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CONSFĂTUIREA 
de lucru cu activul si cadrele de bază 

din domeniile muncii organizatorice 
de partid si politico-ideologice

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUcu privire Ia perfecționarea activității organizatorice, ideologice și politico - educative,în vederea creșterii rolului conducător al partidului în întreaga viață economico ■ socială
Stimați tovarăși,Consfătuirea de lucru cu activul Si cadrele de bază din domeniile activității organizatorice, ideologice și politico-educative a dezbătut, în spiritul Tezelor din aprilie, activitatea organelor și organizațiilor de partid în vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și crearea condițiilor pentru trecerea României spre comunism. (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — eroism. România — comunism !“).Discuțiile în cele două grupuri de lucru, pe problemele organizatorice și problemele de propagandă, și în ședința comună au evidențiat cu putere că întregul nostru activ din aceste sectoare reprezintă o forță uriașă și are un rol important în înfăptuirea întregii politici a partidului de dezvoltare economico-socială, de ridicare a țării noastre pe noi culmi de progres și civilizație, de creștere a bunăstării materiale și spirituale a poporului. (Aplauze puternice, prelungite).In ședințele pe grupuri și în ședința comună s-au dezbătut, în spirit critic și autocritic, problemele activității din aceste sectoare. Pe drept cuvînt s-au evidențiat importantele realizări obținute în toate domeniile, precum și rolul important pe care l-au avut și îl au activitatea de partid, organele și organizațiile de partid în înfăptuirea hotărîrilor partidului, a legilor țării, a programelor de dezvoltare economică și socială.S-au formulat o serie de critici, s-au luat și poziții autocritice — deși acestea puteau fi și ceva mai ferme —, s-au formulat unele propuneri privind îmbunătățirea activității în aceste sectoare.Iată de ce se poate spune că această consfătuire cu activul și cadrele din cele două sectoare a răspuns și răspunde pe deplin cerințelor unei dezbateri largi în partid a problemelor perfecționării întregii activități, ale realizării u- nui spirit revoluționar de muncă în toate domeniile, aceasta răspun- zind necesităților noii etape a dezvoltării patriei noastre, a construcției socialiste, noii etape a activității multilaterale a partidului, de conducere a întregii societăți spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație comunistă. (Aplauze puternice, îndelungate).în ședința comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agriculturii. înaltul forum al democrației muncitorești-revoluționare, m-am referit pe larg la marile realizări din anii construcției socialiste și, în mod deosebit, la rezultatele obținute în prima jumătate a cincinalului 1986—1990, precum și la măsurile necesare în vederea înfăptuirii în cele mai bune condiții a planului și programelor privind dezvoltarea economică și socială, realizarea obiectivelor strategice pînă in anul 1990 și, în perspectivă, pînă în anul 2000.De aceea, consider că problemele activității economice sînt bine înțelese de activul nostru de partid din toate domeniile și nu doresc acum să mă opresc asupra lor. 

însă este necesar ca în întreaga noastră activitate să pornim, întotdeauna, de la faptul că de felul cum se înfăptuiesc planurile și programele de dezvoltare economico-socială depinde viitorul patriei. în aceasta se reflectă și activitatea tuturor sectoarelor — organizatoric, de propagandă și din alte domenii — ale partidului nostru. Munca partidului, activitatea sa se reflectă, pînă la urmă, în construirea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate.Anul acesta s-au împlinit 40 de ani de la trecerea la edificarea socialismului în patria noastră. Tot în acest ^n s-au împlinit 40 de ani de la realizarea unității politico- organizatorice a forțelor politice revoluționare din patria noastră și crearea partidului unic al clasei muncitoare — Partidul Comunist Român. (Aplauze puternice, prelungite).Se poate afirma, cu deplin temei, că nici nu se putea pune problema trecerii la construcția socialismului fără un partid unic, revoluționar, al clasei muncitoare, care să îndeplinească rolul de forță politică conducătoare în această uriașă activitate de transformare a întregii țări. (Aplauze puternice, îndelungate).Toate mărețele transformări revoluționare din țara noastră s-au realizat, după cum este bine cunoscut. sub conducerea permanentă a gloriosului nostru partid comunist, care și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de a conduce națiunea noastră spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație. (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").într-o perioadă scurtă, țara noastră a parcurs mai multe etape istorice de dezvoltare. S-au lichidat pentru totdeauna orinduirea bur- ghezo-moșierească și dominația imperialistă străină, au fost lichidate exploatarea și asuprirea oamenilor muncii, s-a înfăptuit cu succes socialismul și s-a pășit Ia realizarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Dintr-o tară agrară slab dezvoltată, România a devenit o țară industrial-agrară în plin progres, cu o industrie modernă, realizată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu o agricultură socialistă înaintată.S-au dezvoltat puternic forțele de producție — și, pe această bază, au crescut producția industrială, venitul național, s-a ridicat nivelul de trai material și spiritual al poporului.Tot în acest an se împlinesc 20 de ani de la reorganizarea terito- rial-administrativă a țării, care a deschis calea înfloririi tuturor județelor și zonelor țării, ca urmare a politicii juste a partidului și statului nostru de amplasare a industriei și a celorlalte ramuri de activitate în toate județele și zonele țării. S-au asigurat, astfel, condițiile necesare pentru ridicarea generală a gradului de civilizație a tuturor oamenilor muncii, a realizării adevăratei egalități în drepturi pentru toți cetățenii patriei socialiste, care, prin munca lor, sub conducerea partidului nostru comunist, au făcut ca România să devină o țară socialistă înfloritoare, în plin progres. (Aplauze și 

urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — România, stima noastră și mindria !“).O puternică dezvoltare au cunoscut știința, învățămîntul, cultura, activitatea politico-educativă de formare a omului nou. Putem afirma cu îndreptățită mindrie că, în această perioadă istorică scurtă, 

știința românească, învățămîntul, cultura au devenit o puternică forță a progresului general al societății noastre. Activitatea politico- educativă a avut un rol important în ridicarea conștiinței revoluționare și unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii, a întregii noastre națiuni în lupta pentru lichidarea vechilor stări de lucruri și făurirea noii orînduiri a socialismului — a societății care asigură adevărata dreptate socială și națională, adevăratele condiții pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor, țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România. (Aplauze puternice, prelungite).Am acordat o atenție deosebită perfecționării continue a conducerii societății noastre socialiste, în raport cu realitățile din patria noastră, și am dezvoltat puternic democrația muncitorească-revolu- ționară, realizînd un nou sistem democratic de conducere, unic în felul său, care asigură participa

rea maselor muncitoare, a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe, la făurirea socialismului cu poporul și pentru popor, considerînd că această teză științifică, revoluționară trebuie să stea întotdeauna la baza activității de conducere, la baza democrației 

noastre muncitorești-revoluționare. (Aplauze puternice, îndelungate).în dezvoltarea generală a patriei noastre socialiste, un moment de importanță deosebită — s-ar putea spune hotărîtor pentru destinul socialist al patriei noastre — îl reprezintă Congresul al IX-Iea al partidului, din vara anului 1965.Congresul al IX-lea a marcat o nouă etapă în activitatea partidului nostru comunist, in întregul proces revoluționar, a deschis calea gîndirii și activității. creatoare, a perfecționării întregii munci de conducere și făurire a noii orînduiri, a socialismului în România. (Urale și aplauze puternice; se scandează Îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul „Ceaușescu — România, stima noastră și mindria!“).Am parcurs un drum lung, de luptă politică, ideologică. Am desfășurat o intensă activitate de construcție economico-socială, de dezvoltare generală a patriei, în lupta hotărîtă împotriva dogmatismului, imobilismului, a șablo- nismului și — aș sublinia, în mod deosebit — a cursului foarte pe

riculos, care își făcuse loc la un moment dat, chiar de negare a trecutului și istoriei milenare a poporului nostru, a caracteristicilor limbii române, de nihilism, de cosmopolitism, de ploconire față de tot ce era străin, de servilism, de lipsă de patriotism și spirit revoluționar. (Aplauze puternice, îndelungate).

Fără această luptă hotărîtă împotriva acestor stări de lucruri nu am fi realizat tot ceea ce am înfăptuit în dezvoltarea generală a patriei, nu am fi putut menține spiritul revoluționar al partidului nostru. Subliniez aceasta pentru că este necesar ca, în'permanență, să acționăm cu hotărîre împotriva a tot ce este vfechi, ce este străin de concepția revoluționară, pentru promovarea noului, a spiritului cu adevărat revoluționar al socialismului științific in întreaga noastră activitate. (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu — România, stima noastră și mindriaîn cei 23 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea, s-au lichidat cu desăvârșire multe stări de lucruri negative și greșeli din trecut. S-a dezvoltat larg și s-a precizat mai bine rolul științei și culturii în făurirea noii o- rînduiri sociale, pornindu-se de la faptul că nu se poate vorbi de realizarea socialismului și comunismului fără a așeza la temelia lor cele mai noi cuceriri ale științei și culturii, ale cunoașterii umane, în general. Numai și numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei, tehnicii, culturii, ale cunoașterii se pot făuri cu succes socialismul și comunismul, se pot asigura bunăstarea și fericirea întregii națiuni 1 (Aplauze puternice, îndelungate).Putem afirma că — în lupta împotriva manifestărilor Străine de care am vorbit — s-au redat partidului, cu adevărat, spiritul revoluționar, demnitatea șl conștiința sa de partid 'revoluționar, comunist, de partid al clasei muncitoare, al întregii noastre națiuni. (Aplauze puternice, îndelungate). Lichidînd stările negative din trecut, s-a redat poporului nostru sentimentul mîndriei patriotice, de respect pentru trecutul său milenar, de demnitate națională și sentimentul forței șl capacității sale de a-și făuri viața nouă, socialistă, așa cum o dorește. (Aplauze și urale puternice; se scandează indelung „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — eroism, România — comunism !“).în același timp, în această perioadă s-a dezvoltat puternic sentimentul solidarității ' internaționale cu toate forțele antiimperia- liste și progresiste de pretutindeni. Aceasta se reflectă în relațiile largi, Internaționale, ale 

României socialiste și ale partidului nostru cu alte partide și forțe progresiste, cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială.Acum, cînd ne pregătim pentru plenara Comitetului Central al partidului, care va discuta Tezele din aprilie, este necesar să facem o analiză temeinică, critică și autocritică, a întregii activități din trecut, pentru a putea ca, pe baza învățămintelor — atît din ceea ce a fost bun, dar și din ceea ce a fost negativ — să stabilim măsuri de perfecționare a activității partidului, de creștere a rolului său conducător în toate domeniile, aceasta reprezentînd garanția sigură a mersului înainte, a realizării mărețelor obiective strategice de ridicare a patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație 1 (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").
Stimați tovarăși,Țara noastră se află într-o etapă hotărîtoare pentru realizarea obiectivelor strategice, pentru însuși viitorul patriei. Dispunem de o puternică bază materială, tehnică, științifică, culturală și mai presus de toate avem un puternic partid, care și-a demonstrat capacitatea de a conduce întregul popor spre cele mai înalte culmi de civilizație și progres. Avem o clasă muncitoare, o țărănime, o intelectualitate, uri minunat popor, care — în deplină unitate — urmează cu încredere partidul, văzînd în partid garanția viitorului său liber, a independenței și suveranității României! (Aplauze și urale prelungite ; se scandează indelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu — eroism, România — comunism !“).Avem planuri și programe de largă perspectivă, care asigură dezvoltarea pe o bază tehnico-ști- ințifică nouă a forțelor de producție și ridicarea generală a nivelului de civilizație. Trebuie să înfăptuim cu toată fermitatea ho- tăririle Congresului al XJII-lea și ale Conferinței Naționale privind dezvoltarea intensivă și realizarea unei noi calități â muncii și vieții, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale noii revoluții agrare.Acum, hotărîtoare este trecerea cu toată energia și fermitatea la activitatea pentru realizarea în viață a tuturor planurilor și programelor, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale. în acest scop, se impun perfecționarea conducerii și creșterea răspunderii tuturor organelor de stat și a organismelor democrației muncitorești-revoluționare.Consiliile oamenilor muncii din întreprinderi și centrale, toate colectivele de oameni ai muncii răspund — în calitate de proprietari și producători — de întreaga activitate din unitățile respective, de progresul multilateral al patriei noastre. în același timp, o deosebită răspundere revine organelor centrale, care trebuie să asigure o îmbinare armonioasă a răspunderii organelor democratice din întreprinderi și centrale cu planul unic de dezvoltare economico-socială, cu asigurarea dezvoltării unitare a tuturor sectoarelor de activitate.Conform principiilor democratice de conducere — ale autocondu- cerii și autogestiunii — toate a- ceste organe poartă întreaga răspundere pentru realizarea planului, a programelor, pentru aplicarea neabătută a legilor țării, a hotărîrilor partidului în toate sectoarele.Este bine cunoscut că întreaga activitate se bazează pe legi clare, adoptate de Marea Adunare Națională, care exprimă, astfel, voința întregului nostru popor și sînt obligatorii pentru toți cetățenii patriei, pentru toate organismele democratice, pentru toate cadrele noastre și — cu atît mal mult — pentru cadrele de conducere, care trebuie să constituie un exemplu de felul cum veghează la respectarea și aplicarea neabătută a legilor țării.Conform principiilor conducerii activității social-economice, organele de partid nu pot și nici nu trebuie să înlocuiască organele economico-sociale, dar membrii de partid din organele de stat și economico-sociale răspund, atît în fața partidului, cît și în fața organelor de stat, pentru activitatea lor. Membrii de partid au obliga

ția de a fi exemplu de felul cum își îndeplinesc sarcinile încredințate. Creșterea rolului conducător al partidului înseamnă ridicarea răspunderii comuniștilor în întreaga activitate de construcție socialistă. Toate organele și organizațiile de partid trebuie să acționeze cu întreaga hotărîre pentru realizarea neabătută a planurilor și programelor din fiecare sector de activitate. Aceasta impune o bună organizare științifică și perfecționarea continuă a activității economico-sociale, in raport cu noile probleme care se pun în dezvoltarea diferitelor sectoare de activitate.Deci comuniștii trebuie să se afle în locurile hotărîtoare, să fie în primele rînduri, să acționeze pentru unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii în buna desfășurare a activității de înfăptuire a planului și programelor.Fiind partid de guvernămînt, partidul nostru poartă întreaga răspundere pentru realizarea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială. în acest cadru, fiecare organizație de partid — în domeniul său — poartă deplina răspundere a realizării tuturor planurilor și programelor, a bunei desfășurări a întregii activități. Delimitarea și precizarea răspunderilor organelor de partid și de stat constituie o parte inseparabilă a perfecționării conducerii pe baza autoconducerii și autogestiunii.în acest sens, . trebuie înțeles bine că răspunderile ce revin organelor de partid și răspunderile ce revin organelor de stat nu se exclud, nu vin în contrazicere, ci, dimpotrivă, ele reprezintă o unitate dialectică a conducerii științifice, a democrației muncitorești- revoluționare. Trebuie să facem să fie bine înțeles de către organele de stat, de toate organele democrației muncitorești-revoluționare că au răspunderi depline în buna gospodărire și realizare a planurilor și a programelor din sectoarele unde își desfășoară activitatea. Dar, în același timp, ele trebuie să înțeleagă că poartă răspunderea în fața partidului, a poporului — și trebuie să dea socoteală de felul cum își desfășoară activitatea.Este necesar să acționăm continuu pentru întărirea spiritului revoluționar, a răspunderii, ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate. Aceasta este valabil atît pentru activitatea organelor de partid, cît și pentru activitatea organelor de stat, a organismelor economico-sociale.In realizarea bunei conduceri științifice, un rol important îl au cadrele, oamenii, care hotărăsc, pînă la urmă, succesul activității într-un domeniu sau altul. De aceea, este necesar să perfecționăm și să îmbunătățim activitatea de formare și promovare a cadrelor, munca cu activul de partid, de ridicare a pregătirii profesionale, tehnice și politice a cadrelor din toate sectoarele. Dispunem de zeci și zeci de mii de cadre de partid și de stat, de minunați activiști care, zi de zi, desfășoară o intensă activitate în înfăptuirea hotărîrilor partidului, în realizarea programelor de dezvoltare generală a patriei noastre. Cu asemenea cadre putem avea deplina convingere și încredere că vom lichida multe din stările de lucruri negative care se mai manifestă într-un domeniu sau altul, că vom asigura buna desfășurare a întregii noastre activități, creșterea mai puternică a spiritului de combativitate și realizarea, în mai bune condiții, a tuturor obiectivelor stabilite de partid, a cerințelor întregii noastre națiuni. (Aplauze și urale puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,Avem un partid puternic, care numără peste 3 600 000 de membri. Avem organizații puternice de partid în toate unitățile economico-sociale, în toate domeniile de activitate.Se impune să acordăm mai mare atenție perfecționării activității organelor și organizațiilor de partid, inclusiv creșterii partidului, primirii de noi membri ai partidului. Trebuie să acționăm în așa fel încît primirea în partid să constituie un act solemn, dar, în același timp, să determine o schimbare în activitatea și viața celui care devine membru al Partidului Comunist Român. Calitatea de membru al(Continuare în pag. a III-a)
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CONSFĂTUIREA DE LUCRU CU ACTIVUL Șl CADRELE DE BAZĂ DIN DOMENIILE
MUNCII ORGANIZATORICE DE PARTID Șl POLITICO-IDEOLOGICE

Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
in zilele de 22-23 iunie a avut loc Consfătuirea de lucru cu activul și 
cadrele de bază din domeniile muncii organizatorice de partid și politico- 
ideologice.în prima zi, consfătuirea s-a desfășurat în cadrul a două grupuri de lucru, pe domenii de activitate — organizatoric și, respectiv, ideologic si poiitico-educativ.Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, joi lucrările consfătuirii au avut loc in ședință comună.La sosirea în sală, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați cu deosebită căldură, cu însuflețite aplauze, cu urale și ovații. Cei pre- zenți au aclamat indelung pentru partid și secretarul său general.Au participat membri și membri 

supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, secretarii pentru problemele organizatorice și de propagandă ai comitetelor județene de partid și ai Comitetului municipal București, alți activiști de partid, cadre de conducere ale organizațiilor de masă și obștești. Ministerului Educației și învățămin- tului, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, uniunilor de creație. Academiei de studii social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., redactori șefi ai presei centrale și județene.La dezbaterile în plen au luat euvîntul tovarășii Constantin Smeu, secretar pentru problemele organi

zatorice al Comitetului municipal București al P.C.R.. Victoria Bistri- ceanu, secretar pentru problemele de propagandă al Comitetului județean Dolj al P.C.R., Dumitru Sandu, secretar pentru problemele organizatorice al Comitetului județean Iași al P.C.R., Angela Isăroiu, secretar pentru problemele de propagandă al Comitetului județean Mureș al P.C.R., Florea Sofronie, secretar pentru problemele organizatorice al Comitetului județean Timiș al P.C.R., Ecate- rina Brisc, secretar pentru problemele de propagandă al Comitetului județean Harghita al P.C.R., Dunf- tru Radu Popescu, președintele Uniunii scriitorilor, Amza Săeeanu, secretar pentru problemele de propagandă al Comitetului județean Neamț al P.C.R., Corneflia Anton, secretar pentru problemele de propagandă al Comitetului județean Prahova al P.C.R., Ion Comănescu, 

secretar pentru problemele organizatorice al Comitetului județean Olt al P.C.R., Dumitru Ghișe, prorector al Academiei de studii social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., Viorel Faur, secretar pentru problemele organizatorice al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.Dînd cea mai înaltă apreciere și în- sușindu-și pe deplin tezele, ideile și orientările. de o excepțională valoare teoretică și practică, cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, participants au dezbătut, în lumina acestui document programatic, căile și direcțiile de acțiune pentru intensificarea, perfecționarea și creșterea eficienței muncii organizatorice și politico- ideologice, in vederea mobilizării eforturilor și energiilor creatoare ale întregului popor pentru înfăptuirea 

exemplară a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale P.C.R., a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintare a României spre comunism.în acest cadru, cei care au luat euvîntul. au înfățișat pe larg preocupările și rezultatele obținute pe linia legării tot mai strînse a activității organizatorice de partid, a muncii politico-ideologice de sarcinile concrete ale îndeplinirii planului pe anul 1988 și pe întregul cincinal, prezen- tind, totodată, măsurile întreprinse pentru înlăturarea lipsurilor manifestate. pentru perfecționarea stilului și metodelor de lucru ale organelor și organizațiilor de partid. pentru creșterea rolului lor conducător în toate domeniile, pentru afirmarea puternică a spiritului militant, revoluționar, dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, pentru forma

rea omului nou, cu înalte trăsături morale și politice, constructor devotat al socialismului și comunismului.Primit cu cele mai alese sentimente de dragoste' și prețuire, a luat cuvintui tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. 'Expunerea secretarului general al partidului — care, prin profunzimea și complexitatea problemelor abordate, se constituie într-un document programatic de cea mai mare importanță pentru întregul nostru partid și popor — a fost urmărită cu deosebit interes și deplină aprobare, fiind subliniată, în repetate rînduri. cu îndelungi aplauze, cu urale și ovații.S-a scandat cu înflăcărare, minute în șir, „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“, „Stima 

noastră și mîndria, Ceaușescu- România !“, „Ceaușescu să trăiască, România să înflorească„Ceaușescu — pace !“.în această atmosferă vibrantă, s-a dat expresie angajamentului ferm de a răspunde prin fapte mobilizatoarelor îndemnuri ale secretarului general al partidului, de a acționa cu hotărîre comunistă pentru ca toate organele și organizațiile de partid să-și exercite, în tot mai bune condiții, rolul și atribuțiile ce le revin, pentru ridicarea la un nivel superior a întregii activități politico-organiza- torice și politico-ideologice, pentru realizarea exemplară a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentruz înfăptuirea neabătută a obiectivelor de dezvoltare economico-socială a țării, pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.
DEZBATERILE ÎN GRUPURI DE LUCRU

Miercuri, 22 iunie, Consfătuirea de 
lucru cu activul și cadrele de bază din 
domeniile muncii organizatorice de 
partid și politico-ideologice s-a desfă

șurat pe grupuri de lucru. în cadrul 
celor două grupuri pe domenii de acti
vitate — organizatoric și, respectiv, 
ideologic și poiitico-educativ — au fost 

dezbătute pe larg tezele cuprinse în 
expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
„Cu privire la unele probleme ale con
ducerii activității economico-sociale, ale 

muncii ideologice și politico-educative, 
precum și ale situației internaționale", 
prezentată in ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie. 

în același timp, a fost analizat modul 
în care organele și organizațiile de 
partid au acționat și acționează in 
vederea aplicării în viață a hotărî- 

rilor de partid, a orientărilor și indi
cațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în toate domeniile și sectoarele de 
activitate.

Cu activul din domeniul muncii Cu activul din domeniul muncii

• pentru organizatorice al Comi- județean Sa tu Mare al Ionel Florea. adjunct al secției organizatorice și sectorului de cadre al

în deschiderea ședinței, tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a prezentat Raportul privind sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid, în lumina magistralei expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie 1988, pentru creșterea în continuare a rolului lor conducător, întărirea activității organizatorice, perfecționarea stilului și metodelor de muncă, afirmarea tot mai puternică a exigenței, fermității și combativității revoluționare, in vederea transpunerii neabătute în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.La dezbateri au luat euvîntul tovarășii : Ion Movilă, secretar pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului județean Mureș al P.C.R.. Costică Chițirpia, secretar pentru pro- blemdfe muncii Organizatorice al Comitetului județean Ialomița al P.C.R., Gasttoă Dăscă-. lescu, secretar pentru, problemele muncii organizatorice al Comitetului județean Cluj al P.C.R., Aurel Mocioiu. secretar pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului județean Dolj al P.C.R.. Vasile Su- clu. secretar pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului județean Argeș al P.C.R., Anton Storobăneanu, secretar pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului județean Giurgiu al P.C.R., Grigore Dima. secretar pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., Constantin Radu, secretar pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R., Petru Demeter, secretar pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului județean Vaslui al P.C.R., Constantin Horobeț, secretar pentru problemele muncii telului P.C.R.. șefului șef al Comitetului municipal București al P.C.R.. Mihai Hanganu, secretar pentru problemelemuncii organizatorice al Comitetului județean Neamț alP.C.R., Tiberiu Marian, secretar pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului județean Sălaj al P.C.R.. Mihai Ni- culiță, secretar pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., Vasile Pană, secretar pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului P.C.R..pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului județean Vilcea al P.C.R., Lucretia Moldovan, secretar pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului județean Bistri- ța-Năsăud al P.C.R., Ion Mitică, instructor al C.C. al P.C.R., Dinu Drăgan, secretar al C.C. al U.T.C., Grigore Pop, secretar pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului județean .Harghita al P.C.R.. Floarea Leustian, instructor el C.C. al P.C.R., Gheorghe Dăogaru,secretar pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului județean Brașov' al P.C.R.. Andrei Neacșu. adjunct el șefului secției organizatorice și șef al sectorului de cadre al Comitetului județean Prahova al P.C.R., George Petre, șeful direcției organizatorice a Consiliului Politic Superior al Armatei. Cizela Vliad. secretar pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului județean Covasna al P.C.R.. Zaharia Cărbunaru, instructor al C.C. al P.C.R.. Nicolae Angheloiu, secretar pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului județean Arad al P.C.R., Marin Apetrei. secretar pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului iudețean Suceava al P.C.R.. Andrei Ni- colac. secretar pentru problemele muncii organizatorice al Comitetului județean Alba al P.C.R.In unanimitate, participanții la dezbateri au exprimat adinca recunoștință față de inițiativa tovarășului secretar general al partidului, de a organiza a- ceastă consfătuire menită să asigure aprofundarea conceptelor, ideilor și orientărilor din

județean Tulcea al Manole Bivol, secretar

organizatorice de partidexpunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie 1988, precum și stabilirea de noi măsuri pentru continua perfecționare a activității organizatorice și politico-educative de partid.Participanții au adus un înalt omagiu secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru rolul decisiv în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, în fundamentarea direcțiilor de acțiune, corespunzător fiecărei etape, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.S-a relevat că tezele. de o exoepțională valoare teoretică și practică, cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, reprezintă o nouă și inestimabilă contribuție a conducătorului partidului și statului nostru la îmbogățirea tezaurului gîndirii și practicii revoluționare contemporane, a socialismului științific.în același timp, cei care au luat euvîntul au dat expresie sentimentelor de profundă stimă și aleasă prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, ilustru om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită la stabilirea și transpunerea In viață a planurilor și programelor de dezvoltare economico- socială a patriei, la continua înflorire și afirmare a științei, învățăimîntului și culturii românești ca factori esențiali ai progresului.în timpul dezbaterilor au fost puse în evidență marile succese obținute în dezvoltarea multilaterală a tuturor județelor, îndeosebi după istoricul Congres al IX-lea. ca o dovadă grăitoare a grijii permanente a partidului. personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea echilibrată șl dinamică a fiecărei zone a țării, participanții aducînd secretarului general al partidului vii mulțumiri pentru tot ceea ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește în această epocă de aur, pentru făurirea României socialiste moderne și ridicarea Pe noi trepte de progres și civilizație a patriei noastre. 'S-a arătat că succesele de seamă obținute pe toate planurile în construcția socialistă demonstrează cu puterea faptelor justețea liniei politice generale a partidului nostru, al cărei inițiator și promotor este tovarășul Nicolae Ceaușescu, forța si capacitatea partidului de mobilizare si unire a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea hotărî- rilor de partid, la realizarea obiectivelor de dezvoltare eco- nomico-socială a tării, a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Participanții au subliniat că, asemenea tuturor sectoarelor de activitate, care au beneficiat permanent de indicațiile și orientările secretarului general al partidului, un ajutor inestimabil l-a dat tovarășul Nicolae Ceaușescu definirii locului și rolului muncii organizatorice în ansamblul preocupărilor partidului nostru, stabilind formele și metodele prin care trebuie să acționeze pentru întărirea capacității organizatorice și politice a organelor și organizațiilor de partid, pentru creșterea spiritului revoluționar de muncă și de luptă al partidului.In cadrul lucrărilor a reieșit pregnant că, acționindu-se în lumina hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a indicațiilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a acordat o atenție mai mare creșterii rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid. îmbunătățirii stilului și metodelor lor de muncă, întăririi rîndurilor partidului, perfecționării controlului de partid, promovării unor forme și metode noi, mai eficiente, in domeniul muncii organizatorice, în vederea mobilizării tuturor forțelor umane și materiale pentru îndeplinirea planurilor în profil teritorial, a programelor prioritare din diverse domenii.S-a subliniat că în dezbaterile care au avut loc recent în toate organele și organizațiile 

de partid, de masă , și obștești, comuniștii, toți oamenii muncii și-au exprimat adeziunea deplină față de conținutul expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, amplu și cuprinzător program de muncă și luptă al partidului și poporului, care a generat un suflu nou, revoluționar, a determinat sporirea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, Întărirea spiritului critic și autocritic, a răspunderii pentru înfăptuirea hotăriri- lor de partid și a legilor țării, pentru realizarea sarcinilor da plan pe anul în curs și pe întregul cincinal.In timpul ședinței, desfășurata într-un pronunțat climat de lucru, in spirit combativ, critic și autocritic, participanții au subliniat că rezultatele obținute in înfăptuirea planului, a programelor de dezvoltare economică și socială nu se situează la nivelul condițiilor create prin dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale, al cerințelor etapei actuale.S-a arătat că, deși sînt elaborate planuri și programe de măsuri economice și tehnico-orga- nizatorice concrete, datorită ne- urmăririi lor de către unele organe și organizații de partid, prin sistemul și pîrghiile muncii organizatorice de partid, o bună parte din aceste măsuri nu se finalizează, iar unele structuri organizatorice create in acest sens nu funcționează în mod corespunzător. S-a relevat că răminerile in urmă în unele județe in realizarea producției fizice, a exportului și a investițiilor, neîndeplinirea unor indicatori de eficiență privind productivitatea muncii, costurile de producție . și rentabilitatea, , lipsurile din agricultură se datorase în mare măsură și neajunsurilor din munca de partid, modului defectuos in care une
• Deplină adeziune, înaltă apreciere față de tezele, ideile și 

indicațiile de excepțională însemnătate teoretică și practică din ma
gistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie.

• Angajare fermă de a acționa cu toată răspunderea pentru 
întărirea capacității organizatorice și politice a organelor și orga
nizațiilor de partid, pentru perfecționarea stilului și metodelor lor 
de muncă, în vederea transpunerii neabătute în viață a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.

• întreaga activitate de propagandă și politico-educativă în 
sprijinul dezvoltării puternice a conștiinței revoluționare, al ridi
cării nivelului de pregătire politico-ideologică și de 
muniștilor, al tuturor oamenilor

cultură al co
muncii.

• •

.55

le organe și organizații de partid au acționat în conducerea activității economice și sociale, slabei lor preocupări pentru integrarea organică a muncii organizatorice in amplul proces al înfăptuirii sarcinilor de producție.S-a arătat că nu s-a asigurat întotdeauna o judicioasă repartizare a forțelor pentru cuprinderea și soluționarea optimă a tuturor problemelor. Există încă lipsuri in ce privește efectuarea controlului de partid, ferm și exigent, in asigurarea unui conținut corespunzător vieții interne de partid și, în primul rind, al adunărilor generale ale organizațiilor de bază. Totodată, s-a subliniat că nu se antrenează suficient membrii comisiilor și ai consiliilor pe probleme, activul de partid. Sarcinile încredințate comuniștilor nu vizează întotdeauna soluționarea problemelor esențiale ale activității economice și sociale. Nu s-a acționat în suficientă măsură pentru asigurarea funcționării corespunzătoare | a noilor organisme ale democrației muncitorești- revoluționare, a mecanismului economico-financiar. în cursul dezbaterilor s-a luat atitudine critică față de tendințele de au- tomulțumire și autoliniștire, față de manifestările de formalism, de rutină, de încălcare a unor prevederi ale Statutului P.C.R,Participanțli la lucrări, subli

niind succesele obținute în înfăptuirea politicii de cadre a partidului, în selecționarea și promovarea în funcții de răspundere a cadrelor care întrunesc calități moral-politice și profesionale, aptitudini în munca de conducere, au arătat, totodată, că neajunsurile în Îndeplinirea planurilor și programelor de dezvoltare economico- socială sînt urmare și a activității necorespunzătoare desfășurate de unele cadre de conducere pentru rezolvarea operativă și eficientă a tuturor problemelor cu care se confruntă colectivele de oameni ai muncii.In cadrul dezbaterilor s-a reliefat necesitatea îmbunătățirii activității desfășurate de organele și organizațiile de partid privind controlul și îndrumarea organizațiilor de masă și obștești, a organizațiilor democrației și unității socialiste, in vederea creșterii contribuției acestora la mobilizarea maselor de oameni ai muncii pentru înfăptuirea iri bune condiții a sarcinilor de plan. ; .Au fost formulate numeroase propuneri privind perfecționarea muncii de organizare, planificare și conducere, de repartizare judicioasă a forțelor în sectoarele de bază ale economiei, îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, astfel incit acestea să-și exercite pe deplin rolul conducător, precum și atribuțiile ce le revin în aplicarea și respectarea cu strictețe a statutului partidului, a hotărîrilor de partid și de stat. S-au făcut, de asemenea, propuneri privind perfecționarea muncii cu activul de partid, comisiile pe probleme, îmbunătățirea muncii de primire în partid, intensificarea controlului de partid, afirmarea cu mai 

multă putere a spiritului critic, autocritic, a fermității și combativității revoluționare față de lipsuri.In spiritul înaltelor exigențe formulate in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, parti- cipanții s-au angajat să acționeze cu răspundere comunistă pentru înlăturarea neajunsurilor din activitatea organelor și organizațiilor de partid, pentru ridicarea calitativă a muncii organizatorice și de conducere la nivelul cerințelor actualei etape de dezvoltare a patriei, pentru creșterea aportului acestei importante laturi a activității partidului nostru la transpunerea in viață a Programului partidului, la progresul multilateral al patriei.Participanțli la dezbateri au arătat că, urmind exemplul de activitate eroică, revoluționară, a secretarului general al partidului, și insușindu-și stilul său de muncă dinamic, profund novator, vor face totul pentru aplicarea e- xemplară în viață a sarcinilor, indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru întărirea continuă a rolului conducător al fiecărei organizații de partid, creșterea capacității lor organizatorice și politice în mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, la înfăptuirea planurilor de dezvoltare economico-socială a patriei.

ideologice și politico - educați veîn deschiderea lucrărilor, tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a prezentat Raportul privind activitatea ideologică și politico-e- ducativă desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor stabilite prin Programul ideologic al Partidului Comunist Român și măsurile care se impun pentru ridicarea întregii munci Ia un nivel superior de calitate și eficiență, in lumina tezelor și orientărilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în cursul lucrărilor au luat euvîntul tovarășii : Constanța Zamfira, secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R.. Lucian Dumitrescu, secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., Iosif Kontz. șef de secție la Comitetul județean. Cluj al P.C.R., Stela Chiovea- riu. secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R.. Nicolae Dragoș. prim redactor-șef adjunct al ziarului „Scînteia". Aurel Coleașă. secretar al Comitetului județean Vilcea al P.C.R., Gheorghe Moca, director al Școlii interjudețene de partid Galați. Georgeta Barău, secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R.. Radu Enache, secretar al Comitetului de partid al sectorului G al Capitalei. Constanta Cervinschi. secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R., Viorica Cucută, șef de secție la Comitetul județean Brăila al P.C.R., Emil David, redactor-șef al ziarului „Tribuna Sibiului". Aneta Slivneand. secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R., Vasile Gaftone. secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., Olivia Clătici. secretar al Comitetului de partid al Centrului universitar București.

Dumitru Cristea. șef de secție la Comitetul județean Brașov al P.C.R.. Viorica Cirți. secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R., Nicolae Chiriac. șef de secție la Comitetul județean Giurgiu al P.C.R.. Nicolae Croi- toru. secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Maria Costache, redactor-șef al ziarului „România liberă". Ale- cu Floareș. secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., Maria Mitrofan, secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., Lazăr Băciucu. secretar al Comitetului județean Botoșani ai P.C.R.. Dezideriu Szi- lagyi, redactor-șef al ziarului „Elore", Ileana Paranici. secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., Constantin Petre, director general al Radio- televiziunii române. Natalia Jipa. secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.. Constantin Stanca, secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R.. Elena Borodi. secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.. Veronica Cornea. secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R., Gheorghe Iancu. director al Școlii interjudețene de partid Timișoara. Salvina Marchiș, secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R., Ilie secretar al Comitetului lean Covasna al P.C.R..Dinică, șef de secție la
Gabra, iude- Elena Comi-

importanță din magis- tovarășului la ședința

partidului, dezbaterea în toate colecti- muncii a ex-partid. în oameni aia orientărilor sale, a- ca teze ale viitoarei a C.C. al P.C.R.. a con-

tetul județean Alba al P.C.R., Gheorghe Spineanu, șef de secție la Comitetul județean Prahova al P.C.R.. Aurica Petrescu, secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R.Vorbitorii au exprimat deplina adeziune și înalta apreciere față de tezele, ideile și indicațiile de excepțională teoretică și practică trala expunere a Nicolae Ceaușescu „ .Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, document programatic ce îmbogățește în mod creator, potrivit cerințelor și condițiilor actuale, tezaurul gindirii politice românești și universale, dezvoltă principiile .și orientările Programului ideologic alS-a subliniat că întregul vele de punerii, doptate plenare stituit un nou și remarcabil prilej de aprofundare a politicii științifice a partidului si statului nostru și. totodată, de reafirmare a stimei, dragostei și prețuirii comuniștilor, ale întregii națiuni față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. genial gîn- ditor. conducător de excepție al destinelor României socialiste, care pune în centrul întregii activități de partid și de stat — omul, înnobilarea sa cu cele mai alese calități proprii revoluționarului. ridicarea gradului său de conștiință la nivelul condițiilor materiale și • spirituale create de societatea cialistă.în același timp, au pus în lumină aleasa ciere dată contribuției bit de importante pe care tovarășa aeademician doctor inginer Elena Ceaușescu, ilustru om politic, savant de largă re- 
noastră so-dezbaterile apre- deose-

aduce la înfăptui- interne și externe și statului. înaltei cu care îndrumă

cunoaștera internațională, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului și președinte al Consiliului Național al Științei și învăță- mîntului, o rea politicii a partidului competențe întreaga activitate pe planul științei, învățămîntului și culturii.In rapoartele prezentate, vorbitorii au analizat, în spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată de organizațiile de partid, de masă și obștești, de toate organismele și instituțiile din sfera propagandei, în- vățămîntului, culturii și presei, pentru traducerea integrală în viață a prevederilor Programului ideologic, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a indicațiilor, orientărilor și sarcinilor secretarului general al partidului privind perfecționarea muncii politico- ideologice.în dezbateri au fost analizate modul în care organele și organizațiile de partid au acționat pentru traducerea în viață a prevederilor Programului ideologic, subliniindu-se că la baza întregii activități de propagandă și politico-educative s-au situat și se situează statornic cunoașterea și apro

fundarea operei tovarășului Nicolae Ceaușescu, operă care constituie fundamentul teoretic al politicii științifice a partidului și statului nostru, contribuie în mod hotăritor la ridicarea nivelului de pregătire politico-ideologică a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, la formarea unei concepții înaintate despre lume și viață, la îmbogățirea gîndirii și a o- rizontului de cultură si înțelegere al tuturor membrilor societății. S-a evidențiat preocuparea pentru înțelegerea profundă, de către toți oamenii muncii, a concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu privind rolul partidului de centru vital al națiunii noastre, a faptului că în noua etapă a construcției socialiste și în perspectivă crește și mai mult rolul său politic conducător în societate, de organizator și dinamizator al activității in toate domeniile, în vederea unirii și antrenării tuturor resurselor materiale și u- mane la îndeplinirea exemplară a planurilor de dezvoltare intensivă economico-socială a țării, a obiectivelor noii revoluții tehnico-științifice și noii revoluții agrare.Prezentînd pe larg o serie de experiențe în domeniul activității ideologice și politico-educative, vorbitorii au arătat, în mod critic și autocritic, faptul că munca desfășurată nu s-a ridicat întotdeauna la nivelul exigențelor, al bogăției de idei, al orientărilor programatice, de care beneficiem în permanență din partea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Participanții la dezbateri au relevat marea răspundere de a acționa cu fermitate, sistematic, cu dăruire și spirit revoluționar, folosind mai eficient toate mijloacele politico-educative de care dispune societatea noastră pentru lichidarea, într-un timp cit mai scurt, a neajunsurilor ce se mai manifestă, de a desfășura munca politico- ideologică și cultural-educativă în strînsă legătură cu activitatea de producție în fiecare unitate, unicul criteriu de evaluare a eficienței sale constituindu-1 rezultatele concrete obținute în realizarea sarcinilor în industrie, agricultură, investiții, transporturi, în toate domeniile vieții economico-sociale. In dezbateri au fost evidențiate măsuri și acțiuni menite să asigure înțelegerea de către comuniști, de către toți • cetățenii, a însemnătății deosebite a tezei secretarului general al partidului, potrivit căreia hotărîtoare pentru progresul națiunii noastre — ca de altfel al tuturor națiunilor — sînt nivelul acumulării, alocarea unei însemnate părți a venitului național pentru dezvoltarea economico-socială, întărirea proprietății socialiste, de stat și cooperatiste și creșterea avuției naționale. în același timp, au fost înfățișate forme și metode ale activității politico- ideologice și cultural-educative desfășurate de organele și organizațiile de partid, de alți factori cu atribuții în acest domeniu pentru educarea oamenilor muncii în spiritul patriotismului socialist revoluționar, al dragostei față de țară și popor, pentru cunoașterea trecutului istoric, a luptelor eroice șl jertfelor poporului român pentru libertate socială și națională, pentru independența, unitatea și progresul țării.Reliefîndu-se rolul important al învățămîntului politico-ideologic — forma cea mai largă de pregătire a cadrelor de partid, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii — au fost înfățișate preocupările pentru perfecționarea organizării și desfășurării acestuia, acordindu-se o atenție deosebită clarificării problemelor de ordin principial, teoretic și practic, ce trebuie să fie pe deplin înțelese de colectivele de oameni ai muncii, în primul rind de către cadrele de partid și de Stat. In același timp, vorbitorii au prezentat acțiuni întreprinse în cadrul muncii politice de masă, care, prin toată varietatea și diversitatea de forme întrebuințate, este chemată să aducă o contribuție substanțială la cunoașterea de către toți cetățenii, în- cepînd cu cei mai tineri, a marilor înfăptuiri ale socialismului, cu deosebire a celor din anii glorioși ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", puternică temelie a dezvoltării conștiinței 

noi socialiste, a formării unei atitudini .înaintate față de muncă, a dragostei și devotamentului față de țară, partid și popor. S-a accentuat atenția acordată folosirii corespunzătoare a rețelei de așezăminte culturale puse la dispoziție de societate — cluburi. cămine culturale, muzee, biblioteci — în vederea dezvoltării conștiinței socialiste, spiritului patriotic, revoluționar, creșterii nivelului general de civilizație al cetățenilor, care să se materializeze in ridicarea calității muncii lor, a produselor realizate, in comportamentul fiecăruia în familie și societate.Relevînd experiența acumulată, vorbitorii au pus in evidență atenția acordată organizării în toate unitățile a propagandei tehnico-economice, strîns legată de cerințele imediate și do perspectivă ale producției.O atenție deosebită a fost a- cordată in cadrul dezbaterilor măsurilor privind îndeplinirea în bune condiții a principalului obiectiv aflat . in fața învățămîntului? românesc — ridicarea calității pregătirii forței de muncă la nivelul cerut de tehnica modernă, integrarea tot mai accentuată a învățămîntu- lui cu cercetarea și producția, extinderea policalificării și reciclării permanente a tuturor categoriilor de oameni ai muncii.Participanții la dezbateri s-au referit la diferite aspecte ale desfășurării Festivalului național „Cîntarea României", lărgirii caracterului său de masă, permanentizării și îmbogățirii formelor de creație, sporirii participării și gradului de angajare a oamenilor muncii la activitatea . tehnico-științifică de masă, la mișcarea de invenții și inovații.în cadrul dezbaterilor au fost evidențiate aspecte din activitatea desfășurată de presă și radioteleviziune. care, cu mijloace specifice, este chemată să aducă o contribuție sporită la cunoașterea politicii interne și externe a partidului, la educarea revoluționară a maselor, la promovarea creației tehnico- științifice și artistice originale, la mobilizarea largă a oamenilor muncii în îndeplinirea hotărîrilor partidului, a programelor de dezvoltare economică și socială a României, la întărirea legalității socialiste. S-au relevat măsurile inițiate pentru ca oamenii muncii din aceste sectoare să-și îmbunătățească activitatea, să acționeze la nivelul calitativ cerut de exigențele formulate de secretarul general al partidului.Participanții la dezbateri au prezentat, de asemenea, direcțiile în care, pornind de la obiectivele stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională pentru înfăptuirea prevederilor Programului ideologic al partidului, de la sarcinile cuprinse în tezele pentru plenara C.C. al P.C.R., organele și organizațiile de partid vor acționa cu fermitate pentru îmbunătățirea stilului și metodelor lor de muncă în conducerea activității politico-educative și de propagandă, prin promovarea unui stil dinamic, revoluționar.în cadrul discuțiilor «-au făcut un număr de propuneri care vizează în principal realizarea pe plan central și județean a unor dezbateri pe probleme ale activității politico- ideologice în vederea aprofundării conținutului documentelor de partid și generalizării experienței pozitive, sprijinirea comitetelor județene de partid în vederea cunoașterii aprofundate a principalelor procese economice, politice ce au loc în lumea contemporană, trimiterea în unități economice a unor specialiști din ministere pentru a explica principalele tendințe ale modernizării produselor șl proceselor tehnologice, aspectele de bază ale aplicării mecanismului economico-financiar etc.In numele organelor și organizațiilor de partid, al tuturor lucrătorilor din acest domeniu, participanții la dezbateri s-au angajat în fața partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să acționeze cu pasiune și dăruire revoluționară pentru a asigura transpunerea neabătută în viață, de către întregul partid, de toți cetățenii, a orientărilor șl indicațiilor cuprinse în tezele plenarei C.C. al P.C.R., pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal.
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUcu privire la perfecționarea activității organizatorice, ideologice și politico ■ educative, în vederea creșterii rolului conducător al partidului în întreaga viață economico ■ socială
(Urmare din pag. I) partidului trebuie înțeleasă nu ca o formalitate, ci ca o schimbare profundă in viața și munca fiecărui membru de partid, in activitatea sa — în societate, la locul de muncă, în familie.Să facem astfel incit calitatea și înaltul titlu de hiembru al Partidului Comunist Român să reprezinte întotdeauna o mîndrie. un simbol al dreptății, al luptei pentru progres, pentru socialism, pentru. interesele întregii națiuni ! (Aplauze și urale puternice, îndelungate).Am statornicit, ca regulă, dezbaterea în partid a principalelor probleme ale politicii interne și externe, ale activității partidului nostru. Aceasta reprezintă o necesitate vitală pentru democrația internă de partid, pentru creșterea forței și capacității de luptă a partidului. Este necesar să acordăm și în continuare toată atenția dezbaterii in partid, cu toți membrii partidului, atît a problemelor generale, dar și a problemelor din fiecare sector de activitate. Numai astfel organizațiile de partid — și partidul în întregimea sa — își vor putea îndeplini rolul de forță politică conducătoare în societate, în acest sens, trebuie să aplicăm cu toată fermitatea prevederile statutului privind alegerea organelor de partid și rolul organizațiilor de partid in adoptarea hotărîrilor. Sînt cunoscute toate acestea și nu doresc să mă opresc asupra lor.Să dezvoltăm puternic critica și autocritica, care reprezintă o parte inseparabilă a activității partidului, a bunei conduceri și a democrației de partid. însă critica și autocritica nu trebuie să devină o formalitate, ci un principiu de bază al activității partidului, al analizei stărilor de lucruri și al tragerii concluziilor și învățămintelor pentru activitatea viitoare. Numai în activitatea practică se va demonstra, pînă la urmă, dacă critica și autocritica au fost reale sau nu, dacă au fost formale. Și trebuie să luptăm pentru o critică și o autocritică reale. Numai aceasta înseamnă o poziție revoluționară, comunistă, numai aceasta-va contribui la creșterea forței și capacității de luptă a partidului! (Aplauze puternice, prelungite).în același timp, trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru întărirea disciplinei de partid, dezbătînd larg în partid toate problemele societății noastre, creind condiții ca fiecare membru de partid să-și poată spune deschis părerea asupra tuturor problemelor politicii noastre generale și ale activității concrete din diferite sectoare de activitate, tn același timp, trebuie să asigurăm ca fiecare membru al partidului, după luarea hotărîrilor, să acționeze cu întreaga energie pentru aplicarea în viață a măsurilor adoptate, conform principiilor prevăzute în statut. Nimănui nu-i este îngăduit — și nu trebuie să-i fie îngăduit — să nesocotească principiile activității de partid, ale disciplinei de partid, să încalce normele și regulile activității comuniste !Trebuie să veghem permanent la înfăptuirea neabătută a hotărîrilor de partid, a legilor țării — acestea constituind o necesitate obiectivă pentru buna desfășurare a activității de construcție socialistă.în același timp, aș dori să atrag atenția asupra necesității întăririi continue a legăturilor partidului cu clasa muncitoare, cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, cu întregul nostru popor. Legătura inseparabilă și indestructibilă între partid și popor constituie garanția supremă a înfăptuirii rolului politic conducător al partidului, a făuririi cu succes a socialismului și comunismului în România ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung ..Ceaușescu și poporul !“, ..Ceaușescu, România — stima noastră și mindria !“).Acționînd cu toată hotărîrea pentru realizarea în viață a principiilor de bază ale partidului nostru, trebuie să facem totul pentru întărirea continuă a unității politi- co-organizatorice și ideologice a partidului. Numai un partid cu o înaltă conștiință revoluționară, cu o unitate deplină își poate îndeplini misiunea istorică de a conduce întreaga națiune pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație. Partidul nostru este o uniune de oameni liberi, cu o înaltă conștiință revoluționară, care se unesc și intră de bunăvoie în partid — ca să mă .exprim așa — și se angajează să lupte în deplină unitate pentru idealul de dreptate și libertate, pentru Socialism și comunism, pentru fericirea poporului, pentru independenta și suveranitatea României ! (Urale și aplauze puternice; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).Partidul reprezintă centrul vital al întregii națiuni, de la care radiază energia și căldura revoluționară, care dinamizează întreaga activitate economico-socială. Este bine cunoscut că fără energia și căldura soarelui nu poate exista viața pe Pămînt. Tot așa. fără un partid revoluționar nu pot exista transformări progresiste, nu se pot 

făuri cu succes socialismul și comunismul — visul de aur al omenirii. (Aplauze și urale puternice, îndelungate).Este necesar să întărim continuu partidul, să avem în vedere că, încă multă și multă vreme — inclusiv în societatea comunistă — partidul va avea un rol important. Să dezvoltăm mîndria de a fi membru al Partidului Comunist Român, de a fi în rîndurile celor care și-au asumat răspunderea în fața întregii națiuni de a conduce poporul spre visul de aur, spre o viață demnă, liberă, independentă și fericită 1 (Aplauze și urale puternice : se scandează îndelung „Ceaușescu —P.C.R.!“, „Ceaușescu— eroism. România —comunism!", „Ceaușescu. România — stima noastră și mindria !“)•
Stimați tovarăși,Activitatea ideologică, ridicarea nivelului politico-educativ, a spiritului revoluționar constituie o latură hotărîtoare pentru creșterea rolului conducător al partidului. Se poate afirma cu deplin temei — așa cum am menționat — că am obținut rezultate importante și in activitatea ideologică, în ridicarea nivelului de conștiință socialista, de formare a omului nou. înseși rezultatele pe care le-am obținut în întreaga dezvoltare a patriei noastre demonstrează cu putere aceasta.Cu toate acestea — așa cum am subliniat în ședința Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al partidului din aprilie— se constată o anumită rămânere în urmă, mai cu seamă în activitatea ideologică. Cauzele ră- mînerii în urmă pot fi mai multe. Printre acestea cred că se numără și aceea că ne-am concentrat forțele principale pe problemele economico-sociale, ale dezvoltării generale. în al doilea rînd, cred că marile realizări au putut să lase impresia că se pot obține bune rezultate fără să se acorde neapărat prea multă atenție activității politico-educative. Și, după părerea mea, a avuț loc chiar o anumită subapreciere, o anumită delăsare în activitatea activului din domeniul muncii politico-educative.Nu am pretenția că am formulat pe deplin răspunsul la întrebarea „de ce s-a produs această rămînere în urmă Va trebui să mai gîndim, să mai analizăm^ și să dăm un răspuns mai complet la plenara Comitetului Central al partidului.Dar, oricum, este necesar să înțelegem că ne găsim într-o asemenea etapă de dezvoltare, in care activitatea ideologică, politi- co-educativă, nivelul general de cultură reprezintă un factor de importanță deosebită pentru întreaga noastră activitate de partid și de stat, pentru însăși opera de făurire cu succes a societății socialiste.Marile schimbări în dezvoltarea economico-socială, în structura socială și in altele nu s-au reflectat în mod corespunzător în activitatea ideologică și politico-educa- tivă. Trăgînd învățămintele din întreaga activitate din trecut, nu’ trebuie să ne întoarcem și să căutăm răspunsul în trecut, ci trebuie să privim înainte, spYe viitor și să găsim răspuns problemelor noi, corespunzător noilor cerințe ale dezvoltării social-economice.în același timp, se poate spune că schimbările petrecute în raportul de’ forțe și în dezvoltarea mondială nu au fost în mod temeinic studiate pentru a se înțelege mai bine sensul evenimentelor și perspectivele luptei revoluționare, ale luptei pentru progres și pentru pace.Este deci necesar — avînd în vedere toate acestea — să tragem toate învățămintele și să acționăm cu hotărire pentru îmbunătățirea activității ideologice, în toate sectoarele științelor sociale.Este necesar să perfecționăm activitatea generală de cercetare în domeniul științelor sociale, să a- cordăm 0 mai mare atenție Academiei de științe sociale, să perfecționăm și să îmbunătățim activitatea în domeniul cercetării sociologice și în alte sectoare.Pornind de la învățămintele desprinse din activitatea practică, din schimbările care s-au produs, atît pe plan național, cit și internațional, să se tragă concluziile corespunzătoare pentru activitatea viitoare, pentru perfecționarea concepției revoluționare despre lume, a socialismului științific in general. Pornind de la faptul că principiile revoluționare ale socialismului științific nu au fost elaborate o dată pentru totdeauna, că ele trebuie permanent îmbunătățite pe baza noilor cuceriri ale cunoașterii, ale științei, ale practicii sociale, fiecare partid — și, deci, și partidul nostru — poartă răspunderea, deplină și egală, pentru a studia noile realități, pentru a-și aduce contribuția la îmbogățirea tezaurului științelor sociale, a concepției revoluționare despre lume, a socialismului științific.Trebuie să punem cu mai mare putere în evidență faptul că viața, realitățile, practica au demonstrat justețea tezei revoluționare că socialismul nu se construiește după șabloane și modele, ci pe baza a- plicării creatoare a legilor obiec

tive, diferit de la o țară la alta, de la o etapă la alta. Să punem cu mai multă putere în evidență justețea politicii partidului nostru, care a știut să acționeze — și acționează — pentru a aplica creator adevărurile generale la realitățile din țara noastră 1Sînt multe probleme noi, care așteaptă să fie mai bine înțelese și lămurite, mai cu seamă acum, cînd există o preocupare generală pentru perfecționarea activității diferitelor partide comuniste și muncitorești, pentru perfecționarea activității de construcție socialistă.Este necesar, deci, să ne angajăm mai hotărît în studierea și clarificarea noilor probleme, pentru a da partidului orientare și o linie de perspectivă clare. Printre acestea aș menționa : problema proprietății socialiste de stat și cooperatiste, acumularea și fondul de dezvoltare, sistemul de cointeresare materială și de retribuție, principiile eticii și echității socialiste, structura socială, democrația muncitorească-revoluționa- râ, căile de apropiere dintre oraș și sat, de omogenizare a societății și formare a poporului unic muncitor, rolul maselor muncitoare, al poporului în conducerea societății, contradicțiile în socialism, acțiunea legilor obiective în socialism și așa-zisul socialism de piață, precum și o serie de probleme mondiale privind războiul, dezarmarea, armele nucleare, pacea.Este necesar să dăm răspunsuri clare și să luăm o atitudine combativă în lămurirea problemelor și realizarea în viață a drepturilor fundamentale ale omului, avînd în vedere încercările cercurilor imperialiste, ale diferitelor altor cercuri de a denatura și de a neglija sau chiar de a lăsa la o parte unele din problemele fundamentale ale omului — dreptul la muncă, la învățătură. dreptul la viață și multe altele.Este necesar, ținînd seama de problemele complexe din viața internațională, să ne angajăm cu toată hotărîrea în a clarifica mai bine ce se înțelege și ce trebuie să se înțeleagă prin noua gîndire în relațiile dintre state, în soluționarea problemelor internaționale.In activitatea noastră ideologică trebuie să ne angajăm mai hotărît în studierea problemelor și fenomenelor crizei economico-sociale mondiale, a problemelor subdezvoltării, ale noii ordini economice mondiale, a problemelor rolului monopolurilor supranaționale și a capitalului financiar internațional.O atenție deosebită va trebui să acordăm și în continuare principiilor de bază ale relațiilor dintre state, de deplină egalitate, de respect al independenței și suveranității, de neamestec în treburile interne și altor și altor probleme și fenomene naționale și internaționale.De asemenea, este necesar să a- cordăm o atenție mai mare problemelor ecologice, ale mșdiuiui înconjurător, aceasta constituind o necesitate pentru activitatea noastră generală și practică de construcție socialistă, de a asigura națiunii noastre cele mai bune condiții de viață, dar și pentru problemele tot mai complexe care apar pe plan internațional în acest domeniu.De asemenea, activitatea noastră ideologică trebuie să abordeze într-o formă corespunzătoare și să sublinieze cu mai multă tărie rolul științei și culturii, al cunoașterii universale, în dezvoltarea omenirii pe calea progresului și civilizației.Sînt multe probleme care se pun astăzi în fața omenirii, care se pun. deci, și în fața partidului și poporului nostru. Activitatea noastră ideologică nu trebuie să rămî- nă în afară sau să abordeze numai unele din ele, să reamintească despre acestea, ci trebuie să se angajeze cu toate forțele — și dispunem de forțele necesare ! —pentru lămurirea și înțelegerea corespunzătoare a problemelor. Pentru că numai pe această bază vom înțelege — repet — atît perspectivele dezvoltării societății noastre socialiste, viitorul poporului nostru, cit și evoluția și tendințele generale ale dezvoltării întregii omeniri pe calea progresului, a socialismului, a păcii ! (Aplauze și urale prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu — România, pacea și prietenia !“).Subliniez acestea deoarece omenirea — deci și România — se află într-o perioadă de mari prefaceri revoluționare. în acest cadru, activitatea ideologică, teoretică, din domeniul științelor sociale, dar și activitatea politico-educativă au un rol de importanță deosebită pentru înțelegerea științifică a noilor realități, în vederea stabilirii strategiei revoluționare pentru viitor. Să avem permanent în vedere și să nu uităm niciodată că procesul revoluționar nu s-a încheiat și nu se va încheia, că avem obligația, ca revoluționari, să asigurăm conducerea și dezvoltarea conștientă a transformărilor revoluționare ! Să pornim permanent de la materialismul dialectic și istoric, concepția revoluționară despre lume, de la socialismul științific, dar și de la noile cuceriri ale științei și tehnicii, care îmbo

gățesc și vor îmbogăți continuu concepția revoluționară despre lume și viață, cunoașterea umană, în general. Numai așa vom acționa ca adevărați revoluționari și comuniști 1 Numai așa întreaga activitate ideologică și politico- educativă va constitui o puternică forță materială de transformare a societății, de asigurare a victoriei socialismului și comunismului în patria noastră ! (Aplauze și urale puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,Este necesar să perfecționăm activitatea de ridicare a nivelului politic, ideologic al membrilor de partid, să perfecționăm învăță- mîntul de partid, să îmbunătățim învățămîntul politic de masă. Avem un învățămînt bun de partid. Este necesar însă să-i aducem continuu perfecționările necesare, care să asigure cunoașterea de către participanți a noilor realități, însușirea concepției revoluționare despre lume, să-i ajute să înțeleagă cum trebuie legate mai bine teoria cu practica, activitatea generală cu activitatea concretă de construcție a societății socialiste.Să intensificăm activitatea politică de masă, de formare a omului nou, de dezvoltare a conștiinței revoluționare la toți cetățenii patriei noastre 1 Să avem permanent în vedere că teza socialismului științific, după care libertatea presupune înțelegerea necesității, impune ridicarea nivelului cultural și științific, o înaltă educație revoluționară, de formare a omului nou, constructor conștient al propriului destin, al viitorului său liber, de bunăstare — a comunismului ! Numai un om educat și stăpîn pe cele mai înalte cunoștințe din toate domeniile poate înțelege legile obiective, cerințele dezvoltării economico-sociale, poate sesiza la timp schimbările care au loc în societate, poate sesiza ceea ce este vechi și nu mai corespunde noii etape a progresului, poate sesiza noul care se va dezvolta și care reprezintă viitorul. Numai un asemenea om, în înțelesul științific, poate fi un om cu adevărat liber ! (Aplauze puternice. prelungite).Un om cu o slabă cultură, ignorant și înapoiat va fi întotdeauna dominat de bigotism, de misticism, de tot felul de prejudecăți. Un asemenea om va fi întotdeauna prada influențelor retrograde, șovinismului, naționalismului, rasismului și altor influențe reacționare și va putea ușor să devină un instrument al celor mai reacționare cercuri imperialiste, mergînd, cîteodată, pînă la însăși trădarea poporului său. Un asemenea om. fără îndoială, nu poate înțelege sensul evenimentelor, al schimbărilor, nu poate ține pasul cu mersul revoluționar înainte al maselor, al popoarelor ! Și un asemenea om nu poate fi niciodată cu adevărat liber !Consider că e bine să reamintesc aici unele versuri ale lui Emi- nescu, care sînt pline de învățăminte și astăzi :Cu umbre, care nu sînt, v-a-ntunecat vederea Și v-a făcut să credeți că vețifi răsplătiți... Nu ! moartea cu viața a stinstoată plăcerea — Cel ce în astă lume a dus numai durerea Nimic n-are dincolo, căci morți sînt cei muriți.(Aplauze puternice, prelungite).Iată de ce este necesar să punem în centrul activității de propagandă, politico-educative, lupta împotriva ignoranței și inculturii, lupta pentru formarea omului cu o înaltă cultură, constructor conștient al societății socialiste și comuniste. Acesta trebuie să fie cetățeanul societății socialiste și comuniste din România 1 (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu, România — stima noastră și mindria !“).în această uriașă activitate politico-educativă, culturală, este necesar să dăm un conținut tot mai larg Festivalului național „Cîntarea României", care reprezintă o puternică mișcare a întregii noastre națiuni, o participare a întregului popor, tineri și bâtrîni, bărbați și femei, inclusiv a copiilor, la formarea și dezvoltarea culturii noi, la asigurarea unui nivel tot mai înalt al culturii noastre socialiste. Să dezvoltăm puternic și să folosim toate mijloacele de care dispunem — cluburile, căminele culturale, casele de cultură, teatrul — să le a- sigurăm conținutul corespunzător, cântecele, marșurile, poeziile, piesele de teatru și tot ce este necesar pentru ca această uriașă activitate ’ să-și îndeplinească în tot mai bune condiții rolul de însemnătate deosebită pe care îl are în munca de formare a omului nou !Nu este locul acum — și nu e timpul — dar merită să subliniem că Festivalul național „Cîntarea României" a dus la punerea în valoare a mii și zeci de mii de talente din rîndul poporului, că el demonstrează, încă și încă o dată, cu putere, că adevăratul creator al culturii și limbii române este 

poporul. întreaga națiune, că numai împreună și în strînsă legătură cu întregul popor putem a- sigura o cultură nouă, înaintată, socialistă I (Aplauze și urale puternice).Trebuie să se asigure perfecționarea și dezvoltarea în continuare a activității uniunilor de creație, din domeniile respective de activitate.Cu 23 de ani în urmă, cu puțin timp înaintea Congresului al IX- lea, în întâlnirea pe care am avut-o cu unii lucrători din domeniul creației literar-artistice am pus problema că adevărata inspirație pentru toți creatorii trebuie să fie poporul, realizările societății noastre, și m-am referit la ceea ce spunea cu mult în urmă Leonardo da Vinci — că e mai bine să bei apa din izvor, de- cît din ulcior. Cu atît mai actual este acum acest lucru, cu cît, din păcate, mulți caută ulcioarele foarte vechi, le dezgroapă, pentru a bea apa din ele, în loc să meargă la izvoarele dătătoare de viață — ale științei, ale progresului din toate domeniile de activitate. (Aplauze puternice, prelungite).Avem nevoie — și dăm o înaltă apreciere creațiilor literare și artistice, din toate domeniile, dar societatea noastră are nevoie de noi și noi opere de artă, care să-1 reprezinte pe omul de astăzi, realizările sale. Avem nevoie de noi romane, de noi poezii, de noi piese de teatru, de lucrări în domeniul artei plastice, de noi lucrări muzicale. Sînt, multe, bune. Dar a- vem nevoie încă de unele și mai bune, în toate sectoarele. Am convingerea că oamenii de creație din toate sectoarele vor înțelege că ne aflăm într-un asemenea moment al dezvoltării societății românești incit trebuie să se angajeze, cu mai multă hotărîre, de a lucra zi și noapte pentru a contribui, pe calea creației lor, la ridicarea generală a nivelului de cultură al poporului. (Aplauze și urale puternice, prelungite).Este necesar, de asemenea, ca radioul și televiziunea să-și perfecționeze și să-și îmbunătățească activitatea, ținînd seama de cerințele care se pun astăzi în fața lor. De asemenea, presa noastră trebuie să-și asume un rol mai activ și mai important în buna înțelegere a problemelor actuale ale dezvoltării sociale, în dezbaterea largă a acestora, dar și pentru a contribui la unirea eforturilor întregului nostru popor în asigurarea înfăptuirii neabătute a programelor de dezvoltare generală.Consider că întreaga activitate ideologică și politico-educativă trebuie să devină o forță mobilizatoare mai puternică, care să lumineze calea și să unească eforturile întregii națiuni spre culmile de aur ale societății comuniste. Este o misiune nobilă și trebuie să o realizăm în cele mai bune condiții. Numai așa activitatea ideologică, propaganda noastră, educația își vor îndeplini menirea în societate, vor răspunde intereselor întregii națiuni ! (A-plauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Vom munci și vom lupta, țara o vom înălța !“).Este necesar ca, în activitatea politico-educativă, să se manifeste o atitudine mai intransigentă față de diferite manifestări naționaliste, șoviniste, față de unele manifestări retrograde, de misticism, să dezvoltăm puternic sentimentul dragostei față de patrie, față de popor, patriotismul revoluționar ! Să educăm, în același timp, masele în spiritul solidarităs ții internaționale, al prieteniei cu toate țările socialiste, cu toate forțele progresiste, antiimperialiste, cu toate popoarele care se pronunță pentru pace, pentru libertatea și independența fiecărei națiuni ! (Aplauze puternice, prelungite).Este necesar să desfășurăm o luptă hotărîtă împotriva diferitelor tendințe de parvenire, de căpătuială, de necinste, străine principiilor socialismului și omeniei. Nu trebuie să se treacă peste diferite stări de lucruri negative! Nu trebuie să ne comportăm ca struțul care-și bagă capul îți nisip pentru a nu vedea anumite stări de lucruri ! Trebuie să înțelegem că asemenea stări de lucruri — care, din păcate, se mai manifestă în societatea noastră — sînt străine principiilor de etică și echitate socialistă, sînt un rezultat al lipsurilor în munca politico-educativă, al influențelor străine, burgheze, inclusiv al rămășițelor din trecut, dar și al influențelor din afară. De aceea trebuie să adoptăm o poziție fermă, combativă față de toate aceste probleme !Este necesar ca organizațiile de masă și obștești să înțeleagă mai bine rolul important pe care-1 au și în activitatea politico-educativă. în mod deosebit se impune perfecționarea activității sindicatelor, a Uniunii Tineretului Comunist, a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști, a Organizației Pionierilor și, în general, a tuturor organizațiilor de masă și obștești.Este necesar să educăm tineretul și copiii patriei noastre în spiritul celor mai înaintate concepții 

revoluționare și cuceriri ale științei. Să înțelegem că aceasta constituie o obligație a întregului partid, a întregului popor. Tineretul, copiii reprezintă viitorul de aur al patriei noastre — și trebuie să ■ facem totul pentru a forma o t.înără generație cu înalte cunoștințe revoluționare, cu o înaltă cultură. Așa creăm viitorul de aur al României! (Aplauze și urale puternice, îndelungate ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu, România — stima noastră și mindria!").
Stimați tovarăși,Viața, evenimentele demonstrează cu putere justețea liniei politice internaționale și a politicii externe a partidului și a patriei noastre.După cum este bine cunoscut, situația internațională continuă să fie foarte gravă. Pașii spre destindere nu au schimbat raportul de forțe și nu au înlăturat pericolul pentru însăși existența vieții pe planeta noastră.Trebuie să se înțeleagă bine că imperialismul nu și-a schimbat caracterul său agresiv, că pericolul războiului se menține. Lupta pentru dezarmare este strîns legată de realizarea unor noi relații internaționale, de lichidarea politicii de forță și dictat. Viața demonstrează cu putere că, acționind unite, popoarele pot schimba cursul evenimentelor, pot asigura dezarmarea, și în primul rînd dezarmarea nucleară, pot asigura pacea și dreptul vital al oamenilor la existență, la libertate, la viață.Problemele grave internaționale ale lumii de astăzi nu pot fi soluționate numai de cîteva state. Este necesar ca toate statele să-și asume răspunderea și să acționeze cu toată forța pentru dezarmare, pentru pace, pentru noi relații, bazate pe principiile egalității.Nu doresc să mă refer la problemele concrete, sînt bine cunoscute. Subliniez numai cîteva probleme asupra cărora consider că activitatea noastră ideologică, politică trebuie să-și concentreze atenția.Este necesar să crească și mai puternic rolul partidelor, al forțelor politice revoluționare, progresiste și democratice în lupta pentru soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale, pentru asigurarea unor relații noi, democratice între toate statele lumii.In epoca uriașelor cuceriri ale științei și cunoașterii umane în general, asistăm — din păcate — la o serie de manifestări de întoarcere spre trecut, spre o serie de concepții vechi, retrograde.După cum se știe, în a doua parte a secolului trecut a avut loc o puternică activitate de afirmare a concepțiilor noi despre lume, atît în domeniul social, politic, cît și in domeniul științelor generale, in biologie, în toate domeniile. Acum, omenirea a realizat mari descoperiri. s-a realizat zborul în Cosmos, se descoperă noi și noi taine ale naturii. Se pare însă că omenirea se află la un moment de răscruce, cînd apar multe neclarități și nedumeriri. Este deci necesar să se dea răspuns noilor probleme și realități, o perspectivă clară, progresistă pentru dezvoltarea generală a omenirii.Este necesară, cu adevărat, o nouă revoluție în gîndire. Aceasta se poate realiza nu prin întoarcerea la concepții vechi, care și-au trăit traiul, ci privind înainte, fă- cînd loc cu hotărîre noilor cuceriri ale științei, tehnicii, ale cunoașterii umane, în general. Nostalgia trecutului este întotdeauna un rău sfătuitor. Omenirea a trecut prin multe etape. Sclavagismul, feudalismul au fost, fără nici o îndoială, etape importante în dezvoltarea societății omenești, dar ele au dispărut și au trebuit să dispară. De asemenea, capitalismul a reprezentat o nouă etapă în progresul omenirii, dar capitalismul aparține de acum vechiului și, mai devreme sau mai tîrziu, el trebuie să dispară și să facă loc noii societăți, fără clase, fără asupritori, să facă loc societății socialiste. Socialismul, care este o societate tînără, reprezintă noul, viitorul omenirii. Iar pentru a fi cu adevărat revoluționari, trebuie să privim la tot ceea ce este nou. trebuie să privim înainte, să avem deplină încredere în socialism, în comunism — care reprezintă viitorul și visul de aur al întregii omeniri ! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează înd ciung „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — eroism, România — comunism !").Este bine cunoscut că întreaga dezvoltare a societății omenești este istoria luptei între vechi și nou, istoria luptei de clasă, a luptei împotriva asupririi, a luptei pentru libertate și independență. In acest sens, întreaga noastră activitate politico-ideologică trebuie să pună cu putere în evidență politica de pace și colaborare a partidului, a României socialiste, să contribuie activ la înțelegerea corespunzătoare a schimbărilor ce se petrec în lume, a noilor tendințe, a perspectivelor, a viitorului omenirii. Dispunem de forțele necesare pentru aceasta. Avem un partid puternic, avem activiști de partid în stare să desfășoare o intensă acti

vitate în toate aceste domenii. Tot ceea ce am realizat pînă acum stă mărturie capacității și forței partidului nostru de a înțelege realitățile, de a înțelege noul, de a rămîne permanent un partid tînăr, revoluționar, strîns legat de popor, acționînd împreună cu poporul și pentru popor, pentru socialism, pentru comunism, pentru pace, pentru colaborare internațională. (Aplauze și urale prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!“, „Ceaușescu — pace !“).
Stimați tovarăși,Dezbătînd problemele organizatorice, ideologice și politico-educative, trebuie să nu uităm nici un moment că în centrul întregii noastre activități trebuie să se afle munca pentru realizarea planului pe acest an și a întregului cincinal, că rezultatele activității de partid, activității de propagandă, de educație, trebuie să se reflecte în felul în care organele și organizațiile de partid, toți oamenii muncii, întregul popor acționează pentru a asigura realizarea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale.O atenție deosebită trebuie să acordăm problemelor economice, eficienței economice, calității, să punem în centrul activității realizarea exportului și a tuturor celorlalți indicatori privind dezvoltarea economico-socială.Aș menționa necesitatea realizării măsurilor stabilite pentru strângerea la timp a recoltei de vară, a orzului și griului, pentru depozitarea în cele mai bune condiții a întregii recolte și, în general, pentru desfășurarea în bune condiții a tuturor celorlalte activități din agricultură.Deci, o dată întorși acasă, trebuie să puneți cu toată hotărîrea, în fața organelor de partid respective, necesitatea concentrării forțelor în activitatea de înfăptuire a obiectivelor dezvoltării economico-sociale. o dată cu realizarea tuturor măsurilor în domeniul activității organizatorice, ideologice și politico-educative. Toate a- cestea trebuie să constituie un tot unitar în activitatea partidului, a tuturor organelor de stat, a organismelor democrației muncitorești- revoluționare.Aș dori, în încheiere, să subliniez încă o dată că partidul nostru dă o înaltă prețui activității clasei noastre muncitoare, forța politică conducătoare a întregii națiuni, care s-a format și a devenit o puternică forță socială, cu o înaltă cultură tehnică și generală.Partidul nostru dă o înaltă apreciere activității țărănimii cooperatiste și întregii țărănimi, tuturor oamenilor muncii din agricultură, care, în strînsă unitate cu clasa muncitoare, constituie o forță importantă a întregii noastre dezvoltări, a înfăptuirii noii revoluții agrare, a mersului general înainte al societății noastre.In anii socialismului. Intelectualitatea a devenit o puternică forță socială, cu un rol activ în întreaga operă de construcție a societății socialiste. Partidul nostru dă o înaltă apreciere nu numai științei și culturii, dar și făuritorilor științei și culturii, intelectualității, oamenilor de știință și de cultură din toate sectoarele de activitate, strîns legați de clasa muncitoare, de țărănime, de întregul popor. Intelectualitatea reprezintă o puternică forță socială, care asigură dezvoltarea intensă a științei, a culturii, ridicarea patriei noastre pe culmile cele mai înalte ale cunoașterii, în toate domeniile. (Aplauze și urale puternice, prelungite).Desigur, vom avea plenara, vom discuta aceste probleme, dar am ținut să menționez și în încheierea consfătuirii noastre rolul important și preocuparea partidului nostru — și, deci, a întregului nostru activ — pentru dezvoltarea și perfecționarea activității sociale, a rolului muncitorilor, țăranilor, intelectualității, a întregii noastre națiuni, a poporului — adevăratul făuritor, adevăratul realizator al socialismului șl comunismului, garanția victoriei comunismului în România, a viitorului liber și Independent al patriei noastre ! (Urale și aplauze furtunoase; se scandează îndelung „Ceaușescu ■— P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !“. „Ceaușescu. România — stima noastră și mindria !“).In încheiere, vă adresez tuturor, întregului partid, tuturor oamenilor muncii, întregului nostim popor, urări de noi și noi împliniri, de noi succese în toate domeniile, multă sănătate și fericire ! (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“ ; „România să-nflo- rească, Ceaușescu să trăiască !“. „Ceaușescu — pace !“. tntr-o atmosferă de puternică însuflețire și de strînsă unitate, toți cei pre- zenți în sală ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a Întregii națiuni — pentru secretarul general al partidului, președintele României, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU).
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Consfătuirea cu activul si cadrele de bază din domeniile muncii organizatorice de partid si poiitico-ideologiceCuvîntul participantilor la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

CONSTANTIN SMEUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Actuala consfătuire, organizată din inițiativa dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in vederea dezbaterii sarcinilor ce revin activului de partid din domeniile muncii organizatorice și de propagandă în lumina tezelor adoptate de Comitetul Politic Executiv, constituie o nouă și elocventă expresie a preocupării dumneavoastră permanente pentru creșterea continuă a rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid in procesul înfăptuirii neabătute a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului pentru dezvoltarea și înflorirea multilaterală a patriei.Transformările revoluționare de dimensiuni fără precedent pe care le-a cunoscut societatea românească în perioada ce a trecut de la istoricul Congres al IX-lea, cînd, prin voința întregului partid și popor, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit tiu al națiunii, ați fost învestit să conduceți spre glorie șl măreție destinele României, confirmă cu puterea faptelor realismul și justețea concepției originale, profund științifice, privind construirea socialismului cu poporul și pentru popor, afirmarea spiritului novator ce a imprimat un înalt dinamism întregii dezvoltări economico-sociale a țării.Adine recunoscători față de monumentala dumneavoastră operă teoretică și prodigioasa activitate revoluționară practică, pe care se întemeiază politica internă și externă a partidului și statului nostru, cei peste 440 000 comuniști constituiți in 5 965 organizații de partid, toți ceilalți oameni ai muncii din Capitală, asemenea tuturor fiilor patriei, au primit cu deosebită satisfacție, au dezbătut cu cel mai viu interes tezele, orientările și aprecierile de excepțională însemnătate cuprinse in magistrala dumneavoastră expunere din 29 aprilie a.c. — program de muncă și luptă al întregului partid și popor — și acționează cu energie sporită pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal.In centrul activității politice și organizatorice pe care o desfășoară organele și organizațiile de partid situăm, așa cum ne cereți dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, creșterea continuă a rolului lor conducător, a răspunderii cadrelor, a comuniștilor, a fiecărui om al muncii pentru valorificarea superioară a potențialului productiv al unităților economice. Ca urmare, de la începutul actualului cincinal, pe ansamblul Capitalei a fost obținută o pro- lucție-marfă Industrială suplimentară de peste 8 miliarde lei, 5-au înregistrat importante creșteri în producția agricolă și a fost realizat un volum de investiții de peste 65 miliarde lei, concretizat în punerea în funcțiune a 47 capacități de producție și darea în folosință a aproape 50 000 apartamente. Au continuat în ritm susținut lucrările edilitar-urbanistice și la marile obiective ale noului centru politico-administrativ, la a- menajarea complexă a riului Dîmbovița și extinderea rețelei metroului.Toate aceste succese au fost posibile datorită sprijinului permanent și îndrumării directe, de zi cu zi. pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, le acordați îmbunătățirii continue a activității organizației de partid a municipiului București, înscrierii Capitalei pe coordonatele unei inalte civilizații socialiste, pentru care, animați de sentimente de adîncă recunoștință, vă exprimăm, cu profund respect, întreaga gratitudine și cele mai alese mulțumiri.Pe baza indicațiilor șl orien- ,arilor dumneavoastră. mult itimate tovarășe secretar general, biroul și secretariatul co- nitetului municipal de partid acționează pentru perfecționa- ea continuă a stilului și me- odelor de muncă, întărirea vieții interne de partid in conformitate cu prevederile Statu- ului și Programului partidu- ui. Sistematic, efectuăm in întreprinderi și instituții analize, studii și controale la care sint antrenați membrii activului le partid, specialiști și alte cadre din centrale industriale și ministere, pentru soluționarea problemelor impuse de îmbunătățirea organizării și conducerii proceselor de producție, sporirea productivității muncii, ridicarea calității și competitivității produselor, reducerea consumurilor materiale, creșterea eficienței economice. Prin înfăptuirea măsurilor cuprinse în programele de modernizare, au fost asimilate 500 produse noi, a căror pondere în valoarea producției-marfă a ajuns la peste 54 la sută, au fost introduse 200 tehnologii, s-au extins lucrările de mecanizare, auto
CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
VICTORIA BISTRICEANUMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.La fel ca în întreaga țară, și In județul Dolj activitatea de partid, economică și socială se desfășoară sub înriurirea tezelor și orientărilor cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, document programatic care jalonează direcțiile fundamentale ale mun

matizare șl robotizare. în această amplă acțiune beneficiem de aportul substanțial al unităților de cercetare științifică și de în- vățămînt superior, implicate activ in realizarea programelor de promovare a progresului tehnic, domenii coordonate cu înaltă competență de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, care, prin prestigioasa activitate ce o desfășoară, aduce o contribuție de seamă la creșterea rolului științei, învățămîntului și culturii ca factori decisivi ai progresului multilateral al țării.Raportîndu-ne activitatea desfășurată la cerințele și aprecierile formulate în expunerea din 29 aprilie a secretarului general al partidului, trebuie să arătăm autocritic că rezultatele obținute puteau fi mult mai bune dacă s-ar fi acționat mai ferm pentru ca toate colectivele să-și îndeplinească integral sarcinile planificate, pentru angajarea mai hotărîtă a organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii în exercitarea deplină a rolului și atribuțiilor ce le revin, pentru întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă. Rămînerile în urmă înregistrate în acest an de numeroase unități la producția- marfă și fizică, neîndeplinirea integrală a sarcinilor la export și a prevederilor programelor prioritare, a obiectivelor de investiții, îndeosebi la construcțiile de locuințe, ca și neîmpli- nirile din alte sectoare pun în evidență neajunsurile manifestate în munca politică și organizatorică desfășurată de comitetul municipal de partid, sprijinul insuficient acordat organizațiilor de partid din întreprinderile în care rezultatele obținute nu sint la nivelul planului și al angajamentelor asumate.Pornind de la cerințele cuprinse în magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, comitetul municipal, organele și organizațiile de partid din Capitală au adoptat măsuri pentru înlăturarea rapidă a acestor deficiențe șl ridicarea întregii activități politice și organizatorice la cote calitativ superioare, spre a transforma toate colectivele în puternice citadele de muncă și educație patriotică. revoluționară. Prin mobilizarea permanentă a activului și aparatului de partid, vom asigura creșterea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, îmbunătățirea activității organelor de stat, înlăturarea paralelismelor și substituirii acestora, punerea mai bună în valoăre a capacității Consiliilor oamenilor muncii și a celorlalte organisme ale democrației muncitorești- revoluționare. Vom acționa cu mai multă fermitate pentru perfecționarea activității de selecționare, pregătire și promovare a cadrelor, creșterea competenței și răspunderii lor în înfăptuirea hotărîrilor de partid, a legilor țării, pentru implicarea mai puternică a organizațiilor de masă și obștești în realizarea consecventă a principiilor autoconducerii și autogestiunii, a prevederilor legale privind stimularea producției de export, respectarea contractelor economice, extinderea acordului global, reducerea stocurilor, creșterea rentabilității și beneficiilor.Potrivit Programului Ideologic de adincă esență umanistă elaborat din inițiativa și cu contribuția decisivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, o importantă resursă de perfecționare in toate domeniile o reprezintă șt pentru noi angajarea fermă a întregii activități politico-educative in soluționarea efectivă a problemelor bunei organizări și conduceri a muncii in fiecare unitate, punînd un accent deosebit, in cadrul procesului de ridicare continuă a pregătirii personalului muncitor, pe dezvoltarea gîndirii economice înaintate și afirmarea unei atitudini noi în muncă și viață.Acționînd cu dăruire și abnegație revoluționară pentru înfăptuirea obiectivelor dezvoltării economico-sociale intensive a țării, comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală își reafirmă adeziunea deplină la politica externă a partidului și statului și vă exprimă dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, întreaga recunoștință pentru activitatea neobosită ce o desfășurați în vederea înfăptuirii dezarmării, statornicirii unui nou tip de relații intre state, promovării țnaltelor idealuri de independență, libertate, ințelegere și colaborare între popoare, care v-au consacrat în conștiința umanității ca neobosit luptător pentru apărarea dreptului suprem al omenirii la viață, ca mare Erou al Păcii.Puternic însuflețiți de Indicațiile și orientările secretarului general al partidului, ne angajăm să acționăm cu toată energia pentru Îndeplinirea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal, urmind neabătut strălucitul exemplu de muncă și spirit revoluționar, patriotic, pe care ni-l oferă zi de zi ilustrul conducător al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

cii organizațiilor de partid, de masă și obștești în amplul proces de înfăptuire a Programului partidului, a hotăririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Nouă și strălucită expresie a gîndirii vii, cutezătoare, realiste și profund revoluționare, valoroasă contribuție la îmbogățirea tezaurului gîndirii social- politice contemporane, a socialismului științific, expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu reflectă încă o dată permanenta 

preocupare a partidului și statului nostru pentru punerea sistematică de acord a stilului și metodelor de lucru cu evoluția vieții.Este un prilej de mare satisfacție pentru mine ca, folosind acest cadru, să exprim adeziunea totală a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul nostru la tezele, ideile și orientările de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în acest document de maximă importanță și. totodată, să aduc recunoștința nemărginită pe care noi, toți locuitorii Doljului, o purtăm, adine incrustată în inimi, față de secretarul general al partidului nostru, pentru tot ceea ce face ca România să înainteze ferm pe calea progresului multilateral, a bunăstării materiale și spirituale — aspirație devenită simbol și crez al întregii sale vieți și munci eroice, pusă cu neasemuit devotament în slujba fericirii poporului, a înălțării patriei noastre libere și independente.Aducem, totodată, un cald și vibrant omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru contribuția remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico- socială a patriei, la înflorirea și afirmarea tot mai puternică a științei, învățămîntului și culturii noastre socialiste.în județul nostru, ca urmare a dezbaterii Hotăririi Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din noiembrie 1987. a măsurilor speciale adoptate — care sint aplicate cu fermitate în viață — are loc un proces ascendent al activității politice de partid și de stat, al întregii vieți economice și sociale. A crescut spiritul de răspundere, de exigență și angajare comunistă, s-au întărit ordinea și disciplina în munca de partid și de stat, a. organelor de conducere din unitățile socialiste.Conducerea și îndrumarea activității politico-educative au căpătat un caracter unitar, desfășurarea acesteia realizindu-se pe baza unor programe întocmite pe domenii, cu obiective clare, modalități de acțiune și termene de îndeplinire, la înfăptuirea cărora este angajat întregul activ de partid, al organizațiilor de masă și obștești, toți factorii educaționali.în centrul activității politico- educative a fost pusă cerința fundamentală a mobilizării comuniștilor, a celorlalți oameni și muncii la îndeplinirea sarcinilor de plan, în special a celor pentru export, a programelor prioritare, aplicarea principiilor și cerințelor mecanismului eco- nomico-financiar, autoconducerii muncitorești și autogestiunii economice, consolidarea și dezvoltarea proprietății socialiste.Dezbaterile la învățămintul politico-ideologic, la cursurile universității politice și de conducere au fost axate pe studierea aprofundată a documentelor Conferinței Naționale a P.C.R., a expunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, a problemelor fundamentale de ordin teoretic și practic reieșite din acestea, într-o strînsă legătură cu activitatea de la fiecare loc de muncă.Comitetul județean a organizat consfătuiri și schimburi de experiență cu participarea largă a activului de partid, de stat, al organizațiilor de masă și obștești, susținute cu filme și expoziții. in cadrul cărora au fost puse în dezbatere experiența înaintată și neajunsurile existente, înfăptuirea programelor de organizare și modernizare a proceselor de producție, de ridicare a calității produselor, de organizare și desfășurare a lucrărilor agricole, de redresarea zootehniei, adoptîndu-se măsuri de perfecționare a activității politico-educative și organizatorice care să conducă la obținerea unor rezultate superioare.Toate acestea se reflectă și in rezultatele economico-sociale obținute în perioada ce s-a scurs din acest an. cind 72 de unități industriale din județ au îndeplinit și depășit planul la toți indicatorii, realizînd o producție suplimentară în valoare de 319 milioane lei. producția industrială fiind cu 7,5 la sută mai mare față de perioada corespunzătoare a anului trecut.Sintem conștienți însă că rezultatele obținute nu se situează la nivelul posibilităților rea
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

DUMITRU SANDUMult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena CeaușescuConsfătuirea pe probleme ale activității organizatorice și poiitico-ideologice. inițiată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, se înscrie ca un nou și important moment politic în viața partidului și a tării noastre. Îndeplinesc o îndatorire de inaltă conștiință, exprimind de la a- ceastă tribună adeziunea deplină a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din iudetul Iași la tezele cuprinse în expunerea dumneavoastră, mult stimate si iubite tovarășe secretar general, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din aprilie, menite să asigure creșterea continuă a rolului partidului de forță politică conducătoare a procesului revoluționar de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare a României spre comunism.Așa cum a rezultat din dezbaterile ce au avut loc in adunările de partid și în plenarele cu activul de partid și de stat. însușirea și aplicarea conceptelor, orientărilor și indicațiilor cuprinse în acest document politic magistral prezintă o deosebită importantă pentru activitatea organizatorică, ideologică si po- litico-educativă a organelor si organizațiilor de partid in efortul de mobilizare a comuniștilor. a tuturor colectivelor de oameni ai muncii din industrie, a

le de care dispunem, județul nostru înscriindu-se în primele 5 luni ale acestui an cu nereall- zări la producția-marfă, cu depășiri la cheltuielile totale și cu unele nerealizări la indicatorii de calitate și de productivitate a muncii.Fără a trece cu vederea existența unor greutăți ce mai există în unele unități, pentru a căror eliminare se depun eforturi susținute, multe din neajunsuri țin de modul de a gindi și a acționa al oamenilor, sem- nalîndu-se și la noi o anumită rămînere în urmă a nivelului conștiinței față de cel al dezvoltării forțelor de producție, așa cum ați relevat dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. și în expunerea pe care o dezbatem.Această stare de fapt, cu consecințe negative în realizarea sarcinilor de plan, în comportamentele și atitudinea unor oameni in producție și în relațiile din viața socială, reflectă persistența încă a unor carențe în organizarea, desfășurarea și conținutul muncii politico-educative. Trebuie să spunem deschis că unele acțiuni continuă să aibă încă un caracter general, sint marcate de formalism, ceea ce împiedică înțelegerea mesajului transmis și angajarea deplină a oamenilor la obținerea unor performanțe superioare.Propaganda de partid, munca politică nu abordează totdeauna frontal, deschis, in spirit revoluționar, fenomenele negative din viața economică și social- politică, starea de inerție și de automulțumire care își mai pune amprenta pe modul de a gindi și acționa al unor cadre cu funcții de conducere, al unor specialiști și lucrători din diferite sectoare de activitate.Faptul că nu în toate colectivele se adoptă o atitudine fermă, intransigentă față de cei care provoacă risipă sau aduc prejudicii proprietății socialiste. care nu rhanifestă grijă pentru calitatea produselor, a lucrărilor, este o dovadă că nu s-a reușit să fie aprofundat conținutul și semnificațiile relațiilor de proprietate socialistă, obligațiile ce revin tuturor membrilor societății noastre de a apăra și dezvolta bunurile ce formează avuția națională.Viața ne demonstrează nevoia mutării ferme a centrului de greutate al acțiunilor politico- educative în unități, în secții. In ateliere, în fermele din unitățile agricole, pe șantiere, acolo unde se hotărăște soarta înfăptuirii planurilor și programelor de dezvoltare economico- socială. De aceea, concomitent cu preocuparea pentru ridicarea nivelului de pregătire, vom asigura implicarea directă, nemijlocită a întregului nostru activ în realizarea unei activități politico-educative bogate în conținut, permanente și sistematice în rîndul oamenilor, asi- gurînd creșterea forței de cuprindere și de influențare a acesteia.Prin întreaga noastră activitate ptolitico-educativă vom asigura, în același timp, cunoașterea și însușirea temeinică de către fiecare cetățean a politicii externe de pace și colaborare a partidului și statului nostru, a inițiativelor și acțiunilor promovate de dumneavoastră, tovarășe secretar general al partidului, în direcția trecerii la acțiuni concrete de dezarmare, soluționării constructive, în interesul tuturor popoarelor, a marilor probleme ale vieții contemporane, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră. Vom sprijini ferm această politică ce corespunde pe deplin intereselor și aspirațiilor fundamentale ale întregului nostru popor de a trăi în pace și a construi . socialismul și comunismul pe pămintul patriei.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, acționînd în spiritul orientărilor cuprinse în tezele fundamentate de dumneavoastră pentru viitoarea plenară a Comitetului Central al partidului, al indicațiilor date și cu acest prilei, comuniștii, oamenii muncii din județul Dolj vor face totul pentru înfăptuirea sarcinilor de plan, pentru creșterea contribuției județului la dezvoltarea economico-socială în actualul cincinal și în perspectivă a patriei noastre socialiste.
gricultură. construcții, transporturi și din toate domeniile și sectoarele de activitate la înfăptuirea exemplară a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea si Conferința Națională ale partidului, a prevederilor de plan și programelor pe acest an și pe întregul cincinal.Vă rog să-mi permiteți să exprim, și cu acest prilej. întreaga recunoștință a organizației județene de partid, a tuturor locuitorilor județului Iași față de dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, erou intre eroii neamului, ctitor de țară nouă, personalitate proeminentă a vieții politice contemporane, pentru contribuția inestimabilă adusă la dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii construcției socialiste. pentru grija deosebită față de viitorul patriei, pentru sprijinul neprecupețit acordat și județului nostru, asemenea întregii țări.Exprimăm, de asemenea, gratitudinea si unanima noastră a- preciere pentru activitatea de excepțională însemnătate ne care tovarășa Elena Ceaușescu, savant de largă recunoaștere internațională, o desfășoară in conducerea partidului și statului nostru pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială. pentru contribuția deosebită adusă la creșterea rolului științei în viața e- conomică și socială a țării.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că. ac- 

ționînd cu exigentă si fermitate pentru transpunerea în viață a orientărilor și indicațiilor de o inestimabilă valoare ce ni le-ați dat eu prilejul vizitelor de lucru în județul nostru, a hotăririlor. programelor si legilor tării, comitetul județean de partid, biroul și secretariatul său, organele și organizațiile de partid din unitățile economice si administrativ-teritoriale au orientat întreaga muncă organizatorică și politică de partid spre înfăptuirea sarcinilor economice. au cuprins mai bine problemele, și-au organizat mai temeinic munca și și-au dispus mai eficient forțele, au întărit controlul în îndeplinirea sarcinilor. reușind ca. în primele 5 luni ale acestui an. să înregistreze o serie de rezultate pozitive. La 40 de produse fizice, între care otel, mașini-unelte de prelucrat prin așchiere. articole electrotehnice, tricotaje s.a.. a fost îndeplinit și depășit planul; au fost îndeplinite în întregime si depășite contractele la export. înregistrîndu-se o creștere cu 18,8 la sută pe total și cu 31 la sută pe devize convertibile fată de aceeași perioadă a anului trecut ; au fost aplicate 242 măsuri din programele de organizare și modernizare a producției. materializate în sporuri de producție și in reducerea costurilor fată de 1987, cu 1,2 miliarde lei ; prin folosirea mai judicioasă a bazei materiale și a forței de muncă a sporit productivitatea muncii cu 11,3 la sută, fapt ce ne-a permis să sporim volumul de beneficii în industrie cu circa 18 la sută.De asemenea, vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în agricultură, printr-o mobilizare mai amplă a oamenilor muncii în frunte cu comuniștii, s-au realizat — la timp și de calitate — lucrările din campania de primăvară ; județul și-a îndeplinit sarcinile stabilite privind livrarea Ia fondul de stat la carnea de porc și oaie ; producția de lapte a crescut cu 15 la sută față de aceeași perioadă a anului 1987 ; gospodărind mai bine mijloacele încredințate, s-a reușit ca din 186 unități 181 să-și încheie activitatea cu beneficii.Acordăm o mare atenție înfăptuirii măsurilor privind sistematizarea teritoriului, problemă care se impune tn mod obiectiv, ținînd seamă de stadiul actual de dezvoltare și necesitatea formării unor unități teritorial-administrative puternice, care să ofere largi posibilități pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al țărănimii. In acest scop, desfășurăm o largă și susținută muncă politică și organizatorică in rîndul tuturor gospodăriilor populației pentru trecerea la aplicarea consecventă a măsurilor stabilite în acest sens pentru transformarea unui număr cit mai mare de comune în centre industrial-agrare și, pe această bază. înfăptuirea principiilor socialismului, de lichidare a deosebirilor dintre sat și oraș.în spirit autocritic, raportez că rezultatele obținute atît în industrie, cit și in agricultură și celelalte sectoare nu reflectă posibilitățile și condițiile de care dispune județul nostru.
CUVlNTUL TOVARĂȘEI 

ANGELA ISĂROIUMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Cu justificată emoție și înaltă mindrie patriotică, vă rog să-mi permiteți să dau glas sentimentelor de aleasă prețuire și totală adeziune față de expunerea prezentată de mult stimatul conducător de partid și de stat, strălucită personalitate a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu. sentimente și inalte aprecieri exprimate în unanimitate de comuniștii, de toți oamenii muncii care trăiesc și muncesc în străvechea vatră românească a județului Mureș.Document cu o valoare istorică fundamentală în toate structurile vieții și activității noastre, magistrala expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din 29 aprilie a.c., avînd drept obiectiv și finalitate teoretică și practică un vast ansamblu de probleme ale conducerii activității socioeconomice, ale muncii ideologice și politico-educative, precum și ale situației internaționale, statuează cu strălucită claritate, cu un profund spirit științific și responsabilitate revoluționară temeiurile intransigente, dominate de cea mai largă perspectivă, ale devenirii noastre pe calea progresului și civilizației socialiste. A- devărată cartă politică a prezentului cu profunde deschideri spre viitor, abordind într-o viziune științifică novatoare probleme ale activității de construcție socialistă românească, expunerea evidențiază capacitatea dumneavoastră de excepție. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a analiza și de a da soluții problemelor și tendințelor noi care apar tn societatea noastră și în viața internațională.Un spațiu amplu este acordat problemelor poiitico-ideologice și educative. Aceasta, desigur, nu ca scop în sine, ci ca necesitate obiectivă — corelată strîns cu toate cerințele dezvoltării economico-sociale, cu necesitatea sporirii aportului efectiv al muncii poiitico-ideologice și cultural-educative la formarea omului nou cu o conștiință și responsabilitate revoluționare activ-participative. Sub acest aspect se relevă teza necesității punerii in acord deplin, a armonizării activității poiitico- ideologice și educative cu dezvoltarea generală a forțelor și relațiilor sociale, stimulîndu-se și pe această cale sporirea a- portului factorului subiectiv, al conștiinței revoluționare la întreaga operă practică de construcție a noii societăți, Ia transformarea muncii politice și ideologice într-o adevărată forță motrice a dezvoltării sociale.

Faptul că in industrie planul pe primele 5 luni a fost îndeplinit în proporție de numai 97,9 la sută, că au fost depășite cheltuielile la 1 000 de lei pro- ducție-marfă, că în agricultură sint încă neajunsuri in realizarea programelor de dezvoltare a zootehniei, reflectează lipsurile existente în stilul și metodele de muncă ale comitetului județean, ale organelor și organizațiilor de partid, ale muncii organizatorice pe care o desfășurăm.De asemenea, datorită faptului că activiștii de partid nu s-au implicat pe măsura obligațiilor și a cerințelor în îndrumarea și sprijinirea activității de partid, in exercitarea controlului îndeplinirii sarcinilor, unele organizații de bază nu-și exercită rolul de conducător politic în realizarea sarcinilor de plan și a programelor adoptate. Și atunci cînd au adoptat măsuri, îndeplinirea acestora n-a fost urmărită cu fermitatea necesară.Neajunsurile în conducerea și coordonarea activității de realizare a sarcinilor economico- sociale se datoresc și deficiențelor manifestate în munca de selecționare, creștere și promovare a cadrelor. Numărul ridicat de cadre schimbate din funcție, a] sancțiunilor pe linie de partid și administrative dovedește că nu am reușit să desfășurăm o temeinică activitate de îndrumare și control, de pregătire profesională și de specialitate, politico-ideologică și cultural-educativă, capabilă să asigure creșterea conștiinței și a răspunderii în muncă.în vederea eliminării lipsurilor și neajunsurilor ce se manifestă, comitetul județean de partid, secretariatul și biroul său vor acționa mai ferm pentru creșterea rolului și răspunderii organizațiilor de partid în conducerea intregii activități economice, pentru mai buna mobilizare a cadrelor, a specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor de producție, pentru aplicarea neabătută în viață a cerințelor noului mecanism economico- financiar, autoconducerii muncitorești și autogestiunii econo- mico-financiare. Așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom determina ca, în fiecare unitate și la fiecare loc de muncă, organizațiile de partid să asigure însușirea temeinică a hotărîrilor de partid, a legilor țării, în lumina acestora militind pentru o temeinică coordonare, conducere și organizare a tuturor activităților, pentru prevenirea neajunsurilor.în numele Comitetului județean Iași al P.C.R., al puternicei organizații județene de partid, care cuprinde peste 107 000 comuniști, asigur conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu fermitate revoluționară pentru mai buna exercitare în teritoriu a rolului conducător al partidului, pentru perfecționarea întregii activități organizatorice și politice, asi- gurînd îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan și a tuturor programelor adoptate.
Activitatea politico-ideologică și cultural-educativă'' desfășurată de comitetul județean, de organele și organizațiile de partid, de masă și obștești au urmărit cu consecvență însușirea și aplicarea neabătută în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale P.C.R., a Programului ideologic al partidului, a tezelor și orientărilor formulate în expunerile și cuvîntările secretarului general al partidului, a sarcinilor și indicațiilor date cu ocazia vizitei in județul nostru a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult stimata și iubita tovarășă Elena Ceaușescu.Militind permanent pentru perfecționarea activității politi- co-organizatorice, am urmărit aplicarea și înfăptuirea programelor prioritare vizînd dezvoltarea economico-socială a patriei, a mecanismului economi- co-financiar, a principiilor autoconducerii și autogestiunii muncitorești. înfăptuirea procesului de modernizare și organizare științifică a producției și a muncii, asigurarea unei noi calități și eficiențe sporite in toate domeniile.Călăuziți permanent de teza formulată de secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conform căreia activiștii de partid trebuie să dea dovadă, în toate împrejurările, de înaltă competență profesională și politică. iar îndeplinirea rolului de forță politică conducătoare a partidului presupune in primul rînd integrarea conștientă și responsabilă a fiecărui membru de partid în înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, comitetul județean de partid, biroul și secretariatul au acționat prin toate formele muncii de partid pentru cunoașterea temeinică, aprofundată de către comuniști, de toți oamenii muncii a hotăririlor de partid și de stat, a legilor, a normelor și principiilor codului eticii și echității socialiste.Vom milita cu mai multă fermitate pentru o atitudine demnă, constructivă a fiecărui cetățean, pentru un patriotism al faptelor — nu declarativ sau contemplativ — un patriotism al acțiunii, care să se manifeste in primul rind în rezultate cit mai bune la locul de muncă al fiecăruia, într-o contribuție sporită la progresul și înflorirea patriei noastre socialiste.Făcînd bilanțul critic ai rezultatelor pe care le-am obținut prin prisma tezelor formulate cu clarviziune științifică și realism politic de secretarul general al partidului în expunerea din 29 aprilie a.c., am desprins concluzia că mai avem încă multe de făcut pentru ca activitatea politico-ideologică și cultural-educativă să se rid'ce Ia nivelul cerințelor și exigen

țelor pe care partidul le pune în fața noastră in etapa actuală. Am în vedere, in acest sens, creșterea gradului de funcționalitate socială a intregii munci de propagandă, lărgirea bazei de masă a acesteia și caracterul său de continuitate și permanență. Ținind seama de faptul că finalitatea muncii in acest domeniu se măsoară nemijlocit prin capacitatea ei de a produce efecte educativ-formative durabile, de a forma convingeri și atitudini ferme, active și dinamice, acționăm pentru a conferi propagandei toate virtuțile sale educative, generatoare și stimulatoare de conștiință revoluționară manifestată direct în cîm- pul de referință al faptelor de muncă și viață. De aici, preocuparea noastră de a găsi și promova modalități tot mai eficiente de integrare continuă a muncii politico-educative și ideologice în marele laborator în care se plămădește personalitatea oamenilor, laboratorul muncii și vieții, adică acolo unde propaganda își dobîndește concretețea, dar și etalonul de evaluare a propriei eficiențe.Conștienți de faptul că noua calitate a oamenilor — care își pune pecetea asupra calității muncii și vieții în societatea noastră — depinde de modul în care este înțeleasă și transformat^ în atitudine concretă unitatea dintre calitatea socială a oamenilor muncii de proprietari, producători și beneficiari, acționăm prin mijloacele propagandei și educației tocmai pentru a face din această inseparabilă unitate însuși statutul specific al membrilor societății noastre, al tuturor constructorilor socialismului din patria noastră.Am înțeles, mult stimate tovarășe secretar general, că finalitatea imediată a acestui potențial dinamic și transformator care este munca politico- ideologică, constă în formarea, generalizarea și consacrarea spiritului revoluționar ca modalitate permanentă de a gindi și acționa, ca inepuizabil izvor de noi și noi energii revoluționare, creatoare.Răspunzînd cerințelor formulate de dumneavoastră privind făurirea omului nou. cu o înaltă conștiință revoluționară, educarea maselor, cu precădere a tineretului, în spiritul concepției materialismului dialectic și istoric, al celor mai noi cuceriri ale științei, ale cunoașterii umane, vom acționa, în toate împrejurările. cu fermitate, pentru formarea la fiecare om al muncii, la fiecare tînăr a unor pu
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

FLOREA SOFRONIEMult iubite șl stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Asemenea tuturor participan- ților la această importantă consfătuire, vă rog să-mi permiteți să aducem un profund omagiu Și cea mai vie recunoștință a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii din județul Timiș, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, pentru contribuția inestimabilă pe care ați adus-o și o aduceți la fundamentarea politicii partidului și statului nostru, la crearea și a- firmarea plenară a sistemului democrației muncitorești-revo- luționare, la creșterea rolului de forță politică conducătoare a partidului, în jurul căruia se află strîns unit întregul nostru popor.In anii de glorie ai Epocii Nicolae Ceaușescu și județul Timiș, cu sprijinul dumneavoastră direct și ajutorul atît de generos, a înregistrat mutații de esență : producția industrială a crescut de aproape 6 ori, cea a- gricolă de 3 ori, au fost create peste 100 000 noi locuri de muncă, au fost date in folosință 97 000 de locuințe, 35 000 de locuri în cămine, pentru nefa- miliști, iar 60 la sută din populație locuiește în orașe și municipii.Ne aflăm Insă într-o etapă decisivă a dezvoltării României, marcată puternic de trecerea de Ia dezvoltarea de tip extensiv la cea de tip intensiv. In acest moment crucial, în spiritul profund revoluționar și patriotic care vă caracterizează întreaga activitate de genial conducător, ați pus1 în fața partidului, a întregului popor teze de importanță fundamentală pentru mersul nostru inainte, care constituie un strălucit model de gin- dire, in concepție revoluționară, novatoare, a intregii activități depuse de popor și partid pentru edificarea noii societăți, conturează largi perspective a- firmării unei noi calități în toate domeniile, perfecționării modalităților de exercitare a rolului partidului de forță politică conducătoare a națiunii.In lumina sarcinilor și orientărilor secretarului general al partidului, biroul Comitetului județean de partid Timiș s-a preocupat cu mai multă consecvență pentru amplificarea laturilor calitative ale muncii poli- tico-organizatorice de partid, si- tuind in prim-planul muncii sale punerea în valoare, în condiții de eficiență sporită, a întregului potențial economic, material și uman existent în județ. Acționînd în acest fel, am reușit, mult stimate tovarășe secretar general, ca pe primele cinci luni ale anului oamenii muncii din industria județului Timiș să depășească planul la producția-marfă cu 100 . milioane lei, sporul față de perioada corespunzătoare a anului trecut fiind de peste 1 miliard lei. Așa cum ne-ați indicat, am acordat și acordăm importanță prioritară producției fizice, îndeosebi celei destinate exportului, indicator care înregistrează creșteri de peste 12 la sută față de anul trecut, onorîndu-ne integral o- bligațiile contractuale cu partenerii externi. în aceeași perioadă, au fost puse în funcțiune peste 60 de noi capacități de producție Industriale și agrozootehnice mai importante. Productivitatea muncii a crescut cu 

ternice convingeri comuniste, a concepției înaintate, materialistdialectice despre lume și viață, acționînd, totodată, pentru combaterea hotărîtă a misticismului, obscurantismului, a oricăror tendințe și rpanifestări retrograde.Sîntem hotărîți să punem capăt unor activități ineficiente, formale, să asigurăm în permanență o nouă calitate și un bogat conținut ideologic, politic, științific, valorificind superior potențialul politico-educativ al adunărilor generale. învățămîntului politico-ideologic, informărilor politice, discuțiilor individuale. Ne dăm seama că e mai puțin important să numărăm cite acțiuni am realizat, dar să măsurăm concret și permanent efectul, eficiența, finalitatea, concordanța între vorbă și faptă.Comitetul județean de partid, biroul, secretariatul, abordind un stil de muncă dinamic, operativ, concret, vor asigura un control de partid sistematic și exigent în legătură cu modul cum se înfăptuiesc hotărîrile de partid și de stat, legile țării, adueîndu-ne o mai mare contribuție la realizarea unei calități noi în întreaga muncă de propagandă.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom acționa cu toată răspunderea comunistă pentru a imprima muncii de spirit militant, combativ. de partinică, asigurînd perior de cultură tuturor oamenilor tind centrul de muncii noastre în producție, acolo unde se hotărăște soarta se formează al societățiiEvoc marele subliniat duri de 

educatie un revoluționar, intransigentă un nivel su- și educație muncii, mu- greutate al unitățile deplanurilor omul nou. noastre.deosebit profundul nenumărate
și unde înaintatrespect adevăr rin-cuși în dumneavoastră, multstimate tovarășe secretar general. că ..avem oameni minunați". Intr-adevăr, avem oameni minunați și în județul nostru. în acest colț al pămîntului românesc. puternic înflorit în anii epocii de aur — ..Epoca Nicolae Ceaușescu". Iată de ce, urmîndu-vă luminosul exemplu de înaltă dăruire și profund patriotism, comitetul județean de partid, comuniștii, toți oamenii muncii mureșeni nil vom precupeți nici un efort' pentru a ne îndeplini cu competentă si înaltă răspundere politică, revoluționară. sarcinile economico-sociale ce ne revin pe acest an și în actualul cincinal.

peste 5 500 lei/lucrător, s-au redus costurile de producție cu 15 lei la 1 000 lei producție- marfă, iar în agricultură s-a acționat pentru punerea in valoare și gospodărirea cu răspundere a întregului fond funciar, a potențialului material de care dispun unitățile agricole, promovarea unor metode eficiente de organizare a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, a răspunderii cadrelor pentru aplicarea tehnologiilor, obținerea unor producții ridicate.Trebuie să arătăm Insă mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că și pentru județul Timiș sint pe deplin valabile aprecierile făcute da dumneavoastră că rezultatele înregistrate pe primii 2 ani din actualul cincinal și pe cele 5 luni din acest an nu reflectă în totalitate puternica bază tehnico- materială și științifică de care dispunem, sprijinul permanent pe care îl primim din partea conducerii partidului și statului. Deficiențele înregistrate se datorează, în principal, carențelor din activitatea de conducere, din stilul și metodele de muncă ale unor organe și organizații de partid, ale unor consilii ale oamenilor muncii, care nu în toate cazurile au asigurat funcționarea corespunzătoare a sistemului democrației muncito- rești-revoluționare, nu au antrenat in suficientă măsură oamenii muncii la actul conducerii și la rezolvarea tuturor problemelor cu care se confruntă unitățile economice. Așa se explică faptul că, din cele 80 de produse industriale urmărite operativ, planul nu a fost realizat la 40, unele dintre ele cu implicații negative pentru economia națională, iar 24 de întreprinderi nu și-au realizat sarcinile la producția-marfă. Nu am reușit să creăm o mișcare de masă pentru promovarea progresului tehnic, organizarea superioară și modernizarea producției, recuperarea, recondiționarea și refolosirea materiilor prime și materialelor, pentru aplicarea fermă a prevederilor acordului global, a cerințelor mecanismului economico-financiar.Unele organe și organizații de partid nu au acționat cu toată consecvența pentru ridicarea nivelului general al muncii politi- co-organizatorice, urmărirea îndeplinirii măsurilor și hotăririlor, dezvoltarea răspunderii comuniștilor pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor încredințate, respectarea cu strictețe a Statutului partidului. Deși se întreprind numeroase studii, a- nalize, instruiri, consfătuiri, nu întotdeauna aceste acțiuni se finalizează corespunzător.în activitatea de sprijin, îndrumare și control desfășurată de biroul comitetului județean de partid nu am reușit să asigurăm întotdeauna un conținut concret și un caracter diferențiat, în funcție de problematica diversă din organizații, de nivelul de pregătire a cadrelor, ceea ce face ca, in aceleași condiții și cu aceleași posibilități, rezultatele să difere de la o unitate la alta, iar experiența pozitivă să nu fie încă însușită și generalizată pe ramuri și sectoare. Deși dispunem, la nivelul județului, de un puternic activ de partid, de numeroase cadre și specialiști, atît în economie, cit și în cercetare și învățămînt, nu putem fi mulțumiți de modul in care unii dintre aceștia acționează și se implică în soluționarea multiplelor sarcini ce revin județului nostru in etapa(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a) actuală, în orientarea spre promovarea curajoasă a noului, a cuceririlor revoluției tehnico- științifice și ale noii revoluții agrare, nu dovedesc suficientă preocupare pentru perfecționarea pregătirii profesionale a oamenilor muncii și îndeosebi a tineretului.Aceste probleme au fost analizate cu toată răspunderea de către comitetul județean, de organele și organizațiile de partid, luîndu-se măsuri corespunzătoare. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, în lumina genialelor dumneavoastră idei, teze și'o-
CUVlNTUL TOVARĂȘEI 

ECATERINA BRISCMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată șl iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Alături de toți locuitorii județului Harghita, trăiesc încă sub puternica impresie a momentelor de profundă vibrație patriotică șl imensă satisfacție prilejuită de nemărginita bucurie de a fi întîmpinat, cu puțin timp în urmă — în cadrul vizitei de lucru întreprinse în județul nostru — pe cel mai iubit și stimat fiu al poporului român, genialul strateg și ctitor de țară nouă, patriotul înflăcărat și clarvăzătorul conducător al destinelor României socialiste, pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Fiecare moment al vizitei de lucru efectuate, împreună cu mult stimata și iubita tovarășă Elena Ceaușescu, precum și adunarea populară din municipiul Miercu- rea-Ciuc s-au înscris în istoria județului Harghita, în inimile și conștiința tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe aceste străbune meleaguri românești, drept momente definitorii pentru prezentul și viitorul nostru socialist și comunist. Tocmai de a- ceea, vă rog să-mi permiteți ca, ți în acest cadru, să vă adresez cele mai calde mulțumiri, omagiul și recunoștința fierbinte ale tuturor oamenilor muncii din județul Harghita, pentru prețioasele dumneavoastră orientări și indicații date cu prilejul vizitei, pentru tot ceea ce întreprindeți cu neslăbită putere de muncă și exemplar elan revoluționar, cu consecventă comunistă și dăruire patriotică, pentru fericirea si bunăstarea întregii noastre națiuni socialiste. pentru libertatea șl independenta scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.Consfătuirea de astăzi — convocată din inițiativa dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — are loc în- tr-o perioadă deosebit de importantă. în care. în toate domeniile vieții economico-sociale, se desfășoară o susținută activitate creatoare pentru traducerea în fapte de muncă revoluționară a tezelor, ideilor și orientărilor de inestimabilă valoare teoretică și practică formulate în magistrala expunere rostită la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie. Ele constituie pentru noi toți un îndreptar deosebit de prețios în Înfăptuirea neabătută a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, în perfecționarea planificării și conducerii întregii vieți economico-sociale in actuala etapă de dezvoltare a țării.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că, în acest spirit, comitetul județean de partid, consiliul județean al educației politice și culturii socialiste s-au preocupat de creșterea aportului și eficienței tuturor mijloacelor muncii educaționale la îndeplinirea sarcinilor economice, sporirea combativității față de stările de lucruri negative, de risipă, indisciplină sau comportamente ce contravin Codului eticii și echității socialiste, prevederilor legilor țării. Situînd la baza muncii de propagandă teza dumneavoastră cu privire la rolul important al activității politico-ideologice în actuala etapă, manifestările organizate prin intermediul întregului sistem instituționalizat al propagandei au fost utilizate pentru ampla popularizare și cunoaștere a hotărîrilor de partid și a legilor țării, a prevederilor planurilor și programelor de dezvoltare, pentru generalizarea experienței pozitive acumulate, pentru perfecționarea activității dintr-un domeniu sau altul.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că, în ansamblul preocupărilor comitetului județean de partid, s-a acordat o atenție prioritară realizării sarcinilor în economie, întreaga activitate politico-edp- cativă fiind subordonată acestui scop. Astfel, pe primele cinci luni din acest an am depășit producția fizică la 27 produse, paralel cu onorarea sarcinilor de plan la export la nivelul contractelor încheiate cu partenerii externi. S-a îmbunătățit și situația economico-financiară a unităților: nu avem în prezent nici o unitate industrială cu pierderi, iar beneficiul a crescut cu 60 la sută față de aceeași perioadă a anului precedent. In agricultură am înregistrat o creștere a efectivelor de animale, cu 6 488 bovine, 4 826 ovine. în obținerea acestor rezultate o contribuție nemijlocită și-a adus și activitatea ideologică și politico-educativă, dar, așa cum ați arătat dumneavoastră, apreciere^ că „în domeniul activității politico-educative se
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

DUMITRU RADU POPESCUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Tezele și orientările formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea privind unele probleme ale conducerii activității economico-sociale, ale muncii ideologice și politico- educative, precum și ale situației internaționale constituie, și pentru noi, scriitorii, un document de mare vigoare și vitalitate, lnscriindu-se în cadrul 

rientări, însuflețiți de mobilizatoarele dumneavoastră chemări și îndemnuri, organizația județeană de partid Timiș va acționa cu toată hotărîrea pentru lichidarea cit mai grabnică a lipsurilor din munca noastră, că va milita pentru continua perfecționare a activității de conducere și politico-organizatorice, imprimînd în toate sectoarele un pronunțat spirit partinic, de înaltă responsabilitate, pentru îndeplinirea în mod exemplar a sarcinilor ce ne revin, pentru sporirea aportului județului Timiș la înflorirea multilaterală a patriei noastre libere și fericite, România socialistă.

manifestă o anumită rămînere în urmă față de dezvoltarea generală" este pe deplin valabilă și pentru realitățile județului Harghita.Deși organizăm acțiuni politico-educative multe, trebuie să recunosc deschis că ele nu au întotdeauna eficiența scontată și nu contribuie în suficientă măsură la mobilizarea oamenilor muncii în realizarea sarcinilor de plan și a prevederilor programelor speciale. Ca urmare a unor manifestări de formalism și lipsă de continuitate în munca noastră politico- educativă, ne confruntăm cu abateri și încălcări ale ordinii și disciplinei în muncă, ale normelor eticii și echității socialiste, cu tendința din partea unor cadre de conducere din industrie, agricultură și celelalte sectoare de a nu se angaja cu toa- tă energia și capacitatea de care dispun in îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, în soluționarea problemelor concrete de realizare a sarcinilor de plan, pentru pregătirea lor politică și profesională la nivelul cerințelor etapei actuale. Mai avem o serie de oameni tributari concepțiilor înapoiate și învechite despre muncă și viață, care nu înțeleg răspunderile ce le revin în buna gospodărire a părții din avuția națională încredințată lor spre administrare, în ridicarea calității și eficientei întregii activități.Dezbătînd pe larg în toate organele și organizațiile de partid, de masă și obștești conținutul tezelor de excepțională importantă teoretică și practică pentru plenara C.C. al P.C.R., precum și indicațiile și orientările date de dumneavoastră de la Înalta tribună a ședinței comune a forumurilor democrației noastre muncitoresti-revo- luționare din 2—3 iunie, s-au stabilit programe concrete de acțiune pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, pentru asigurarea unui înalt spirit partinic, revoluționar, a unși mai strînse implicări a activității politico-educative la realizarea sarcinilor economice ce revin județului nostru.Pentru ca activiștii, cadrele de partid și de stat să-și poată îndeplini corespunzător atribuțiile ce le revin, răspunderile colective și individuale rezultate din statutul lor politic și profesional, vom acționa pentru o mai temeinică cunoaștere și înțelegere de către aceștia a hotărîrilor de partid și a legilor țării, a problemelor economice și de conducere, a cunoștințelor necesare nivelului actual de dezvoltare a societății noastre. Vom intensifica acțiunile politico-educative pentru dezvoltarea la toți oamenii muncii, îndeosebi Ia tineri, a sentimentului patriotic, a dragostei față de țară, partid și popor, prin mai buna cunoaștere a istoriei poporului român, a glorioasei lupte a clasei muncitoare din România, a Partidului Comunist Român, a marilor realizări ce dau o impresionantă dimensiune prezentului nostru socialist, înnoirilor din anii de după Congresul al IX-lea al partidului, pe care cu legitimă mîndrie le asociem numelui dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Vă raportez, tovarășe secretar general, că indicațiile și orientările date de dumneavoastră cu privire la intensificarea activității educaționale in rîndul tinerei generații ne-au determinat să întreprindem o serie de măsuri pentru formarea acestora în spiritul unui autentic cult față de muncă și învățătură, a ardentei dorințe de cunoaștere a tot ceea ce este nou și înaintat în știință, tehnică, artă și cultură — așa cum de altfel ne indeamnă permanent și mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. Simen, conștienți că îndeplinirea tuturor sarcinilor ne obligă la asigurarea îmbunătățirii permanente a metodelor de conducere unitară și eficientă a muncii politico-ideologice, la folosirea și promovarea unor noi forme ale muncii de propagandă, ale întregii activități educative în scopul afirmării ferme a spiritului revoluționar în muncă și viață, a patriotismului socialist și creșterii contribuției tuturor celor ce trăiesc și muncesc în deplină unitate și frăție în județul nostru la dezvoltarea economico- socială multilaterală a României socialiste.Ne angajăm șî cu acest prilej, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să facem totul pentru a ne situa la înălțimea încrederii partidului, să transpunem neabătut în practică orientările șl Indicațiile date de dumneavoastră, obiectivele ce rezultă din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII- lea și Conferinței Naționale ale partidului.

deosebit de fertil creat de Congresul al IX-Iea al Partidului Comunist Român, prin gîndul inspirat și fapta de amplă anvergură revoluționară, izvo- rîtă dintr-un fierbinte patriotism, a secretarului general al partidului. Nutrim față de acest document deosebit de important pentru mersul nostru înainte aceleași sentimente pe care le nutrește întreaga țară : adeziune deplină, atașament lucid, responsabil, angajare plenară pentru a-i da viață în spirit și literă. Cred că nu greșesc cînd 6pun că, așa cum se află pe 

masa de lucru a țării, materializarea tezelor formulate de secretarul general al partidului se răsfrînge pe propria noastră n\asă de lucru, ca scriitori, se repercutează, cu efecte stimulatoare, in cărțile de azi și cele de mîine, redimensionează, la valori superioare, rolul și locul scriitorului și literaturii în vastul proces de construcție socialistă a patriei.Exprimăm întreaga noastră gratitudine și sentimente de profund respect tovarășei Elena Ceaușescu pentru rodnica și neprețuita contribuție ce o aduce la dezvoltarea artei și culturii, științei și învățămîntului în țara hoastră.Tezele și orientările secretarului general al partidului ne mobilizează, cu și mai puternică vibrație, cu și mai adincă responsabilitate revoluționară, pentru sporirea progresului material și spiritual al țării. Factorul primordial al forței lor mobilizatoare îl constituie profundul lor realism, faptul că izvorăsc din imperativele dezvoltării mai accelerate a țării, avind Ia temelie realizările obținute de poporul român in anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Privim, astfel, imperativele perfecționării întregii noastre activități din perspectiva unei Românii transformate din temelii, cu o industrie puternică, de mare competitivitate în ramuri de vîrf, cu o agricultură cu bogate recolte, cu o știință și o cultură care au creat opere de incontestabilă valoare, cu orașe noi, ridicate la cotele de exigență ale urbanisticii moderne. Ne scriem astăzi cărțile în- tr-o Românie pe a cărei hartă au apărut repere ce vor dăinui, cu magistrala albastră străbă- tind Dobrogea, cu industria siderurgică de la Tîrgoviște, Călărași, Galați, Hunedoara, Iași, cu hidrocentralele, mereu în alte și alte salbe, mărind forța energetică a României, cu aportul românesc la una dintre cele mai îndrăznețe tehnici de performanță — extragerea petrolului pe platforme marine proprii... Aceasta este lumea reală, vie, complexă în caretrăim și pe care, cu îndreptățirea imperativelor istoriei,tezele secretarului general alpartidului ne îndeamnă s-o zugrăvim în cărțile noastre. Noi, scriitorii, vedem în acest îndemn al conducătorului partidului încă o expresie a înaltei prețuiri de care se bucură literatura și slujitorii ei in România de azi, ca factor important între mijloacele destinate a înrîuri conștiințele oamenilor, a participa la perfecționarea lor, la crearea omului nou, la păstrarea în memoria vremii a mărturiilor despre un timp eroic încărcat cu fapte eroice. De aceea, înțelegînd profundul patriotism al acestor teze care ne cheamă la crearea unor opere de valoare, am inițiat dezbateri la asociațiile de scriitori, în reviste, în cenaclurile și cercurile literare, pentru a adinei, în cit mai variate nuanțe, implicațiile benefice ale acestui adevărat program de acțiune. Dezbaterile au scos în evidență tocmai acel potențial intelectual, spiritual, creator, care, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să fie pus mai mult în valoare, au subliniat dorința fierbinte a scriitorilor de a se angaja mai mult în realizarea unei epopei a acestei vremi, caracterizată de atîtea fapte de rezonanță istorică. In perioada care a trecut de la apariția tezelor și orientărilor secretarului general al partidului, procedînd în spiritul acestora, aplicînd îndemnul lor de a ne privi activitatea, în toate domeniile, In chip concret, între scriitori a avut loc un adevărat colocviu, finalizat cu propuneri eficiente, atît în ceea ce privește munca de creație, angajarea acesteia pe marile coordonate ale timpului în care trăim, cit și mai buna și unitara coordonare a acestui efort creator. Dispunem, la sfîrșitui acestei scurte, dar dense perioade de dezbateri și schimburi
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

AMZA SĂCEANUMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Vă rog să-mi permiteți să exprim adeziunea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Neamț fațăde magistrala expunere cuprivire la unele probleme ale conducerii activității economico-sociale, ale muncii ideologice și politico-educative, precum și ale situației internaționale, care întregește în mod fericit monumentala operă so- cial-politică, economică și filozofică elaborată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — strălucită contribuție la dezvoltarea creatoare a tezaurului gîn- dirii și practicii revoluționare, la îmbogățirea fondului de aur al spiritualității românești și universale.Este meritul istoric al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent om politic și de stat, înflăcărat patriot și gînditor umanist-revoluționar, de a fi elaborat teze și concepte noi, originale, de a fi evaluat cu argumente științifice dinamica revoluției și construcției șocialis- te, de a fi formulat răspunsuri și soluții optime la problemele majore ale dezvoltării societății noastre, pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Vă rog să-mi permiteți, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să exprim, cu profund respect, înalta noastră gratitudine pentru grija deosebită pe care o purtați creșterii rolului conducător al partidului, perfecționării muncii de partid, a activității ideologice, politico-educative, și să vă adresăm, cu toată căldura inimilor, urările fierbinți de viață îndelungată și putere de muncă, pentru a ne conduce cu aceeași luminoasă clarviziune și cutezanță revoluționară pe calea socialismului și comunismului, spre gloria și înflorirea scumpei noastre patrii.Cu profundă stimă și deosebită considerație aducem prinosul 

de păreri, de un bogat fond de idei și inițiative. Ne propunem, și am și luat măsuri in acest sens, să inițiem concursuri literare care să aducă în prim plan temele majore ale socialismului românesc, să realizăm creații literare strîns legate de marile evenimente ale actualității, să prindem pe fila romanului, reportajului, scenariului de film, piesei de teatru, în poeme biografia cetățenilor României contemporane; biografia acestor construcții moderne prin biografia oamenilor care le-au făurit, să realizăm cronica acestui avînt uman, care a cuprins țara de la un capăt la altul. In planurile noastre imediate se află cărți ale magistralei albastre, ale noului București, ale noii țări. Ele își propun să fie cărți ale noilor oameni din România acestui timp, ale noului mod de a gindi și munci, de a făuri lumea la care au visat înaintașii.Sub impulsul generos al climatului de emulație creat de acest deosebit de important document de partid. în aceste zile, ca început al unor mai largi acțiuni de cunoaștere la izvoare a realităților noastre, numeroși scriitori din toată tara sînt pre- zenți în uzine și fabrici. în unitățile agricole, participă la viața cultural-educativă în cadrul Festivalului național „Cîntarea României". îmbogățindu-și zestrea de cunoaștere directă, de la suflet la suflet, a oamenilor, a modului lor de a munci și a gindi. Știm, și avem ca pildă nepieritoare creația clasicilor noștri, că înfăptuirea de opere majore, care să înfrunte timpul, să vorbească cu vibrație și dreaptă judecată despre lume este strîns legată de cunoașterea vieții în toate articulațiile și profunzimile ei. cu luminile si umbrele ei. Totodată, răsună cu intensă vibrație în sufletele noastre acel adevăr, care se desprinde puternic din tezele secretarului general al partidului. că valoarea literaturii noastre va fi cu atît mai înaltă cu cit. prin larga paletă de mijloace de expresie, prin diversitatea ei de stiluri, va constitui un factor activ al apărării idealurilor socialismului. Sîntem conștienți că spiritul revoluționar este pentru literatura noastră un adevărat ax. un reper fundamental de raportare atît la moștenirea lăsată de înaintașii creatori de valori spirituale, cît și la imperativele contemporaneității. Acest spirit al militantismului revoluționar, ca stimul de creație, ca îndatorire civică, îl înțelegem ca pe o veghe pururi atentă la ceea ce sîntem si la ceea ce năzuim să fim. Sîntem conștienți că astfel, de pe poziții militant-revoluțlonare. avem datoria să reflectăm în creații mai puternice istoria națională. așa cum a fost, așa cum au zidit-o înaintașii, așa cum o făurim astăzi.Vedem tezele secretarului general al partidului ca pe o puternică faptă de fermitate în idee revoluționară, ca pe o verigă In lanțul unui proces neîntrerupt. desfășurat de la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. în care conștiința înaintată, omul în necontenită perfecționare, adevărul despre noi si Istoria noastră. despre noi și aspirațiile noastre, au ocupat un loc primordial.încă o dată, prin glasul tovarășului Nicolae Ceaușescu. țara ni se adresează ca unor fii al ei. născuți din plămadă de sensibilitate și aspirație către frumos. adevăr și eternitate a acestui popor. Avem, prin tezele pe care le dezbatem, un program de perspectivă, dătător de resurse spirituale bogate, cu comandamente profund umaniste. Este un program al spiritualității românești pe care literatura. scriitorii și-l însușesc ca pe propriul program, cu angajamentul fierbinte si responsabil de a-i da viață. în opere de valoare. într-o largă participare la munca de ridicare necontenită a nivelului de cultură al oamenilor, făuritorii României de azi și al celei de mîine. ai patriei noastre dintotdeauna.
nostru de aleasă recunoștință și prețuire tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții politice și științifice contemporane, pentru remarcabila contribuție la fundamentarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, la dezvoltarea științei, învățămîntului și culturii, a întregii vieți spirituale a societății noastre, la afirmarea geniului creator al poporului român.Acționînd în spiritul orientărilor și al indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, comitetul județean de partid a luat măsuri pentru lărgirea sferei de cuprindere a activității politico- educative șl culturale, pentru îmbogățirea conținutului și sporirea contribuției acesteia la dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, cultivarea dragostei față de țară, partid și popor, a mîndriei patriotice față de marile realizări obținute în anii Epocii Nicolae Ceaușescu, a angajării revoluționare pentru Înfăptuirea politicii partidului și statului.Ca urmare a unei activități mai bune desfășurate de către organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, a soluționării cu mai multă operativitate a problemelor cu care se confruntă unitățile economico-sociale, în județ avem un climat de angajare responsabilă pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, a hotărîrilor partidului și legilor țării. In primele cinci luni care au trecut din acest an, sarcinile pe ansamblul județului la producția fizică au fost îndeplinite ia 30 produse principale, iar 50 unități economice au realizat peste prevederi o producție-marfă industrială în valoare de peste 300 milioane lei. La export, un număr de 12 întreprinderi și-au depășit sarcinile cu peste 100 milioane lei, județul nostru onorîndu-și integral contractele cu beneficiarii externi. în agricultură acționăm cu toate forțele pentru întreținerea culturilor și strin- gerea furajelor, sîntem pregătiți pentru recoltarea orzului șl griului la termenele stabilite.Analizîndu-ne activitatea în spirit critic și autocritic, trebuie să spunem că, în munca organizatorică și politico-educativă 

desfășurată de comitetul județean, de organele și organizațiile de partid se manifestă incă neajunsuri, aceasta neridicin- du-se întotdeauna la nivelul exigențelor, al cerințelor impuse de actuala etapă de dezvoltare economico-socială a țării.Aprecierea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia se manifestă o anumită rămînere în urmă a activității ideologice și politico-educative, este confirmată și de realitățile din județul nostru, această rămînere în urmă datorîndu-se existenței unor deficiențe în stilul și metodele de muncă ale comitetului județean, ale organelor și organizațiilor de partid.Avem programe și planuri de măsuri bune, dar acestea nu sînt aplicate peste tot în mod corespunzător. Unele activități politico-educative au un conținut sărac, nu răspund cerințelor reale ale diferitelor categorii de oameni ai muncii, nu-și ating pe deplin scopul educativ. în unele întreprinderi industriale, unități agricole, șantiere din județul nostru se manifestă o anume încetineală și rutină in munca de educație, ceea ce favorizează menținerea unor aspecte de îngăduință față de lipsuri, de irosire a unor resurse materiale și de muncă.Se mențin încă, la unele cadre de conducere și oameni ai muncii, tendințe de justificare a lipsurilor, de autocritică formală, încercări de a se ascunde In spatele răspunderii colective, atitudini de pasivitate, de blazare și inerție, de încălcare a ordinii și disciplinei, de neim- plicare în rezolvarea problemelor, așteptînd ca alții să vină să găsească soluțiile necesare bunului mers al activității.Cu prilejul dezbaterii în toate organizațiile de partid, de stat, de masă și obștești din județ a expunerii din 29 aprilie, am analizat în spirit critic și autocritic neajunsurile din munca noastră, am tras concluziile ce se impun și am stabilit programe speciale de măsuri în vederea îmbunătățirii întregii munci politico-organizatorice.în prim-planul activității -noastre situăm studierea și cunoașterea conceptelor, tezelor și ideilor cuprinse în opera secretarului nostru general, aceasta reprezentind calea esențială de ridicare a nivelului politico- ideologic, de creștere a spiritului revoluționar, de responsabilitate și angajare al cadrelor de partid și de stat, al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii.Un loc important în activitatea noastră îl ocupă educația patriotică revoluționară a oamenilor muncii, în primul rînd 
a tineretului, folosind mai bine

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
CORNELIA ANTONMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Asemenea întregului partid șl popor, comuniștii, toți oamenii muncii prahoveni au dezbătut și însușit magistrala expunere prezentată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, document de înaltă ținută științifică, strălucit model de analiză dialectică a proceselor și problemelor de fond ale edificării noii orînduiri în patria noastră, a tendințelor esențiale ale lumii contemporane, ale cărei teze și concepte de inestimabilă valoare teoretică și practică vor determina importante schimbări calitative în procesul de înfăptuire a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Spiritul realist, profund analitic în care sînt abordate — de pe pozițiile principiilor socialismului științific, ale materialismului dialectic — problemele conducerii și planificării economico-sociale într-un moment de semnificativă trecere a economiei naționale de la dezvoltarea de tip extensiv la cea intensivă, în care s-au deschis largi perspective pentru afirmarea unei noi calități a muncii și vieții în toate domeniile, confirmă o dată mai mult modul exemplar în care partidul își exercită misiunea de inaltă răspundere cu care a fost învestit — aceea de forță politică conducătoare a operei de construcție socialistă —, învestitură pe care și-a onorat-o cu deosebită strălucire, mai ales in anii de cînd in fruntea sa se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este un adevăr de necontestat, intrat pe deplin în conștiința poporului nostru, că toate victoriile obținute în această perioadă sînt nemijlocit legate de activitatea prodigioasă desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul de țară nouă, de rolul decisiv al secretarului general al partidului în regindirea, într-o perspectivă novatoare, a întregului proces de edificare a noii societăți și, în acest cadru, de definire într-o concepție nouă a locului partidului în societate, a modalităților de înfăptuire a rolului său de forță politică conducătoare a întregii națiuni.Situînd la baza întregii activități sarcinile reieșite din documentele Congresului al XIII-lea, ale Conferinței Naționale, cerințele calitative noi exprimate de dumneavoastră în cadrul plenarelor C.C. al P.C.R., în ședința Comitetului Politic Executiv din 29 aprilie, comitetul județean, organele și organizațiile de partid au acționat și acționează cu fermitate revoluționară pentru creșterea rolului lor conducător în toate domeniile, pentru îmbunătățirea întregii munci politico-organizatorice, prin integrarea ei tot mai organică in problematica vieții economico- sociale, mobilizarea și antrenarea tuturor forțelor la realizarea in bune condiții a sarcinilor ce revin județului Prahova în actualul cincinal.Atenția deosebită acordată perfecționării continue a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid a contribuit la mobilizarea mai intensă a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii la obținerea în anul curent a unor rezultate mai bune în activitatea economico-socială a județului, față de anul 1987. Astfel, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, pro- 

marile ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu, bogatul patrimoniu cultural-artistic, locurile și monumentele istorice — mărturii ale trecutului și prezentului glorios al poporului nostru.Comitetul județean, celelalte organe și organizații de partid au luat măsuri, așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pentru legarea mai strinsă a muncii de propagandă de activitatea de producție, de viața fiecărei unități și loc de muncă. Prin invățămîntul politico-ideologic, munca de la om la om, propaganda vizuală, prin celelalte l'orme și mijloace ale propagandei de partid, acționăm stăruitor pentru formarea și ridicarea conștiinței socialiste, a gindirii economice, pentru cunoașterea și realizarea, zi de zi, a sarcinilor de plan, pentru însușirea și aplicarea cerințelor mecanismului economico-finan- ciar, pentru creșterea răspunderii colective și personale a oamenilor muncii în calitate de proprietari, producători și beneficiari. Aceasta cu atît mai mult cu cît, în primele cinci luni ale anului, județul nostru a rămas dator economiei naționale cu însemnate cantități de produse fizice, a depășit cheltuielile materiale, avind totodată un important volum de stocuri supra- normative, care au influențat negativ îndeplinirea Indicatorilor de eficiență.Comitetul județean de partid acționează cu toată hotărîrea pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, intensifi- cînd acțiunile de îndrumare și sprijin concret în unități, în organizațiile de bază, desfășurînd un control exigent și sistematic în vederea eliminării deficiențelor și soluționării operative a problemelor, pentru afirmarea puternică a spiritului revoluționar, a intransigenței și combativității față de lipsuri, pentru promovarea noului, generalizarea experienței pozitive, creșterea răspunderii și angajării activiștilor de partid, a celorlalte cadre în îndeplinirea sarcinilor ce le revin.Dispunem de tot ceea ce este necesar și vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că sîntem hotărîți să ridicăm întreaga muncă politico-organiza- torică la cote superioare de calitate și eficiență, înfăptuind In mod exemplar sarcinile și cerințele reieșite din magistrala dumneavoastră expunere, amplu și insufle țitor program de muncă și acțiune pentru întregul nostru partid și popor.

ducția-marfă realizată pe primele 5 luni din acest an a fost mai mare cu aproape 4 miliarde lei.Cu toate acestea, analizînd activitatea depusă în spiritul exigențelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la ședințele Comitetului Politic Executiv din 29 aprilie șl 6 mal a.c., trebuie să arătăm că rezultatele obținute în primele 5 luni din acest an nu ne mulțumesc, fiind sub posibilitățile tehnice și umane de care dispune economia județului nostru. Restantele înregistrate la o serie de produse fizice și, ca urmare, neîndeplinirea în întregime a producției industriale planificate, a sarcinilor la export, faptul că unele produse nu se realizează la cel mai înalt nivel tehnico-economic demonstrează că în munca unor organe și organizații de partid, a unor consilii ale oamenilor muncii s-au manifestat și unele neajunsuri, că nu am acționat cu suficientă exigență pentru întărirea răspunderii cadrelor de conducere, pentru ridicarea nivelului politico-ideologic, al conștiinței revoluționare a tuturor oamenilor muncii, pentru aplicarea cu fermitate a programelor stabilite, a hotărîrilor și măsurilor adoptate.In vederea lichidării grabnice 
a acestor neajunsuri, pe baza orientărilor, indicațiilor și sarcinilor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, am analizat în plenara cu activul, în organele șl organizațiile de partid, de masă și obștești, într-un spirit de înaltă exigență, cauzele care au determinat rămînerile în urmă în realizarea sarcinilor și am stabilit măsuri ferme care să asigure creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid la locurile de muncă, a eficienței întregii activități politico- educative și cultural-artistice, implicarea mai susținută a acestora în crearea unui climat mai angajant al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, pentru întărirea ordinii, a disciplinei și îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin.Am înțeles mai profund faptul că rolul nostru major este să conferim modalităților folosite în activitatea politico-ideologică și cultural-educativă un caracter mult mai concret și nuanțat, situînd permanent centrul de greutate al acestei activități jos, în întreprinderi, acolo unde se hotărăște soarta planului și unda se formează oamenii.Acționăm pentru aprofundarea tezelor, ideilor, orientărilor cuprinse în magistrala dumneavoastră expunere, pentru înțelegerea deplină a sensului, a semnificației, a exigentelor pe care le puneți in fața întregului nostru partid și popor. In acest sens, am căutat să folosim mai Intens multiplele mijloace ale muncii da propagandă și politico-educative : au fost instruiți propagandiști, au fost elaborate sinteze pe domenii de activitate, seturi de planșe, îndemnuri, chemări, au fost larg popularizate sarcinile de plan ce revin fiecărei secții și brigăzi, rezultatele obținute și cîștigurile realizate, acordînd o atenție specială celor care realizează producția pentru export. Au fost, de asemenea, larg prezentate inițiativele valoroase și experiența înaintată în producție.Am pus un accent mai mare pe pregătirea politico-ideologică a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii, pentru înțelegerea temeinică a obiectivelor ce le avem de realizat. In acest scop, învățămîntul politico- ideologic — care cuprinde a- proape întreaga populație activă 

a județului — propaganda prin conferințe, informarea politică au fost orientate către dezbaterea problemelor majore ale activității economico-sociale.Organele și organizațiile de partid acționează cu mai multă consecvență pentru depășirea manierelor explicative, a unor tendințe de formalism care s-au mai manifestat in unele unități și pentru imprimarea în întreaga muncă de propagandă a unui spirit militant, revoluționar, o combativitate sporită în lichidarea unor neajunsuri și a manifestării de indisciplină, de lipsă de răspundere în îndeplinirea sarcinilor de producție.Acordăm o mai mare atenție pregătirii teoretice, practice și metodologice grupului de propagandiști de la orașe și sate, folosim larg practica muncii educative de Ia om la om. Acționăm susținut pentru a imprima formelor și metodelor folosite de organizațiile de partid, de masă și obștești o mai mare arie de cuprindere, o mai puternică forță de convingere și mobilizare. In acest sens, sînt atrase toate cadrele din activul de partid, colectivele de agitatori, conducătorii locurilor de muncă, membrii de partid în jurul unor obiective clare și ferme : realizarea integrală a sarcinilor de plan, a sarcinilor la export, în condiții de calitate superioară, folosirea eficientă a capacităților de producție și a timpului de lucru, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibil, refolosirea unor materiale, piese de schimb și subansamble, întărirea continuă a ordinii și disciplinei în muncă, a conduitei în familie și societate.Vom acorda în continuare o mai mare atenție organizării riguroase a acestor activități, evaluării periodice a eficienței muncii de propagandă, a modului în care sînt concepute și finalizate obiectivele din progra
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION COMĂNESCUMult iubite și stimate tovarășe secretar generai Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Această consfătuire de lucru cu cadrele din domeniile muncii organizatorice și politico- ideologice pune în evidență, cu pregnanță, preocuparea dumneavoastră statornică, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a examina modul în care organele și organizațiile de partid acționează pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, în vederea antrenării comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII- lea, de Conferința Națională ale partidului.Toți cei ce muncesc șl trăiesc în județul Olt se află sub puternica impresie a magistralei expuneri, prezentată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, expunere care, prin complexitatea și problematica abordată, se constituie intr-un vast program de muncă și luptă pentru organele și organizațiile de partid, de stat, de masă și obștești, pentru comuniști, pentru întregul nostru popor. Strălucita analiză a problemelor fundamentale ale edificării noii orînduiri în patria noastră demonstrează, încă o dată, contribuția dumneavoastră constantă, determinantă, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, perfecționarea activității de conducere, de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării, de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor.Document programatic, de o Inestimabilă valoare teoretică și practică, magistrala dumneavoastră expunere a fost dezbătută aprofundat în toate organizațiile de bază, în toate colectivele de muncă din industrie, agricultură, construcții, transporturi, din toate domeniile și sectoarele. In acest cadru, s-a făcut o analiză temeinică. într-un pronunțat spirit critic și autocritic, a rezultatelor obținute, a neajunsurilor și deficiențelor care s-au manifestat, a cauzelor care le-au generat și s-au adoptat programe speciale de măsuri pentru înfăptuirea valoroaselor dumneavoastră idei și orientări, pentru perfecționarea întregii activități de conducere, a muncii organizatorice și politico-educative.Așa cum ne-ați indicat dumneavoastră la ședințele Comitetului Politic Executiv, la plenarele C.C. al P.C.R., la consfătuirile de lucru, precum și cu ocazia vizitelor de lucru efectuate în județul nostru, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, biroul comitetului județean de partid a acționat susținut pentru ca organizațiile de bază să fie factorul dinamizator al colectivelor de oameni ai muncii în mijlocul cărora își desfășoară activitatea, militînd cu consecvență pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului, a tuturor sarcinilor ce le revin.A intrat în practica muncii noastre de a organiza plenare ale activului de partid pentru dezbaterea operativă a documentelor de partid și de stat, a cuvintărilor și expunerilor rostite de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, stabilind măsuri concrete pentru îmbunătățirea activității în domeniile respective.Pornind de la criteriul fundamental stabilit de dumneavoastră, potrivit căruia aprecierea muncii unei organizații de partid trebuie să se facă în funcție de realizarea sarcinilor de plan, am subordonat întreaga muncă politico-organizato- rică înfăptuirii lor exemplare, problemele producției, ale organizării și modernizării acesteia constituind preocuparea majoră a activității fiecărei organizații de partid.Pe deplin conștienți de faptul că anul 1988 este hotărîtor pentru înfăptuirea cu succes a prevederilor actualului cincinal, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Olt, mobili

mele unitare ale activității politico-ideologice și cultural-educative.Analizîndu-ne exigent activitatea, considerăm că mai avem mult de făcut, că vom putea realiza marile obiective ale etapei actuale dacă vom acționa mai ferm pentru a conduce în mod unitar, științific, activitatea de propagandă și politico- educativă, astfel incit fiecare om al muncii să-și înțeleagă bine sarcinile și răspunderile ce-i revin în societatea noastră socialistă, să acționeze cu spirit revoluționar și să aibă o atitudine morală demnă, un spirit combativ și intransigent față de lipsuri, să dea dovadă și să stimuleze creativitatea, inițiativa, spiritul de angajare și participare la munca și efortul general al poporului nostru pentru edificarea orînduirii noi, socialiste pe pămîntul patriei.Vom acționa cu și mai multă hotărire pentru cunoașterea și respectarea fermă de către toți oamenii muncii, inclusiv de cadrele de conducere din unitățile economice și sociale, a legalității socialiste, pentru aplicarea consecventă a hotărîrilor de partid și a legilor țării, știut fiind că democrația economică, autoconducerea muncitorească sînt incompatibile cu manifestările de dezordine, de anarhie, de nesocotire și încălcare a legilor, cu lipsa de răspundere față de interesele fundamentale ale societății, ale întregului nostru popor.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că locuitorii județului Prahova, toți oamenii muncii vor acționa cu toate forțele pentru realizarea acestor sarcini, că, mobilizați de chemările și îndemnurile dumneavoastră, vor face tot ce depinde de ei și se angajează să-și sporească contribuția la progresul neîntrerupt al patriei, pe gloriosul drum trasat de partid, al socialismului și comunismului.

zați puternic de înflăcăratele dumneavoastră îndemnuri și chemări, vă raportează, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că pe primele 5 luni din acest an, printr-o mobilizare mai amplă a colectivelor de oameni ai muncii în frunte cu comuniștii, au fost îndeplinite sarcinile de plan la producția-marfă industrială, investiții, iar exportul a fost realizat în proporție de 113,3 la sută.In agricultură, organele și organizațiile de partid acționează pentru încheierea campaniei de recoltare a orzului, asigurîndu-vă că vom realiza producțiile evaluate în prezența dumneavoastră cu prilejul recentei vizite de lucru In județul Olt. Pregătim temeinic recoltatul griului, insămințarea culturilor duble și succesive, urmărim zilnic întreținerea culturilor prășitoare, recoltarea legumelor și fructelor și realizarea obligațiilor care ne revin la fondul de stat și la export.Cu toate rezultatele obținute, trebuie să arătăm în spirit critic și autocritic că, în activitatea economică, organizatorică șl politico-educativă, desfășurată de biroul și secretariatul comitetului județean de partid, de organele și organizațiile de partid, s-au manifestat și o serie de neajunsuri.Trebuie să recunoaștem deschis că unele organe și organizații de partid nu-și exercită pe deplin rolul și atribuțiile ce le revin, acționează insuficient pentru aplicarea exemplară a prevederilor statutului partidului și instrucțiunilor Comitetului Central. Mai sînt încă unele locuri de muncă unde încă nu s-a introdus un climat de înaltă ordine și disciplină muncitorească și revoluționară, unde nu se ia atitudine împotriva manifestărilor de indisciplină, de încălcare a obligațiilor profesionale. Unele lipsuri se manifestă în munca noastră cu activul de partid In activizarea pe bază de sarcini concrete a tuturor cadrelor, și mai ales a specialiștilor, a inginerilor, a tehnicienilor și muncitorilor cu înaltă calificare în soluționarea operativă a problemelor de producție.Ca urmare, în unele unități economice înregistrăm rămîneri în urmă privind îndeplinirea tuturor indicatorilor planului, îndeosebi la producția fizică, atingerea capacităților proiectate, încadrarea în consumurile normate de materii prime, materiale, energie electrică, combustibili. Asemenea neajunsuri își arată efectele negative mai ales în cadrul unor unități industriale cu pondere însemnată în economia județului și a țării, cum este cazul la întreprinderea de osii și boghiuri Balș, a cărei activitate nesatisfăcătoare a făcut de curînd obiectul unei exigente analize la fața locului din partea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu.Vă raportăm că, pe baza indicațiilor prețioase formulate de dumneavoastră cu prilejul vizitei de lucru, s-a stabilit, împreună cu centrala și ministerul, un amplu program de măsuri care să conducă la redresarea întreprinderii și realizarea, așa cum ați stabilit dumneavoastră, a sarcinilor de plan pină la 23 August.Avînd drept călăuză orientările și indicațiile dumneavoastră, sîntem preocupați de găsirea unor noi forme și metoda de muncă, pentru imprimarea unui stil dinamic, operativ, revoluționar, pentru întărirea răspunderii colective și personale Ia toate nivelurile, pentru continua ridicare a rolului conducător al organizațiilor de partid la fiecare loc de muncă.Vă încredințăm, mult Iubite șl stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că organele și organizațiile de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Olt vor acționa cu fermitate și dăruire revoluționară, luind toate măsurile politice și organizatorice pentru aplicarea în viață a tuturor hotărîrilor partidului, a valoroaselor dumneavoastră indicații, sarcini și orientări, sporindu-și contribuția la ridicarea scumpei noastre patrii pe noi culmi de progres și civilizație.(Continuare în pag. a Vl-a)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe președintele Consiliului Consultativ (Shoura)

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secretar general al Partidului. Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, pe Aii Loutfi, președintele Consiliului Consultativ (Shoura), membru al Secretariatului Partidului Național Democrat din Republica Arabă Egipt, care, la invitația Frontului Democrației și Unității Socialiste, efectuează o vizită in țara noastră.Președintele Consiliului Consultativ a înmînat președintelui Nicolae Ceaușeseu un mesaj și i-a transmis un cald salut și urări de sănătate, iar poporului român — de progres și prosperitate din partea președintelui Republicii Arabe E- gipt, Mohamed Hosni Mubarak. Oaspetele a mulțumit pentru primire și a exprimat deosebite aprecieri cu privire la rezultatele obținute de
Primire la primul-ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, joi, pe Aii Loutfi. președintele Consiliului Consultativ (Shoura) din Republica Arabă Egipt.în cadrul întrevederii au fost reliefate relațiile de colaborare multilaterală româno-egiptene, care cuConsfătuirea cu activul și cadrele de bază din domeniile muncii organizatorice de partid și politico - ideologice Cuvintul participanților la dezbateri 

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DUMITRU GHIȘE VIOREL FAURMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu,Mult stimată tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușeseu,Stimate tovarășe și tovarăși,Expunerea secretarului general al partidului cu privire la unele probleme ale conducerii activității eco- nomico-sociale, ale muncii ideologice și politico-educative, precum și ale situației internaționale, document teoretic și practic de Importanță fundamentală pentru desfășurarea procesului revoluționar din țara noastră, reprezintă o strălucită analiză a modului în care se înfăptuiește Programul ideologic al partidului adoptat de Congresul al XIII-lea, a metodelor și perspectivelor ce pot și trebuie să conducă la dobindirea unei noi calități in întreaga activitate politică, ideologică și cultural- educativă de făurire și dezvoltare a conștiinței revoluționare, a omului nou, constructor activ și conștient al societății socialiste multilateral dezvoltate.Centrîndu-și întreaga sa gindire în jurul ideii de căpătîi că socialismul se construiește Tu poporul și pentru popor, secretarul general al partidului, încă de la Congresul al IX-lea, și-a adus o contribuție de esență la dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare, la dezvăluirea dialecticii profunde a raportului dintre existență și conștiință, la înțelegerea modului în care acțiunea umană individuală participă la procesul construcției istorice colective, la evidențierea rolului pe care ideologia și activitatea politico-educativă pot și trebuie să-1 joace in configurarea sistemului de valori, norme și idealuri ale societății socialiste, ale democrației, libertății și responsabilității umane în socialism.Este limpede pentru noi toți că nu am putea concepe marile realizări dobîndite de întregul nostru popor în edificarea societății socialiste fără a ține seama de rolul conducător al partidului — centru vital al națiunii noastre — de vasta și multilaterala activitate ideologică și politico-educativă desfășurată de acesta in direcția formării și dezvoltării conștiinței revoluționare, pentru mobilizarea tuturor resurselor umane la construcția noii noastre societăți.Fără a mă putea opri asupra acestor indiscutabile și mărețe împliniri, aș dori — cu îngăduința dumneavoastră — să mă refer la citeva probleme care privesc activitatea din domeniul științelor sociale și pregătirii cadrelor, domenii care, beneficiind de îndrumarea nemijlocită și atentă, de cea mai inaltă competență, a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușeseu. au obținut o continuă și remarcabilă dezvoltare.Academia de studii social-politice și Editura politică — unde îmi desfășor activitatea — și-au adus, de-a lungul anilor, o contribuție însemnată la formarea cadrelor de partid, Ia înarmarea oamenilor muncii cu ideologia partidului nostru, în primul rind prin editarea operelor teoretice ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu. Pornind ca de la un fundament de la Programul ideologic al partidului, de la hotărirea de anul trecut a Secretariatului C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea activității de instrucție și educație revoluționară a cadrelor de partid și de stat. Academia de studii social-politice și-a concentrat in ultimii ani întreaga energie îmbunătățirii planului și programelor de învățămînt, predării cursurilor, semi- nariilor și a celorlalte activități in direcția stabilirii unei legături cit mai organice intre teoria și practica revoluționară, pentru cunoașterea cit mai profundă a documentelor și hotărîrilor de partid, a operei secretarului general al partidului, astfel încit absolvenții academiei să părăsească porțile școlii bine înarmați cu concepția despre lume a partidului nostru, cu preocupările cele mai actuale ale construcției economice și sociale.In această lumină au fost refăcute șl îmbunătățite, intr-o concepție și structură nouă, toate cursurile cu pondere însemnată in învățămintul din Academie. Au fost concepute, scrise și introduse in planul -de învățămînt cursuri noi (cum sînt „Mecanismul economico-financiar", „Teo

din R. A. Egipt poporul român in dezvoltarea econo- mico-socială a patriei.Mulțumind pentru mesaj și pentru urări, tovarășul Nicolae Ceaușeseu a adresat președintelui Republicii Arabe Egipt urări de sănătate, de succes în întreaga activitate și cele mai bune urări de bunăstare și pro- greș pentru poporul egiptean prieten.In cadrul convorbirii au fost evidențiate relațiile de prietenie și colaborare multilaterală româno-egip- tene, subliniindu-se rolul determinant al dialogului Ia cel mai inalt nivel in dezvoltarea și întărirea lor continuă. A fost exprimată dorința extinderii și diversificării acestor raporturi, in folosul și spre binele celor două țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii între națiuni.Au fost abordate, de aseme
nosc o continuă dezvoltare în spiritul înțelegerilor convenite între președinții Nicolae Ceaușeseu și Mohamed Hosni Mubarak. Au fost evidențiate noi căi și modalități de extindere a colaborării dintre România și Egipt pe plan economic, tehnico- științific. cultural și in alte domenii de interes reciproc.

ria șl practica conducerii unităților socialiste", „Analiza economică" ș.a.)— orientate spre formarea capacității de investigare, diagnosticare și soluționare a problemelor practicii eco- nomico-sociale cu care viitorii activiști de partid se vor confrunta in activitatea lor de fiecare zi.Editura politică, prin planurile anuale de editări, a căutat, de asemenea, ca prin lucrările de economie politică, socialism științific și filozofie, de istorie, prin lucrările cu caracter politologic sau cele care înfățișează inițiativele și activitatea politică a partidului și statului nostru pe plan extern, să contribuie la educația oamenilor muncii. Ia cunoașterea de către aceștia a legităților obiective ale dezvoltării sociale, a legitimității și caracterului științific al politicii partidului nostru.Au fost făcuți pași importanți și pozitivi în direcțiile menționate. Privind însă lucrurile cu luciditate și responsabilitate trebuie să recunoaștem deplina îndreptățire a criticii făcute de tovarășul Nicolae Ceaușeseu și științelor sociale in ansamblu, existenței unei anumite rămîneri în urmă a teoriei față de dezvoltarea generală a societății noastre. Se poate constata că nu puține cercetări din domeniul științelor sociale se mențin incă la nivelul unor exegeze formale, speculative, la repetarea piuă la saturație a unor idei și concepte unanim cunoscute și cu circulație frecventă, fără a aduce vreo contribuție notabilă la adîncirea și înțelegerea mai profundă, la îmbogățirea determinațiilor acestora, la dezvăluirea raporturilor organice existente între teorie și practică.Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a subliniat, în repetate rinduri, necesitatea de a ne forma o nouă gindire, o nouă cuprindere și înțelegere a realității ce ne înconjoară — realitate aflată în continuă mișcare, în- tr-un proces de permanentă prefacere și dobîndire a unei tot mai evidente complexități. Or, din păcate, unele cercetări, ca și unele lucrări publicate în editurile noastre, mă refer, desigur, și la Editura politică, ca și la unele cursuri și seminarii din învățămînt — în loc să contribuie la punerea în valoare a experienței partidului nostru in domeniul construcției societății socialiste — se rezumă la punerea în circulație a unor fraze cu caracter propagandistic, in sensul rău al cuvintului. sint sărace în idei și argumente, nu au un autentic impact instructiv și educativ. Evident, nu cu asemenea lucrări sau cursuri ne putem ridica la înălțimea contribuției reale și originale, de mare și inestimabilă valoare, adusă de partidul nostru, de secretarul său general, la îmbogățirea patrimoniului gîndirii și practicii revoluționare naționale și universale.Cred, de asemenea, că ar trebui ca. în întreaga noastră viață ideologică, în mersul și dezvoltarea ideilor. să acordăm mai mare atenție întăririi spiritului militant, solicitat de însăși lupta ce se desfășoară pe planul ideilor în lumea contemporană. Așa cum arăta pe bună dreptate tovarășul Nicolae Ceaușeseu, există— în complexele și gravele contradicții ce brăzdează astăzi viața internațională — o adevărată ofensivă anticomunistă, o încercare sistematică de denigrare și calomniere a realizărilor din lumea socialistă, inclusiv din țara noastră. Cred cu toată tăria — și aceasta reprezintă și un angajament ferm — că frontul nostru ideologic poate și trebuie să devină mai activ și în acest domeniu, că este capabil să dea o ripostă ho- tărită și argumentată tuturor acelor încercări care vor să pună sub semnul întrebării însăși legitimitatea socialismului.Exprimindu-mi, in încheiere, totalul acord cu conținutul și orientările tezelor ce vor fi supuse dezbaterii plenarei C.C. al P.C.R., vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general. că vom acționa cu toată hotărirea pentru ca întreaga muncă teoretică și educativă din domeniul științelor sociale să se afirme în tot mai mare măsură ca o forță motrice în dezvoltarea societății românești, in mobilizarea tuturor energiilor pentru înfăptuirea Programului partidului. a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.

nea, unele aspecte actuale ale vieții internaționale. Președintele Nicolae Ceaușeseu a reafirmat, cu acest prilej, poziția României privind reglementarea prin mijloace pașnice a situației din Orientul Mijlociu. realizarea unei păci globale, durabile și juste în regiune.Oaspetele a evidențiat înalta apreciere de care se bucură în R.A. E- gîpt activitatea României, a președintelui Nicolae Ceaușeseu. în direcția soluționării marilor probleme care confruntă omenirea. inclusiv pentru reglementarea pașnică a problemelor din Orientul Mijlociu.La. primire a participat tovarășa ' Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al F.D.U.S.A fost de față Saad Aboulkheir, ambasadorul R. A. Egipt la București.
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20.00 Telejurnal
20,25 In pregătirea Plenarei C.C. al 

P.C.R. Un amplu și insuflețitor 
program pentru perfecționarea 
întregii activități

20,45 Timp și anotimp în agricultură
21,00 Cadran mondial. România socia

Mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușeseu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușeseu,Stimați tovarăși,Ingăduiți-mi, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușeseu, ca, din îndemnul profundelor convingeri comuniste, să exprim, în numele organizației județene de partid, al oamenilor muncii hunedoreni, sentimentele cele mai fierbinți față de activitatea dumneavoastră eroică pusă în slujba idealurilor făuririi socialismului și comunismului pe pămintul românesc, afirmării plenare a rolului partidului ca centru vital al națiunii noastre.De asemenea, adresăm, și cu acest prilej, înalta noastră prețuire față de prodigioasa activitate a . tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușeseu, recunoștința pentru contribuția remarcabilă adusă la stimularea și afirmarea vocației creatoare a poporului nostru, la înflorirea științei. învățămintului și culturii românești.Document politic fundamental, con- ținind concepte, orientări și indicații de o inestimabilă valoare teoretică și practică, magistrala expunere a secretarului general al partidului la ședința Comitetului Politic Exe- 7 cutiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c. — nouă și strălucită expresie a gîndirii vii, cutezătoare, realiste și profund revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușeseu. valoroasă contribuție la Îmbogățirea tezaurului gîndirii social-politice contemporane. a socialismului științific, dovadă grăitoare a faptului că socialismul se construiește in condițiile concrete din fiecare țară — reflectă permanenta preocupare a ilustrului conducător al partidului și statului nostru pentru perfecționarea continuă a planificării, organizării și conducerii amplului proces de edificare a socialismului și comunismului în patria noastră.Claritatea cu care sint expuse problemele fundamentale ale etapei actuale. critica principială, constructivă adusă unor fenomene negative și, mai ales, relevarea căilor prin care trebuie să acționăm au determinat adinei reflecții în toate organele și organizațiile de partid, au dinamizat gindirfea comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii, care, avînd drept model inegalabila expunere a secretarului general al partidului, au analizat temeinic problemele perfecționării conducerii activității econo- mico-sociale la toate nivelurile.Modul în care s-au ocupat și se ocupă organele și organizațiile de partid de conducerea activității economice și sociale a fost examinat in strinsă legătură cu felul in care sint integrate acestui proces munca organizatorică și cea politico-educativă. A rezultat limpede concluzia că acolo unde acestea au fost profund implicate in activitatea de producție, rezultatele au fost cu mult mai bune, în județul nostru, prin intensificarea acțiunilor organizatorice și politice, de la începutul anului s-a obținut o creștere a producției-marfă de 825 milioane lei. față de perioada corespunzătoare a anului trecut, 47 de întreprinderi depășindu-și sarcinile de plan cu 240 milioane lei. întregul spor de producție s-a realizat pe seama creșterii productivității muncii. Volumul exportului a sporit cu 33,2 la sută față de anul trecut, planul la export pe județ fiind depășit cu 28 milioane lei pe total și cu 5,5 milioane dolari pe devize convertibile. 106 unități economice din 131 înregistrează beneficii, iar numărul cooperativelor agricole de producție, al întreprinderilor agricole de stat, stațiunilor de mecanizare a agriculturii care și-au echilibrat situația economico-financiară a crescut de la 27, la începutul anului, la 61 în prezent, pină la sfîrșitul anului și celelalte urmînd să devină rentabile.Rezultate bune s-au obținut și în domeniul investițiilor, fiind puse în funcțiune în acest an 18 noi obiective și realizîndu-se în întregime planul la noile capacități miniere din Valea Jiului. S-a realizat în premieră națională confecționarea și montarea la sol a turnului de extracție al minei Valea de Brazi și translația acestuia Ia amplasamentul final, metodă 
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prin care se reduce cu 9 luni timpul programat acestei lucrări.în agricultură s-a acționat mai bine pentru folosirea fondului funciar, efectuarea lucrărilor de întreținere a culturilor, iar pe baza evaluărilor vom obține producții superioare de cereale păioase, vom asigura o mai bună bază furajeră pentru sectorul zootehnic.Analizind rezultatele obținute prin prisma înaltelor exigențe formulate de secretarul general al partidului, sintem conștienți că ele nu reflectă încă potențialul colectivelor noastre de muncă. Este pe deplin valabilă și pentru noi aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușeseu privind răminerea în urmă a muncii de organizare, a celei politico-educative față de nivelul de dezvoltare a forțelor de producție. Iată de ce am căutat șă desprindem cauzele acestei rămîneri în urmă, să stabilim cele mai potrivite măsuri pentru eliminarea ei cit mai grabnică. Principala cauză o constituie insuficienta preocupare pentru a determina pretutindeni afirmarea muncii organizatorice ca principală pirghie în creșterea rolului conducător ai organelor și organizațiilor de partid. Așa se face că in organizarea și conducerea activității economice și sociale.se manifestă încă lipsuri care determină nerealizarea in întregime a unor importanți indicatori de plan, cu consecințe serioase in diverse domenii. Astfel, neindeplinirea sarcinilor de plan la extracția de cărbune determină înregistrarea de restanțe în onorarea contractelor pentru industriile metalurgică și energetică. Se menține un nivel scăzut al producției de energie electrică pe bază de cărbune la termocentralele Mintia și Paroșeni. Neindeplinirea in întregime a prevederilor programelor de organizare și modernizare a producției a determinat in multe unități economice realizarea unor produse cu parametri calitativi inferiori prevederilor. Asemenea neajunsuri, ca și lipsurile din , agricultură, iși au originea in faptul că munca organizatorică , nu și-a adus o contribuție mai mare la unirea forțelor tuturor colectivelor, repartizarea mai bună a cadrelor de care dispunem, la perfecționarea sistemului de conducere a activității economice, urmărirea cu consecvență a aplicării programelor prioritare, efectuarea unui control de partid permanent, eficient, de calitate, la instaurarea spiritului revoluționar, combativ față de orice lipsuri în colectivele de muncă. Nu am luat întotdeauna atitudine fermă față de acele cadre de conducere care dau dovadă de automulțumire, de slăbire a spiritului critic, a exigenței, combativității și răspunderii, recurg la practica justificărilor, tolerează abateri de la disciplina tehnologică și a muncii. Organele și organizațiile de partid nu manifestă în toate cazurile răspunderea cuvenită în exprimarea acordului pentru ocuparea funcțiilor de conducere și promovarea celor mai competente cadre pe posturi.Desigur, important este să acționăm ferm pentru înlăturarea acestor neîmpliniri. Ne-am propus să asigurăm ridicarea activității tuturor organelor și organizațiilor de partid, mai ales la nivelul organizațiilor de bază, să efectuăm o mai bună coordonare a activității organismelor din cadrul sistemului democrației noastre muncitorești-revoluționare, să perfecționăm activitatea de îndrumare, sprijin și control, să ridicăm competența cadrelor de partid in exercitarea actului de conducere, să veghem la prevenirea oricăror substituiri sau preluări de atribuții ale organelor de conducere colectivă ale unităților. ale cadrelor din diverse,domenii.Asigurăm conducerea partidului, personal pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușeseu, că organizația județeană de partid Hunedoara, care cuprinde un număr de peste 111 000 membri de partid, toți oamenii muncii din județul nostru, transpunind neabătut în viață tezele și orientările cuprinse in expunerea la ședința Comitetului Politic Executiv a! C.C. al P.C.R. din 29. aprilie a.c.. vor pune în valoare întreaga lor capacitate și energie pentru îndeplinirea cu răspundere revoluționară a mărețelor sarcini ce ne revin din hotăririle Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.

Concepția, inițiativele $i demersurile 
președintelui Nicolae Ceausescu 

privind crearea de zone denuclearizate 
prezentate de delegația țării noastre la reuniunea 

internațională de la BerlinBERLIN 23 (Agerpres). — La încheierea reuniunii internaționale privind crearea de zone denuclearizate, care s-a desfășurat la Berlin, Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, a primit pe șefii delegațiilor participante.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușeseu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-au transmis tovarășului Erich Honecker un cald salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succese și prosperitate pentru poporul R.D. Germane.Mulțumind, tovarășul Erich Honecker a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușeseu și tovarășei Elena Ceaușeseu un cordial salut prietenesc, împreună cu urări de sănătate și fericire, iar poporului român, succese în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.
★Luind cuvîntul în cadrul reuniunii, șeful delegației române, tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a spus :în condițiile actualei situații internaționale, care continuă să fie destul de gravă și complexă, este mai necesar ca oricînd ca toate popoarele, forțele iubitoare de pace de pretutindeni să-și unească eforturile și să conlucreze cit mai strîns pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor la pace, la viață, la existență liberă și demnă.în fața alternativei de supraviețuire sau dispariție a omenirii — a spus vorbitorul — problema dezarmării nucleare, a dezarmării în general, nu mai poate fi considerată ca fiind de competența marilor puteri sau a unui grup restrîns de state, ea interesează deopotrivă toate popoarele, toate statele, indiferent de orîn- duire socială, de filozofie politică, de mărime, putere economică sau mili

Cereri privind desființarea bazelor militare 
americane din JaponiaTOKIO 23 (Agerpres). — Autoritățile administrative ale Insulei O- kinawa au exprimat guvernului nipon protestul populației împotriva manevrelor militare americane care se desfășoară pe teritoriul ei. în nota de protest se arată că forțele militare americane au organizat manevre pe un lac de acumulare din apropierea localității Higashi, care constituie principala sursă de apă potabilă pentru populația insulei. Demonstrații de protest împotriva manevrelor au loc in imediata apro

Demersuri in vederea soluționării pe cale pașnică 
a problemelor Americii CentraleTEGUCIGALPA 23 (Agerpres). — La Tegucigalpa s-au încheiat lucrările celei de-a Vi-a reuniuni a Comisiei Executive a Acordurilor „Esquipolas II" pentru pace în America Centrală, din care fac parte miniștrii de externe ai celor cinci țări centroamericane. Dezbaterile au fost consacrate evaluării progreselor înregistrate în procesul de pace și democratizare in regiune.Participanții au hoțărît continuarea convorbirilor in cadrul unei noi runde in luna iulie în Nicaragua și. au confirmat, totodată, desfășurarea unei reuniuni centroamericane la nivel înalt la 7 august, probabil în Salvador.CIUDAD DE MEXICO 23 (Agerpres). — La Oaxaca, în Mexic, s-au

Sprijin convocării unei 
conferințe de pace 
în Orientul MijlociuTUNIS 23 (Agerpres). — Vicepre- mierul și ministrul de externe luxemburghez, Jacques Poos, a reafirmat sprijinul ferm al țării sale față de convocarea unei conferințe internaționale de pace in problema Orientului Mijlociu.Actuala mișcare de protest palestiniană din teritoriile arabe ocupate, a declarat Jacques Poos intr-un interviu acordat cotidianului tunisian „Assabah" a dovedit intregii lumi că problema palestiniană nu poate fi desconsiderată și negată, informează agenția KUNA.în ce privește războiul dintre Iran și Irak el a subliniat importanța a- plicării rezoluției 598 a Consiliului de Securitate al O.N.U., care prevede încetarea imediată a focului și soluționarea conflictului pe cale pașnică, prin negocieri.DAMASC 23 (Agerpres). — Ministrul de externe al Japoniei, Susuke Uno, a avut la Damasc convorbiri cu omologul său sirian Farouk al Sharaa. Agenția KUNA informează că au fost discutate evoluțiile din Orientul Mijlociu, situația din teritoriile arabe ocupate de Israel, eforturile depuse in direcția instaurării păcii în regiune. Părțile au examinat, de asemenea, probleme referitoare la războiul dintre Iran și Irak, criza libaneză, relațiile bilaterale și posibilitățile de dezvoltare a acestora.RABAT 23 (Agerpres). — Regele Hassan al II-lea al Marocului a conferit la Rabat cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Zayed Bin Sultan al Nahayyan. Au fost discutate evoluția situației din regiune, posibilitățile de întărire a solidarității pe plan arab și evoluția situației din zona Golfului — informează a- genția KUNA. 

tară. In această viziune se circumscrie și concepția României tu privire la crearea unor zone denuclearizate, pe teritorii cit mai intinse, cu o mare concentrare de arme nucleare și o mare densitate a populației, apreciindu-le ca fiind pași importanți in direcția accelerării procesului de dezarmare nucleară.Vorbitorul s-a referit in continuare la multiplele acțiuni inițiate de țara noastră vizind transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii și înțelegerii, prieteniei și colaborării, fără arme nucleare și chimice, fără trupe și baze militare străine.Din inițiativa președintelui Nicolae Ceaușeseu, încă la prima sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării, ce a avut loc în 1978. iar ulterior la Conferința pentru dezarmare de la Geneva, precum și în cadrul Conferinței de la Stockholm din 1984, România a prezentat propunerea referitoare la „Stabilirea de-a lungul frontierelor dintre țările N.A.T.O. și cele ale Tratatului de la Varșovia a unui culoar de securitate, demilitarizat, liber de arme nucleare și alte arme de distrugere în masă" — a arătat șeful delegației române. Totodată, a spus el, România a salutat și sprijină eforturile țărilor angajate în crearea de zone fără arme nucleare și chimice în centrul și nordul Europei, precum și în alte părți ale lumii, proclamarea de țări și orașe libere de arma nucleară. Apreciem, în acest sens, inițiativele R.D. Germane și R.S. Cehoslovace privind crearea în centrul Europei a unui coridor denu- clearizat, ca și inițiativa comună a Partidului Socialist Unit din Germania, Partidului Social-Democrat din R.F. Germania și Partidului Comunist din Cehoslovacia.Pronunțîndu-se și acționînd pentru crearea unor zone fără arme nucleare — a arătat vorbitorul — România subliniază, totodată, în mod pregnant, necesitatea ca statele posesoare de astfel de arme să garanteze respectarea cu strictețe a statutului acestor zone, ceea ce ar reprezenta condiția indispensabilă pentru crearea unui climat de încredere și securitate.

piere a locului unde se desfășoară acestea. Participanții au cerut desființarea bazelor militare americane de pe teritoriul țării.De asemenea, administrația prefecturii Kanagawa, pe teritoriul căreia se află portul militar Yokosuka, cea mai mare bază a S.U.A. în Japonia, a protestat pe lingă guvernul nipon în legătură cu aprobarea de către acesta a staționării de nave militare americane cu arme nucleare la bord la baza respectivă, informează agenția A.D.N.

deschis lucrările reuniunii experți- lor lătino-americani din țările membre ale „Grupului de la Contadora" și „Grupului de sprijin" consacrate pregătirii reuniunii la nivelul miniștrilor de externe din regiune, care se deschide simbătă, în aceeași localitate, și are drept obiectiv continuarea eforturilor in direcția creării unui climat real și durabil de pace, securitate și cooperare in A- merica Centrală — transmite agenția Prensa Latina.La lucrări asistă și reprezentanți ai Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină și zona carai- biană (CEPAL), ai Băncii Jnter- americane de Dezvoltare (B.I.D.), ai Asociației Latino-Americane de Dezvoltare Industrială (ALIDE) și ai Sistemului Economic Latino-Ame- rican (S.E.L.A.).
I Lt1 V. ( A?! //W e scurt

CONSFĂTUIRE. La Budapesta s-au desfășurat lucrările Consfătuirii președinților uniunilor consiliilor din unele prilej s-a experiență .probleme ale extinderii schimburilor edonomice dintre organizațiile participante, precum și ale pregătirii celui de-al II-lea Congres al Alianței cooperatiste internaționale. Din România a participat Paul Niculescu, președintele Centrocoop.PROGRAM DE MODERNIZARE. La Ulan Bator a avut loc consfătuirea activului de partid și din economie din R.P. Mongolă, in cadrul căreia — pe baza raportului prezentat de Dem- cighiin Molomjamț, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M. — au fost examinate sarcinile actuale ale programului de modernizare economică a țării și căile înfăptuirii cit mai urgente a acestuia. Lucrările au fost deschise de Jambin Batmunh, secretar general al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R.P. Mongole.

Ș»centrale cooperatiste țări socialiste. Cu acest realizat un schimb de și au fost examinate

SESIUNE. La Tirana s-au încheiat lucrările sesiunii Adunării Populare din R.P.S. Albania, care a dezbătut și aprobat noi norme legislative.COOPERARE. Cu prilejul vizitei efectuate in R.P. Chineză de președintele R.P.D. Etiopia, Mengis- tu Haile Mariam, la Beijing a avut loc semnarea unor acorduri de co

In favoarea dezvoltării 

cooperării economice 
intre țările din BalcaniBELGRAD 23 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului iugoslav „Politika", primul-ministru al Turciei. Turgut Ozal, a apreciat că țările balcanice trebuie să promoveze ,cu prioritate cooperarea in domeniul economic și apoi în alte sectoare, relatează agenția Taniug.Aceeași idee a fost susținută de premierul turc și în privința relațiilor cu Grecia, adăugind că in acest fel se poate crea un climat favorabil pentru abordarea problemelor în suspensie între cele două țări.

Fermă condamnare 
a acțiunilor agresive 

ale R.S.A. 
împotriva țărilor vecineLUSAKA 23 (Agerpres). — Guvernul zambian a condamnat energic recentul act de agresiune comis de regimul minoritar rasist de la Pretoria împotriva Republicii Botswana. Un purtător de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe a declarat că guvernul rasist sud-african. atacînd Botswana, a dovedit încă o dată comunității internaționale că sistemul de apartheid este inerent violent. Organizind acțiuni agresive împotriva țărilor pașnice vecine, R.S.A. încearcă să distragă atenția opiniei publice internaționale de la lunta din interior împotriva regimului, dusă de populația de culoare, majoritară. Regimul de la Pretoria ar trebui să înțeleagă că soluționarea problemelor sale interne constă în desființarea sistemului de apartheid și nu in atacarea țărilor vecine — a subliniat purtătorul de cuvint.NAȚIUNILE UNITE 23. (Agerpres). — Botswana a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate pentru a lua in dezbatere actele de agresiune și terorism săvîrșite de R.S.A. împotriva acestui stat african. Cererea a fost făcută după atacul întreprins de un comando sud-african împotriva unei patrule a poliției botswaneze. Reprezentantul permanent al Botswanei la O.N.U. a denunțat, în cadrul unei conferințe de presă, actele de agresiune comise de regimul de la Pretoria, împotriva țării sale, a altor, state independente din Africa australă.
Conferință de solidaritate 

cu poporul panamezCIUDAD DE PANAMA 23 (Agerpres). — La Ciudad de Panama s-au încheiat lucrările unei conferințe de solidaritate cu poporul panamez, la care au participat peste 100 de delegați din țările Americii Centrale și caraibiene. Intr-o declarație finală a fost condamnată imixtiunea Statelor Unite în treburile interne ale Republicii Panama concretizată prin a- plicarea de sancțiuni economice severe și încercarea de destabilizare social-politică și economică a acestei țări. Pe de altă parte, a fost evidențiat efortul poporului panamez în susținerea cauzei suveranității naționale, informează agenția Prensa Latina.
Tirgul internațional 

de la Alger 
Standul românesc vizitat 

de primul-ministru algerianALGER 23 (Agerpres). — La 
Alger .s-a deschis cea de-a 24-a 
ediție a Tirgului international, 
unde România este prezentă cu 
un stand Auto-Dacia. La des
chiderea oficială a participat 
primul-ministru algerian Abdel
hamid Brahimi, care , a vizitat 
standul țării noastre, făcind 

.aprecieri pozitive la adresa in
dustriei românești de auto
mobile.

laborare. Printre acestea figurează un acord de cooperare în domeniile economiei și tehnologiei.PLENARA. La Viena a avut loc o plenară a C.C. al P.C. din Austria, în cadrul căreia au fost examinate sarcinile partidului in lupta pentru apărarea intereselor vitale ale oamenilor muncii, pentru pace și dezarmare, precum și activitatea desfășurată de membrii și activul P.C. din Austria in rindurile organizațiilor de tineret.ZI INTERNAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA DROGURILOR. La 26 iunie a.c. va fi marcată pentru prima dată in lume Ziua internațională împotriva consumului și traficului de droguri, precizează Departamentul pentru informații publice al O.N.U. Recomandarea în acest sens a fost înaintată în cadrul conferinței pe această temă desfășurată la Viena, in iurt’ie 1987. Printr-o rezoluție adoptată în același an, Adunarea Generală a O.N.U. a hotărit să marcheze această zi internațională, ca o expresie a dorinței sale de a extinde și întări acțiunile și cooperarea, la toate nivelurile, pentru combaterea stupefiantelor.VAL DE CĂLDURĂ. Numărul statelor S.U.A. afectate de puternicul val de căldură a ajuns la 23. Termometrele înregistrează in aceste state temperaturi în jur de plus 40 de grade Celsius, in restul S.U.A. (mai puțin partea de nord- vest extrem) depășlndu-se 30 de grade Celsius.
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