapte tari o'ccidentale va în
cepe, la 4 iunie, la Versailles, într-un
climat de neliniște" — așa își începe
agenția France Presse un comentariu
în ajunul întîlnirii de la Versailles a
principalelor țări capitaliste dez
voltate.
tn continuare. In comentariu se
subliniază :
„Pentru al optulea an consecutiv,
conducătorii lumii occidentale se vor
întilni la cel mai înalt nivel pentru
a studia evoluția și consecințele crizei
economice, care a început, acum
aproape nouă ani, cu -primul șoc al
petrolului»".
Fastul Palatului de la Versailles nu
va putea ascunde dificultățile cu care
sînt confruntați președintele ameri
can, Ronald Reagan, ca și cel francez,
Francois Mitterrand, precum și șefii
guvernelor celorlalte cinci țări parti
cipante : Pierre Elliott-Trudeau (Ca
nada), Margaret Thatcher (Marea Bri
tanie), Helmut Schmidt (R.F.G.),
Giovanni Spadolini (Italia) și Zenko
Suzuki (Japonia).
Rezultatele precedentelor întilniri
la nivel înalt au fost incerte și nu au
fost urmate întotdeauna de efecte
practice. Intîlnirea de la Versailles,
care, ca și cea de la Rambouillet, din
1974, inaugurează o serie de șapte
reuniuni ce vor avea loc, pe rind; in
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SENTINȚA. Consiliul Suprem al
Justiției militare spaniole a dat
publicității sentința in procesul
celor 33 de persoane (32 de militari
Si un civil) implicate în tentativa
de lovitură de stat de la 23 fe
bruarie 1981. Doi dintre acuzați —
locotenent-colonelul Antonio Tejero si generalul Jaime Milans del
Bosch — au fost condamnați la
cite 30 de ani închisoare. 11 acu

mult decît In ianuarie-mai anul
trecut.
Crește ritmic și producția de căr
bune brun. Cantitatea extrasă in pe
rioada respectivă a ajuns la 15,6 mi
lioane tone, fiind cu aproape 3 mili
oane de tone mai mare decît în pri
mele cinci luni ale anului trecut.
Agenția citată relevă și munca
bună din primele cinci luni ale anu
lui a energeticienilor polonezi.

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — In
primele cinci luni ale anului curent,
în R.P. Polonă, au fost extrase peste
79 milioane de tone de huilă, cu 11
milioane de tone mai mult decît în
aceeași perioadă a anului trecut, re
latează agenția P.A.P. Această pro
ducție a permis satisfacerea nevoilor
tării și intensificarea exporturilor,
care au ajuns la 10,7 milioane tone,
cu aproape 4,8 milioane tone mai

'AGENȚIILE DE PRESĂ
e scurt
de nealiniere, participă o delega
ție condusă de Constantin Oancea,
adjunct al ministrului afacerilor
externe.

prinderii de comerț exterior Centra
la mașini textile, pentru buna cola
borare în organizarea expoziției, și
alte cinci diplome de onoare Centra
lei industriale de mașini si utilaje
pentru Industria ușoară, întreprin
derilor „Unirea
**
și „Metalul roșu
**
din Cluj-Napoca, I.U.P.S. din Bo
toșani și „Metalotehnica
**
din Tîrgu
Mureș, pentru nivelul exponatelor
prezentate.

zați au fost achitați, iar restul au
primit pedepse cu închisoare pe
termene între 1 si 5 ani. Genera
lul Alfonso Armada, prezentat de
către coinculpati drept „creierul"
operațiunii, a fost condamnat la
sase ani închisoare.
REUNIUNE S.E.L.A. La Caracas
se desfășoară lucrările unei reu
niuni extraordinare a țărilor mem
bre ale Sistemului economic lati
no—american (S.E.L.A.), al cărei obiectiv central este lărgirea coope
rării dintre acestea și Argentina,
in vederea lichidării efectelor sanc

fiecare din țările participante, va în
cerca să meargă mai în profunzime.
In timpul celor trei zile de lucru
— fără a mai socoti convorbirile bi
laterale — „cei șapte" vor studia an
samblul problemelor politice și eco
nomice mondiale : situația econo
mică și șomajul, moneda și rata dobinzii, comerțul și energia, relațiile
Nord-Sud și raporturile Est-Vest.
Intre țările participante există nu
meroase puncte de vedere diferite și
contradicții. Astfel, în ciuda liberali
zării recente a anumitor importuri,
Japonia va face obiectul unor pre
siuni din partea partenerilor săi în
domeniul comerțului exterior, tot așa
după cum S.U.A. vor fi ținta reproșu
rilor din partea vest-europenilor
pentru politica dobînzilor ridicate și
a deficitului bugetar.
Nimeni nu așteaptă soluții-miracol.
De fapt, criza persistă în toate aceste
țări. Obiectivul esențial este realiza
rea unei mai mari „convergențe" —
pe termen scurt și mediu — a poli
ticilor, convergență dorită în special
de Paris și de Washington. Criza
nu amenință numai nivelul de trai
al fiecăruia, ea amenință și sta
bilitatea țărilor respective, în mă
sura în care nu mai permite absorbi
rea din punct de vedere financiar a
efortului de înarmare și în măsura in
care nu mai poate oferi, în special
tinerilor în căutarea primului loc de
muncă, perspectivele unui progres
economic și social. In acest sens, întilnirea la nivel înalt de la Versailles
poate fi considerată ca avind o miză
vitală pentru Occident". (Agerpres).

țiunilor economice impuse guver
nului de la Buenos Aires de către
Piața comună. La lucrări participă
reprezentanți din 25 de țări latino-americane. care. în momentul
de fată, definitivează un acord de
cooperare pe plan economic cu Ar
gentina.
NOUL PREȘEDINTE AL INDIEI
urmează să fie ales în cea de-a
treia săptămînă a lunii iulie, a
anunțat comisarul-șef al Corni si îi
electorale, S. L. Shakdher. Viitorul
șef al statului indian va fi cunos
cut înainte de 22 iulie. Mandatul
actualului
președinte,
Neelam
Sandjiva Reddy, expiră la 24
iulie.
INUNDAȚIILE DIN INDONEZIA
au provocat moartea a 176 persoa
ne, alte 13 fiind date dispărute, in
dică ultimul bilanț provenind din
sursă oficială. Au fost distruse 334
locuințe, 2 250 de persoane răminînd
fără adăpost.
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Peste 100 de organizații șl personalități din orașul american Chicago
au inițiat un marș al păcii, la care au participat 60 000 de cetățeni. De
monstranții au cerut să se pună capăt cursei înarmărilor, să inceteze
producția de arme nucleare. Fotografia înfățișează un aspect din timpul
marșului

COLUMBIA:

Programul de guvernămînt
prezentat de președintele ales
BOGOTA 3 (Agerpres). — într-un
interviu acordat agenției de presă
cubaneze Prensa Latina, președin
tele ales al Columbiei, Belisario Betancour Cuartas, a menționat că ac
tualele dificultăți din economia na
țională se datotesc aplicării unui
„model economic" impropriu condi
țiilor concrete din țară. Fundamen
tat de economistul american Milton
Friedman, acest model a determi
nat apariția unor rate înalte ale in
flației in ultimii ani, accentuarea re
cesiunii industriale, creșterea alar
mantă a șomajului. De aceea, se im
pune elaborarea unui nou program

economic guvernamental, care să co
respundă situației actuale din Co
lumbia — a arătat el. Președintele
ales a evidențiat că sint necesare li
chidarea analfabetismului, a subnu
triției, acordarea de credite pentru
dezvoltarea sectoarelor de bază ale
economiei naționale, intre care și a
agriculturii, stimularea comerțului.
In domeniul politicii externe, pre
ședintele ales al Columbiei s-a pro
nunțat pentru afirmarea deplină și
suverană a țării pe plan mondial,
pentru consolidarea independenței
naționale.

Naveta spațială „Columbia11 în pregătiri
pentru un nou zbor
CAPE CANAVERAL
3 (Agerpres). — La
Centrul spațial de la
Cape Canaveral (Flori
da) a început testarea
uriașului rezervor ex
terior al navetei „Co
lumbia", care, așa cum
se știe, se află în pre
zent în faza de pregă
tire a celei de-a patra
misiuni spațiale. In
uriașul rezervor exte
rior al navetei, care
are înălțimea unui bloc
cu 15 etaje, a început
pomparea a 1,9 milioa

ne litri de hidrogen și
oxigen lichid, bineînțe
les in compartimente
separate. Se urmărește,
astfel — scrie agen
ția U.P.I. — verifi
carea etanșeității re
zervorului, precum și a
capacității sale de a
menține combustibilul
lichid la o temperatu
ră suficient de scăzută
(in jur de minus 200
grade Celsius).
Purtătorul de cuvint al
Administrației naționa
le pentru aeronautică

și cercetarea spațiului
Cosmic (N.A.S.A.), Dick
Young, a declarat pre
sei că operațiunea s-a
■desfășurat cu succes.
După încheierea tes
tului, rezervorul va fi
golit de carburantul li
chid, ce va fi depozi
tat in apropiere, urmind a fi reincărcat în
rezervorul „Columbiei"
cu numai cîteva ore
înaintea începerii viito
rului zbor, programat
să înceapă la 27 iunie
a.c., ora 16,00 G.M.T.
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