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Sub semnul hotăririi ferme de a acționa cu 

spirit revoluționar pentru transpunerea in viață 

a ideilor, orientărilor și tezelor din magistrala 

Expunere a secretarului general al partidului, 

ieri și-a încheiat lucrările

PLENARA LĂRGITĂ A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au continuat, miercuri, 25 octombrie, lucrările Plenarei lărgite a Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost in- timpinați, și de această dată, la sosirea în sală, cu aceleași calde mani

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarâți,Plenara Comitetului Central al partidului a dezbătut si adoptat în unanimitate toate problemele înscrise la ordinea de zi. considerînd că ele răspund preocupărilor actuale ale partidului si statului nostru, că înfăptuirea lor în viată — mă refer la toate problemele de la ordinea de zi — va asigura înfăptuirea neabătută a obiectivelor de dezvoltare economico-socială. de creștere continuă a nivelului de trai, material si spiritual al poporului, de ridicare a patriei noastre pe noi culmi de progres si , civilizație. (Aplauze puternice, prelungite).Dezbaterea problemelor socialismului. ale activității ideologice, teoretice si politico-educative a pus cu putere in evidentă faptul că întregul nostru Comitet Central — si putem afirma că întregul partid — consideră că problemele cuprinse in acest document au o importantă deosebită în actualele împrejurări, atît interne, cit si internaționale, pentru că ele dau o orientare clară pentru întregul partid si întregul popor privind atît bilanțul activității de oină acum, dar si activitatea prezentă. perspectivele de viitor. în vederea înfăptuirii neabătute a societății socialiste multilateral dezvoltate si creării condițiilor necesare înaintării patriei noastre spre comunism. (Aplauze si urate puternice, prelungite ; se scandează îndelung ..Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu— eroism. România — comunism !“).Asa cum s-a hotărit de către plenară în unanimitate, este necesar ca tezele si orientările cuprinse în acest document să stea în centrul activității pentru pregătirea Congresului al XIV-lea al partidului, să ducă la intensificarea activității ideologice. teoretice, politico-educative. în vederea ridicării tot mai puternice a nivelului general de combativitate si conștiință revoluționară, să asigure înțelegerea cit mai temeinică si justă a problemelor complexe din viata internațională, a obiectivelor strategice privind dezvoltarea patriei noastre, dar. în general, privind construcția socialismului, intensificarea luptei forțelor progresiste, antiimperialiste. a tuturor popoarelor pentru o politică nouă, de dezarmare. de pace, o politică de asigurare a dreptului tuturor popoarelor la dezvoltare liberă și independentă, la făurirea cu succes a socialismului, a bunăstării lor materiale si spirituale. in deplină independentă si suveranitate. (Aplauze și urale Puternice. prelungite).Plecind de la neoesitatea intensificării activității politico-educative, ca un factor de importantă deosebită al activității de construcție socialistă, se impune, în același timp, să acordăm o atenție mai mare perfecționării și îmbunătățirii activității organizatorice de repartizare justă a forțelor și cadrelor în toate sectoarele, avind permanent în vedere că activitatea organizatorică constituie factorul hotărîtor pentru realizarea liniei generale politice in toate domeniile.Este bine știut — dar doresc să repet aceasta — că oricit de bună ar fi linia politică generală, orientările teoretice, ideologice, fără o muncă organizatorică, practică, de realizare a lor, ele rămîn simple documente— desigur importante — dar simple documente ! Numai și numai activitatea organizatorică de unire a eforturilor tuturor — ale partidului, ale statului, ale organismelor democrației muncitorești-revoluționa- re, ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale întregului nostru popor — poate asigura ca toate hotăririle să prindă viață, să devină realitate. Iată de ’ce insist că trebuie să facem totul pentru că munca noastră de organizare concretă in toate domeniile să asigure înfăptuirea neabătută a hotăririlor. a programelor de dezvoltare economico-socială ! (Aplauze puternice, prelungite). Aceasta presupune creșterea răspunderii, ordinii, disciplinei in toate domeniile de activitate, ca fiecare activist de partid și de stat, fiecare activist din organele e- conomice, sociale, toți oamenii muncii, intregul popor să acționeze lntr-o deplină unitate. în spirit revoluționar. Aceasta presupune ca activiștii de partid să nu uite nici un moment că sint revoluționari, de profesie, sint in slujba revoluției, a socialismului și trebuie — în orice imprejurări — să acționeze ca soldați revoluționari pentru victoria socialismului și comunismului, pentru bunăstarea poporului, pentru independența și suveranitatea României ! (Aplauze puternice, prelungite, urale ; se scandează „Ceaușescu— P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“).Pe drept cuvint, în cursul dezbaterilor s-au subliniat importanța legilor obiective, necesitatea cunoașterii și aplicării lor la realitățile din țara noastră, la realitățile din fiecare țară, din fiecare etapă de dezvoltare. In același timp, s-a pus cu 

festări de profundă stimă și prețuire, cu îndelungi aplauze, urale și aclamații de participanții la plenară.In cadrul dezbaterii problemelor înscrise pe ordinea de zi au luat cu- vîntul tovarășii Manea Mănescu, Mihai Marina, Angela Isăroiu, Ilie Matei, Gheorghe Dragomlr, Gheor- ghe Rădulescu, Iosif Szasz, Diamanta Laudoniu, Ion Mi Lean, Miu Dobres- 

putere în evidență — și trebuie să subliniez — rolul factorului subiectiv în activitatea revoluționară. în activitatea de construcție socialistă.în acest sens, doresc. încă o dată, să subliniez rolul partidului nostru comunist, al partidelor comuniste, al forțelor revoluționare, în general, care au menirea de a înțelege și de a asigura aplicarea în cele mai bune condiții a legilor obiective la condițiile concrete.Cadrele noastre de partid, oamenii reprezintă forța principală în activitatea revoluționară. Legile obiective nu acționează de la sine și nu vor acționa niciodată fără intervenția forțelor revoluționare, a oamenilor. în aplicarea lor. Și depinde mult de felul cum oamenii le înțeleg și acționează pentru aplicarea lor !Există o strînsă unitate dialectică între legile obiective si forțele subiective și această unitate dialectică înseamnă că trebuie să acționăm întotdeauna in spiritul concepției revoluționare despre lume si viață, înseamnă a studia si înțelege bine legile generale, legile societății socialiste. condițiile in care ele acționează — într-o etapă sau alta a dezvoltării. în acest sens, trebuie să fa- cern totul pentru a înlătura cu fermitate tot ceea ce este vechi și nu mai corespunde etapei actuale, sau etapelor de dezvoltare, să acționăm ferm pentru promovarea noului în toate domeniile de activitațe.Subliniez aceasta pentru că. deși em parcurs o etapă importantă în dezvoltarea socialistă, mai avem un drum lung de străbătut. Documentele si hotăririle ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea cer din partea tuturor cadrelor de partid și de stat, a tuturor oamenilor muncii, a Întregului nostru popor o atitudine hotărâtă, de a asigura mersul ferm înainte al României, spre visul de aur. spre societatea în care poporul să fie cu adevărat liber si stăpin pe destinele sale, spre comunism ! (Urale și aplauze puternice. prelungite).Subliniind rolul important al clasei muncitoare — clasa conducătoare a societății noastre socialiste —, este necesar să punem cu putere în evidentă că făurirea socialismului va duce, fără îndoială, la creșterea și mai puternică a rolului clasei muncitoare. în toate sectoarele de activitate. Trebuie să avem în vedere că perfecționarea activității, a științei, învățămîntului și 'culturii va duce la ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională, tehnico-știin- țificâ și culturală a clasei muncitoare. la creșterea conștiinței revoluționare și crearea unei clase muncitoare cu o pregătire intelectuală, a unei clase muncitoare cu adevărat intelectuală, a unei țărăninți intelectuale. la apropierea, de fapt, a nivelului de dezvoltare dintre muncitori. țărani și intelectuali, la făurirea unei societăți unice a oamenilor muncii — constructori conștienți ai socialismului și comunismului, cu o înaltă cunoaștere a științei și culturii. a concepției revoluționare despre lume și viață ! (Urale și aplauze prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).Doresc, și in încheiere, să subliniez necesitatea întăririi alianței muncitorilor, țăranilor, intelectualilor cu toate categoriile sociale, a unității întregii noastre națiuni, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste — aceasta constituind chezășia mersului ferm înainte al întregului nostru popor, a înfăptuirii tuturor obiectivelor de dezvoltare e- conomico-socială, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale, a întăririi continue a forței, independentei și suveranității României ! (Urale Si aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — România, stima noastră și min- dria !").în cadrul lucrărilor -plenarei am dezbătut pe larg multe probleme complexe ale vieții internaționale. Doresc să reafirm, și în încheiere, hotărirea partidului și statului nostru, a poporului român, constructor al socialismului, de întărire continuă a solidarității și unității cu țările socialiste în lupta comună pentru depășirea oricăror greutăți și a- sigurarea afirmării cu putere în viață a socialismului, a principiilor socialismului științific, a creșterii rolului socialismului in lume, în lupta pentru soluționarea tuturor problemelor din viața internațională. (A- plauze puternice, prelungite).Sîntem hotărîți să întărim colaborarea cu țările miei și mijlocii, cu țările in curs de dezvoltare și țările nealiniate, care reprezintă o uriașă forță a lumii contemporane în soluționarea problemelor complexe, inclusiv ale subdezvoltării, ale dezarmării și păcii în lume ! (Aplauze puternice, prelungite).De asemenea, vom acționa și în continuare pentru a extinde relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii. în spiritul principiilor coexistentei pașnice, punind la baza activității internaționale și relațiilor cu toate statele principiile 

cu, Petre Popa, Constantin Olteanu, Maria Bradea, Ilie Ceaușescu, loan Josu, Rodica Vîlcu, Hajdu Gydzo, Vasile Bontaș, Gheorgne Dincă, Alexandru Albu, Dumitru Radu Popescu, Emil Bobu, Ghizela Vlad, Ion Traian Ștefănescu, Ion Stoian, Ftorica Furniță, Ioan Toma, Radu Beligan, Dumitru Ghișe, Ioachim. Moga.Participanții la dezbateri au dat o 

deplinei egalități în drepturi, respectul independentei si suveranității, neamestecul în treburile interne si avantajul reciproc, recunoașterea și respectarea dreptului neabătut al fiecărui popor de a-și alege orânduirea și calea dezvoltării pe care o dorește, fără nici un amestec din afară. (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — România, pacea și prietenia !“).Sintem, de asemenea, hotărîți să acționăm și in viitor pentru dezvoltarea solidarității și unității cu partidele comuniste și muncitorești, a colaborării largi cu partidele socialiste, social-democrate. cu toate partidele și mișcările de eliberare națională progresiste, inclusiv cu partidele democratice în lupta pentru a contribui împreună la soluționarea problemelor complexe și grave din viața internațională, pentru a asigura popoarelor drumul spre o viață mai dreaptă și mai bună. (Aplauze puternice, prelungite).Avem ferma convingere că, acțio- nînd unite, forțele socialismului, forțele progresiste, forțele partidelor comuniste și muncitorești, socialiste și alte forțe, ale tuturor, popoarelor care doresc pacea vor putea determina o schimbare a cursului evenimentelor, vor putea duce la realizarea unei noi politici și noi gîndiri in activitatea practică, în toate domeniile, vor asigura triumful rațiunii, al păcii pe planeta- noastră. (Aplauze puternice șl ovații ; se scandează „Ceaușescu — pace „Ceaușescu — România, stima noastră și mindria !“).
Stimați tovarăși,Plenara noastră a aprobat în unanimitate programul privind auto- aprovizionarea. Aș dori, numai, să subliniez că programul pe care l-am aprobat are la bază marile realizări obținute in acest an in agricultură, în creșterea în mod deosebit a producției de cereale, a întregii producții vegetale și deci prevederile programului se bazează pe mijloacele de care dispune statul nostru socialist pentru a asigura realizarea ' în cele mai bune condiții a programului. dar, în același timp, și pe activitatea de anul viitor pentru a asigura creșterea și mai puternică a producției agricole in toate domeniile de activitate.Voi da numai cîteva daite pentru a informa plenara cum s-a realizat producția vegetală, Îndeosebi în acest an. Pe baza datelor pe care le .avem pină acum, se apreciază că producția de cereale va depăși 60 de milioane de tone, ceea ce înseamnă de peste 5 ori mai mult decît în 1965. Aceasta este rezultatul realizării in viață a obiectivelor, noii revoluții agrare, a politicii partidului nostru de dezvoltare a agriculturii — ca una din ramurile de bază ale eoono- miei. Și trebuie să subliniem că dacă n-am fi lichidat concepția greșită despre subaprecierea și neglijarea agriculturii și dacă n-am fi făcut eforturile cunoscute — materiale, științifice, in domeniul irigațiilor, in domeniul îmbunătățirii fondului funciar, în general, al mecanizării, irigațiilor, producerii de semințe de înaltă productivitate și alte și alte măsuri tehnologioe — nu am. fi puțut să obținem asemenea rezultate.Iată de ce putem spune că, în- tr-adevăr, avem un exemplu foarte concludent de ce pot realiza agricultura socialistă, statul socialist, prin- tr-o politică justă in domeniul agriculturii ! (Aplauze puternice, prelungite).Producția realizată în acest an depășește chiar prevederile pe care le avem pentru anii 2000 ; sperăm însă, oă întreaga noastră agricultură se va consolida și dezvolta în continuare, va merge înainte, pentru a obține o creștere și mai puternică a producției la hectar și, ca atare, o creștere puternică a producției agricole, în toate domeniile.De asemenea, producțiile de cartofi, legume, fructe, struguri, floa- rea-soarelui, soia și altele sint, practic, duble, iar la unele produse chiar de trei ori mai mari decit acum un an.Pe această bază s-au putut prevedea și cantitățile de produse necesare unei bune aprovizionări a populației.De asemenea, în domeniul creșterii animalelor, deși nu am realizat o- biectivele puse de Congresul al XIII-lea, totuși dispunem de efectivele necesare pentru a asigura o bună aprovizionare a populației. Ați reținut, cred, că — de fapt —, în medie, ajungem la circa 99 de kilograme de carne pe locuitor cu efectivele de animale pe care urmează să le sacrificăm in vederea realizării a- cestei producții de carne.Vreau însă să informez plenara că am avut în vedere ca, in același timp, să asigurăm condițiile pentru a realiza creșterea efectivelor, îndeosebi la bovine și ovine, unde încă avem o anumită rămînere în urmă. 

înaltă apreciere Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu „Cu privire la problemele socialismului, ale activității ideologice, politico-educative, de dezvoltare a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului în România".
(Continuare în pag. a III-a)

Cu toate acestea, anul viitor, pentru consumul intern tăiem 1.1 milioane de bovine, tăiem la fondul centralizat al statului 8,5 milioane de porcine, la care se adaugă încă circa 4 milioane și jumătate, chiar mai mult, de porcine care se taie în gospodăriile populației — ceea ce înseamnă, practic, circa 13 milioane de porcine, reprezentînd mai mult de o jumătate de porc pe locuitor.Avem asigurată o creștere puternică a producției de carne de pasăre. Este prevăzută în acest scop tăierea a 300 de milioane de păsări la fondul de stat, la care se adaugă, desigur, zeci și zeci de milioane de păsări tăiate în gospodăriile populației.De asemenea, sînt prevăzute să tăiem aproape 8 milioane de oi, deși trebuie să avem în vedere creșterea mai puternică a efectivelor de ovine în anii viitori, ca să atingem obiectivele stabilite. Același lucru se poate spune și in alte domenii.O bună gospodărire a acestor mijloace asigură o aprovizionare din cele mai bune și, de fapt, depășește normele stabilite de organizațiile internaționale, inclusiv normele stabilite la noi în țară, privind consumul de calorii, de carne și produse din carne și alte produse.Am hotărit să asigurăm și trebuie să facem totul pentru ca aceste produse să ta jungă la toți oamenii muncii, pentru a demonstra în viață nu numai că am ridicat țara, nu numai că arh plătit datoria externă, dar dispunem de tot ce este necesar pentru ca viața poporului nostru să fie printre cele mai bune din Europa și din lume ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).Programul pe care l-am adoptat , este un program realist. Dispunem de tot ce este necesar pentru ca el să fie realizat în toate domeniile și sper că fiecare județ, inclusiv Capitala, își vor îndeplini atribuțiile în cadrul autoconducerii și autoapro- vizionării, iar organele centrale vor îndeplini rolul de control și îndrumare pentru buna desfășurare a întregii activități.în ce privește raportul cu privire la pregătirea Congresului și desfășurarea alegerilor de partid, se poate spune că, pe ansamblu, activitatea de pregătire a Congresului se desfășoară in bune condiții, începind cu activitatea economică, cu desfășurarea în mai bune condiții a adunărilor și conferințelor de . partid, ceea ce va asigura ca, într-adevăr, Congresul al XIV-lea al partidului să poată dezbate în deplină cunoștință toate problemele înscrise la ordinea de zi și să adopte hotărî- rile cele mai bune in vederea înaintării hotărîte a patriei noastre pe calea socialismului și comunismului. Să facem totul, in puținele zile care au mai rămas pină la Congresul al XIV-lea al partidului, pentru desfășurarea in bune condiții a adunărilor de partid, a conferințelor județene, pentru dezbaterea temeinică, concretă a problemelor dezvoltării economico-sociale a localităților, a orașelor, a județelor, a realizării planurilor de dezvoltare economico- socială, de perfecționare a întregii noastre activități.Să acționăm în așa fel incit toate județele, delegațiile din județe să se prezinte la Congres cu rezultate din cele mai bune in toate domeniile de activitate, să reprezinte cit mai fidel părerile comuniștilor, ale oamenilor muncii, ale cetățenilor din toate localitățile și județele. Să asigurăm astfel — repet — dezbaterea temeinică și adoptarea hotăririlor privind dezvoltarea viitoare a patriei noastre, care să ducă la înfăptuirea neabătută a Programului partidului de făurire a soaietății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare fermă a României spre comunism! (Aplauze puternice, prelungite).Să acționăm cu convingerea fermă în justețea cauzei socialismului. că aceasta răspunde pe deplin intereselor poporului nostru. întregii omeniri ! Să servim întotdeauna poporul și socialismul, independenta țării ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu reales la al XIV-lea Congres !“).Cu aceasta, declar închise lucrările plenarei. Spor la muncă, tovarăși! (Aplauze și urale puternice. îndelungate ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu reales la al XIV-lea Congres !“, „Ceaușescu — România, stima noastră și mindria". Toți cei prezenți în sală se ridică în picioare și, într-o atmosferă de puternică însuflețire și strînsă unitate, aclamă și ovaționează minute în șir pentru Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a întregii națiuni — pentru secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU).

VIBRANTĂ MANIFESTARE DE DRAGOSTE SI PREȚUIRE 
PENTRU TOVARĂSDL NICOLAE CEAUSESCU 

$1 TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCULa încheierea lucrărilor Plenarei lărgite a C.C. al P.C.R., care se înscrie ca un eveniment de seamă in viața politică a țării, mii și mii de locuitori ai Capitalei — oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene, studenți și elevi — au venit, miercuri, in Piața Republicii, pentru a-și manifesta direct deplina aprobare față de tezele, ideile și orientările, de excepțională însemnătate teoretică și practică, cuprinse in Expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a reafirma atașamentul lor ferm la politica partidului și statului, politică ce exprimă in fapt voința întregului popor, năzuința sa fierbinte de paee și progres, opțiunea pentru socialism.Marea piață oferea o imagine profund revelatoare a unității strinse a tuturor cetățenilor patriei in jurul gloriosului nostru partid, al încercatului său conducător, unitate ce dă forță si trăinicie orînduirii noastre socialiste, izvor al mărețelor irifăp- tuiri obținute în luminoasa epocă deschisă de Congresul al IX-lea al' partidului.Cei prezenți purtau portrete ale tovarășului Nicolae Ceatlsescu și tovarășei Elena Ceaușescu. drapele tricolore și roșii, pancarte cu .urări 

la adresa partidului si a secretarului său general, a patriei socialiste.Animați de, înălțătoare gîhduri și simțăminte, miile de bucuresteni au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceausescu, la ieșirea din sala Ateneului Român, unde a avut loc Plenara lărgită a C.C. al P.C.R.. o însuflețită demonstrație de dragoste si atașament, de respect și prețuire.S-a scandat, cu înflăcărară „Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !“, „România a ales — socialism. pace, progres !“, „Ceaușescu reales la al XIV-lea Congres !“, ex- primindu-se astfel nestrămutata convingere că reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la marele forum al comuniștilor români. în suprema funcție de conducere ini partid, asigură dezvoltarea neîntreruptă a patriei,. Înfăptuirea marilor obiective de progres și civilizație, noi și strălucite victorii poporului român in lupta sa pentru edificarea celei mai drepte orinduiri.Prin emoționante manifestări, cel prezenți au ținut să exprime, in aceste momente deosebite, secretarului general al partidului, tovarășulNicolae Ceaușescu. sentimentele lor de dragoste și profundă prețuire pentru activitatea neobosită ce o . consacră, cu totală dăruire și fierbinte patriotism, bunăstării și 

fericirii poporului. înfloririi necontenite a României, cauzei generale a socialismului și păcii in lume.Indreptîndu-se spre sediul .Comitetului Central al Partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au străbătut Piața Republicii printr-un culoar viu, format din mii și mii de locuitori ai Capitalei.Pionieri. tineri și tinere au oferit. cu respect. tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu flori. S-a aclamat cu înflăcărare pentru patria socialistă, pentru eroicul nostru partid comunist și secretarul său general.Această caldă și memorabilă manifestare a demonstrat hotărirea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, a întregului nostru popor de a urma cu credință și devotament partidul, pe secretarul. Său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în tot ceea ce întreprinde spre binele și propășirea patriei, de a întimpina Congresul al XIV-lea cu noi și vrednice fapte de muncă, de a acționa, cu abnegație, în spirit revoluționar, pentru triumful ideilor, pentru deplina afirmare în viață a tuturor obiectivelor cuprinse în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., pentru înfăptuirea Programului partidului de edificare a socialismului și comunismului pe pămintul României.
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DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚ1LOR LA DEZBATERILE PLENAREI
Stimate tovarășe, Stimați tovarăși.Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin Înaltul aău nivel științific și ideologic, aduce o nouă contribuție esențială la progresul societății românești, la clarificarea problemelor actuale ale dezvoltării socialismului, ala vieții mondiale contemporane, îmbogățind tezaurul gindirii si practicii revoluționare.Ideile, conceptele, orientările cuprinse în expunere se Integrează în vasta operă «ocial- politică a secretarului nostru general, care fundamentează Programul-Directivă și Tezele pentru marele forum din noiembrie al partidului nostru comunistAmpla dezbatere națională * acestor documente reprezintă cadrul larg democratic în care toti comuniștii, întregul popor, in deplină unitate și unanimitate, aprobă Hotărirea Plenarei din iunie a Comitetului Central privind realegerea, la Congresul al XIV-lea. în funcția supremă de secretar general ai Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. fondatorul României socialiste.Stimați tovarăși,

I înfăptuirea actului patriotic el revoluției de la 23 August 1944 a creat condiții pentru deplina cucerire a puterii politice și economice, pentru construcția socialismului în România.Congresul istoric din 1965 a deschis o luminoasă epocă de progres și civilizație. In cei 25 de ani de după Congresul al IX-lea, tovarășul Nicolae Ceaușesou, punind în valoare, în mod exemplar. Îndelungata sa experiență politică și organizatorică, vocația creatoare pentru studiu și cercetare în domenii hotărîtoare ale cunoașterii, a desfășurat o titanică activitate revoluționară, conducînd cu strălucire partidul, statul, poporul în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintare a patriei spre comunism.Este marele merit al secretarului nostru general de a fi demonstrat, în acest pătrar de veac, prin gîndirea sa înnoitoare, cu vigoarea argumentelor științifice, teoretice șl practice, că nucleul focalizator al uriașei opere de înfăptuire a socialismului îl constituie concepția revoluționară cu privire la rolul decisiv, politic si social, al partidului unic al clasei muncitoare. centrul vital al societății.Partidul Comunist Român se călăuzește neabătut după principiile socialismului științific, care sînt aplicate creator. în condițiile specifice tării noastre. în raport cu învățămintele istoriei naționale, cu experiența revoluționară >a eroicei clase muncitoare, a maselor populare.în continuare, vorbitorul a arătat că Întreaga activitate a partidului nostru, programul său politic. Ideologic, de construcție economică șl socială, perfecționarea statului socialist, a democrației muncitoresti-re- voluționare, a participării oamenilor muncii la conducerea societății sînt dovezi edificatoare ale manifestării spiritului revoluționar în acțiune, in numele înflăcăratelor năzuințe de progres, de dreptate șl echitate ale clasei muncitoare, ale poporului român.Partidul comunist, sub înțeleaptă conducere a secretarului său general, totdeauna ferm și consecvent în înfăptuirea idealurilor socialiste, a asigurat Întărirea neîncetată a proprietății întregului popor și cooperatiste, temelia trainică a planului national unic, atotcuprinzător, a puternicei afirmări a noii revoluții tehnico-stiintifice. a noii revoluții agrare, a dezvoltării
Mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.In această atmosferă de puternică trăire patriotică, revoluționară. cu emoție și înalt respect aduc din inimă, din inima comuniștilor, a oamenilor muncii care trăiesc si muncesc pe meleagurile constănțene, voința și hotărirea lor ca la apropiatul forum al comuniștilor români, congresul marilor victorii socialiste, al triumfului principiilor socialismului științific în transformarea revoluționară a patriei, al independentei depline economice si politice a României. în funcția de secretar general al partidului -să fie reales comunistul dîrz și neînfricat, călit în focul luptei revoluționare. genial ginditor. personalitate de frunte a mișcării comuniste șl muncitorești internaționale, promotor ferm al cauzei socialismului si comunismului, erou al păcii și înțelegerii între popoare. ctitorul României socialiste, apărător al independentei și suveranității patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Magistrala dumneavoastră expunere, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. strălucită sinteză a experienței Istorice a poporului român, a partidului nostru comunist. înalt și convingător exemplu de ceea ce înseamnă analiză științifică, de pe pozițiile materialismului dialectic și istoric, reprezintă o nouă și inestimabilă contribuție la îmbogățirea tezaurului național și universal, al cunoașterii umane, al teoriei si practicii edificării societății socialiste și comuniste. Ea demonstrează încă o dată capacitatea de excepție a secretarului general al partidului nostru de a analiza în profunzime și a descifra conținutul și sensul proceselor si fenomenelor economico-sociale, de a preve

CUVtNTUL TOVARĂȘULUI MANEA MĂNESCUeficiente a forțelor și relațiilor de producție pe întreg teritoriul tării, factori determinant! ai progresului societății, ai dreptății și echității sociale.Edificarea noii orînduirl în tara noastră, proces revoluționar ireversibil, a dovedit că dezvoltarea proprietății de stat și cooperatiste, planificarea, repartiția științifică a venitului național și asigurarea unei rate înalte a acumulării, perfecționarea continuă a mecanismului economic, autoconducerii si au- togestiunii. așezarea sistemului de retribuție pe principiile socialiste de muncă și de viață, organizarea și modernizarea producției materiale, a tuturor activităților, obiective de prim ordin ale politicii Partidului Comunist Român, sint factori propulsori ai avuției naționale și bunăstării poporului. Este o utopie să se creadă că în afara proprietății socialiste șl a planului se pot asigura progresul economic și social, construcția socialismului.Stimați tovarăși.România s-a transformat din- tr-o țară agrar-industrială slab dezvoltată în țară industrial- agrară modernă, cu un puternic potențial economic, științific și cultural, pe deiplin independentă și suverană, ce constituie grandiosul edificiu socialist construit în noua și glorioasa epocă a istoriei noastre, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Eminenți conducători politici și de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. actionînd. totdeauna, împreună cu poporul șl pentru popor, desfășoară o rodnică activitate pentru dezvoltarea economlco-socială a țării, pentru promovarea științei, în toate domeniile, intensificarea muncii politice șl ideologice, de educație patriotică și revoluționară, realizări ce se reflectă cu deosebire în schimbările calitative profunde produse în rîndurile clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale întregului popor.în societatea românească s-au asigurat dreptul la muncă pentru toți cetățenii țării, accesul larg la educație, lnvățămînt și cultură, formarea omului nou cu o înaltă conștiință, cu o temeinică pregătire profesională, cu un nivel ridicat de cunoaștere, de bunăstare materială șl spirituală — care exprimă adevăratele drepturi fundamentala ale omului.Noul șl strălucitul document programatic, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ce îmbogățește creator concepția revoluționară despre lume și viață cu noi concluzii desprinse din practica socială, din cuceririle științei, ale gindirii umane, constituie un îndemn pentru cercetătorii de științele politice, sociale și economice de a studia, cu mai multă atenție șl răspundere, dinamica dezvoltării economico-sociale, pentru a contribui la mai buna înțelegere a fenomenelor din țara noastră, din celelalte țări socialiste, din Urile in curs de dezvoltare și din cele capitaliste, pentru a da un răspuns științific problemelor complexe determinate de marile transformări sociale din lume.De pe poziții profund revoluționare, secretarul general al partidului a dat vibrantă expresie încrederii depline în socialism — viitorul luminos al omenirii. Analiza cuprinsă în ampla expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu relevă adevărul că socialismul a devenit o uriașă forță mondială, care demonstrează că numai pe această cale popoarele pot să-și asigure progresul, dezvoltarea liberă și independentă, bunăstarea și fericirea.Vorbitorul s-a referit apoi la faptul că omenirea se confruntă cu o serie de fenomene și pro
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MIHAI MARINAdea si defini direcțiile și ten- * dintele evoluției obiective ale acestora, de a formula căile și soluțiile ce se impun pentru a preveni apariția și manifestarea în procesul dezvoltării a unor contradicții antagoniste.Așa cum bine se știe, de la întemeierea socialismului științific. ca teorie și apoi ca practică a organizării sociale, apologeții capitalismului au încercat, în permanentă, prin diferite căi să-1 discrediteze. transformîndu-1 în tinta unor atacuri vehemente. Acum, cînd aceste atacuri cunosc o vehementă nemaiîntîlnită. specu- lîndu-se și anumite greșeli și greutăți apărute în unele țări socialiste, negîndu-se însăși le? gitatea și perspectiva noii orînduiri, cînd se îndeamnă —- nici mai mult nici mai puțin — decît la întoarcerea la proprietatea privată, la „economia de piață", la formele de guvernare in favoarea celor putini si avuți, de fapt la capitalism, România, cu realitățile ei concrete. se constituie intr-un e- xemplu grăitor, pentru a se vedea și înțelege adevărata capacitate. forță și stabilitate a orînduirii socialiste.Datorită socialismului, și numai socialismului. România a reușit. în doar patru decenii, să se transforme dintr-o tară slab dezvoltată, predominant agrară. într-o tară cu o industrie modernă si o agricultură în plin progres, care asigură condiții optime de viată, nu doar în cîteva localități si pentru cîtiva din cetățenii ei, ci peste tot și pentru toti Oamenii muncii.în condițiile grele impuse de fenomenele de criză din economia mondială, a arătat în continuare vorbitorul. România a reușit să realizeze o creștere e- conomică în ritmuri dintre cele mai înalte, să lichideze datoria externă și să asigure ridicarea continuă a nivelului de viată și civilizație al poporului. De fapt, succesele remarcabile obținute în anii, socialismului si. îndeosebi, după istoricul Congres al IX-lea. reprezintă o strălucită mărturie a justeței 

cese determinate de existența imperialismului rapace pe ■ planeta noastră.In zeci și zeci de țări se adîn- cesc subdezvoltarea, exploatarea și opresiunea, sărăcia și foametea. Capitalismul, sub forma sa cea mai agresivă, imperialismul, încearcă să domine omenirea pe plan economic și tehnologic. Sînt folosite șantajul, represiunea, împrumuturile financiare, speculațiile valutare și dobînzile, dictatul prețurilor la materii prime și tehnologii, protecționismul ca mijloc de înrobire a multor popoare. Imperialismul, prin îmbinarea propagării ideologiei reacționare cu mijloace politice, economice' șl financiare, urmărește să impună contrarevoluția și destabilizarea în statele socialiste și în țările în curs de dezvoltare. Subversiunea politică și ideologică la adresa popoarelor care edifică orînduirea dreptății și echității sociale, intensificarea antisocialismulul și anticomunismului au drept scop, totodată, stăvilirea procesului revoluționar din lumea capitalului. In a- cest context, vorbitorul a precizat că, în condițiile actuale, mai mult ca oricînd, se impune acțiunea unită a partidelor comuniste și muncitorești, socialiste. a tuturor forțelor progresiste, democratice și antiimpe- rialiste. a popoarelor în lupta comună pentru progres social, pentru dezarmare și pace, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, spre care tinda în mod obiectiv evoluția societății contemporane.Erudit dialectician, cu inepuizabile valențe pentru studiu șl cercetare, cunoscător profund al realităților românești și ale vieții internaționale, promotor ferm al gindirii revoluționare umaniste, tovarășul Nicolae Ceaușescu a tras concluzia logică: istoria este da partea socialismului!Produce nedumerire și îngrijorare faptul că. in unele țări socialiste, sub presiunea contradicțiilor. a convulsiilor sociale. se naște iluzia că reformele conjuncturale. mai mult sau mai puțin radicale, ar constitui soluția ieșirii din criză, a rezolvării problemelor șomajului și inflației, a redresării economice. Este de neînțeles, în condițiile în care istoria a demonstrat cit de dăunătoare s-a dovedit a fi concepția „modelului unic" în construcția socialismului, cum factori de răspundere din aceste țări au ajuns să-și lege speranțele de un alt .model unic", de această dată de proveniență capitalistă.Este împotriva legităților dezvoltării sociale ca într-o țară în care s-a construit noua orin- duire să se renunțe la principiile socialismului științific, ale partidului revoluționar al clasei muncitoare — clasă conducătoare în societatea ■ socialistă, factorul determinant al construcției socialismului și comunismului. Promovarea pluralismului politic și ideologic, economie și social, „repnirvă- tizarea", ; prin renunțarea totală sau parțială la proprietatea socialistă, instaurarea „economiei de plată", a așa-zisei „piețe libere", în locul planificării, sânt „armele" pe oare imperialismul le-a adunat laolaltă în „arsenalul" destabilizării ideologice, politice și economice a țărilor socialiste — și nu numai a țărilor socialiste.Căutările nerealiste ale unor țări socialiste dea determina statele capitaliste, monopolurile — și în special monopolurile supranaționale, industriale și financiare — să contribuie la „refacerea lor economică", sînt da natură să aducă prejudicii grave dezvoltării forțelor și relațiilor de producție, să pregătească terenul pentru întoarcerea la forme de exploatare, la reinstaurarea capitalismului.Pentru noi este .dar faptul că spâritul revoluționar — și nu reformismul — constituie condiția fundamentală a depășirii ori
politicii partidului nostru, a realismului obiectivelor sale, a uriașei forte transformatoare a socialismului. Un exemplu e- locvent pentru ceea ce a însemnat socialismul în România îl reprezintă și județul Constanța, pe care anii de început ai noii orînduiri l-au găsit într-o situație de mare înapoiere economică și socială, cu peste 45 la sută din populația adultă neștiutoare de carte, cu condiții de muncă și viată dintre cele mai precare.Ca urmare a realizării numai în ultimele două decenii și jumătate a unor investiții în valoare de peste 320 miliarde lei — aici pot fi întîlnite ctitorii emblematice pentru vocația creatoare a poporului român : canalele Dunăre — Marea Neagră și Poarta Albă — Midia- Năvodari, modernele porturi si șantiere navale, platformele petroliere din Marea Neagră, puternicele citadele ale chimiei și petrochimiei, o impresionantă salbă de stațiuni turistice, vastele amenajări pentru irigații — practic o configurație cu totul nouă a însăsi geografiei fizice și economice a județului. Dar cea mai mare realizare a socialismului, si pe a- ceste locuri, o constituie omul, omul nou. constructor si beneficiar a tot ceea ce înseamnă socialism.în această perioadă, numai în ramurile neagricole au fost create peste 160 000 locuri de muncă, s-au construit din fondurile statului 115 000 apartamente și alte importante o- biective social-culturale și edi- litar-gospodărești.în perfecționarea procesului de formare a omului nou, un rol însemnat l-a avut și îl are activitatea ideologică si poli- tico-educativă, desfășurată de organizațiile de partid, activitate care, chiar dacă nu s-a ridicat peste tot la nivelul înaltelor exigente actuale, pe ansamblu a cunoscut o continuă îmbunătățire. îndeosebi după elaborarea si adoptarea, la inițiativa dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. a Programului ideologic. 

căror greutăți, a continuității dezvoltării economico-sociale.Țările socialiste nu au de ce să aștepte ajutor de la capitaliști. Resursele lor materiale și umane sînt puternice. Președintele României a subliniat, în numeroase rinduri, cerința obiectivă a unirii eforturilor pentru perfecționarea activității în cadrul C.A.E.R., în scopul mai bunei valorificări a marelui potențial economic de care dispun statele membre ale a- oestei organizații.Viața a dovedit necesitatea ca toate țările socialiste să acționeze cu consecvență pentru dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifioe, in condițiile deplinei egalități, ale a- vantajului reciproc, ale independenței fiecărei economii naționale.România, președintele nostru consideră că, în același timp, trebuie să fie continuată politica de colaborare activă cu țările în curs de dezvoltare. Dorim să cooperăm pe plan economic, pe baza deplinei egalități în drepturi, a neamestecului în treburile interne, cu toate statele lumii.Poporul român asigură înaintarea impetuoasă a țării spre un nou stadiu, superior, al dezvoltării multilaterale, muncind cu abnegație pentru îndeplinirea planului pe acest an, pe întregul cincinal, sub impulsul mobilizator al prevederilor Programului- Directivă și Tezelor pentru Congresul al XIV-lea.In partea finală a cuvîntului său. vorbitorul a subliniat că avem un partid puternic, cu o bogată experiență revoluționară, în frunte cu un eminent conducător, comuniști oțeliți. un popor eroic, care construiesc cu dăruire patriotică noua orîn- duire socială, apără principiile și cuceririle socialismului, asigură întărirea suveranității și independenței României !Stimați tovarăși.Ne aflăm In sala Ateneului Român, locaș cu bogate tradiții culturale și patriotice. Sub privirile noastre se desfășoară i- magini reprezentative ale epopeii istoriei românilor. Din inflăcă- ratele idealuri de dreptate socială, de unitate și independență națională, de progres, pentru a căror împlinire înaintașii au luptat cu eroism, veac după veac, generație după generație, spre gloria patriei străbune, s-a întrupat partidul nostru comunist.Continuator al marilor noștri înaintași, legat trup și suflet de glia strămoșească, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a contopit propria viață cu lupta șl activitatea Partidului Comunist Român — parte integrantă a istoriei noastre naționale. Tribun al revoluției, personalitate legendară ridicată din rîndurile poporului, ale clasei muncitoare, i- lustrul conducător al partidului și statului nostru proiectează, ,f prin, ani șl decenii, drumul impetuos al României, de progres multilateral, de civilizați? so- cialișță, pu poP^ul șl pentru popor.Gîndirea dumneavoastră genială, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, a deschis o nouă epocă luminoasă în munca și viața poporului român, a îmbogățit tezaurul socialismului științific, al culturii universale, a trasat în istorie un exemplu generos de încredere nețărmurită în împlinirea visului de aur al omenirii — comunismul atotbiruitor !Uriașele realizări din patria noastră, munca rodnică creatoare pentru edificarea noii orînduiri sociale — dovezi incontestabile ale legitimității socialismului ca mod de organizare a societății —, reliefează cu putere marea forță a unității întregului nostru popor în jurul și sub conducerea centrului său vital. Partidul Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. marele erou al României socialiste.
Prin activități specifice s-a realizat explicarea, cunoașterea și însușirea hotărîrilor de partid și legilor tării, s-a asigurat participarea și angajarea efectivă a oamenilor muncii la înfăptuirea programelor de dezvoltare economică si socială, ridicarea conținutului procesului instructiv-educativ în scoli și facultăți, o largă cuprindere a maselor în cadrul Festivalului muncii și creației „Cîn- tarea României".Realizările cu care poporul nostru se prezintă la apropiatul forum al comuniștilor sînt strîns legate de hotăririle istorice adoptate de Congresul al IX-lea care, din inițiativa și cu aportul dumneavoastră hotărî- tor. mult stimate tovarășe secretar general, au stabilit ruperea hotărîtă cu teoriile și practicile anacronice, cu conceptul modelului unic în construirea socialismului, cu ploconirea în fata unor idei străine si forme de organizare a societății în contradicție cu realitățile noastre naționale, au proclamat dreptul partidului de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia si tactica. întreaga gîndire social-po- litică din tara noastră a fost scoasă, astfel, din făgașul dogmatismului si șablonismului. La baza strategiei și tacticii partidului. a întregii activități au fost așezate teze, concepte și o- biective noi cu privire la dezvoltarea proprietății socialiste — ca temelie a noii societăți —, necesitatea obiectivă a menținerii unei rate inalte a acumulării. în vederea asigurării dezvoltării, modernizării si repartizării judicioase a forțelor de producție în teritoriu, soluționarea conștientă a contradicțiilor în socialism, perfecționarea democrației muncito- rești-revoluționare. autogestiu- nii economice și altele, a căror aplicare servește direct înfăptuirii conceptului construirii socialismului cu poporul si pentru popor.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Constanta, vă rugăm cu respect, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

Erou intre eroii neamului, ilustru conducător de partid si de tară, personalitate proeminentă a lumii contemporane, să primiți cele mai alese sentimente de dragoste, prețuire și recunoștință, un fierbinte omagiu pentru neobosita, rodnica și pilduitoarea activitate revoluționară pe care o dedicați de aproape sase decenii binelui și fericirii poporului român, independentei și suveranității patriei. cauzei socialismului și comunismului.Ne facem o datorie de conștiință. de a sublinia și, cu a- cest prilej aportul dumneavoastră de excepție, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. la elaborarea si înfăptuirea politicii partidului și statului nostru. înalta competentă și patosul revoluționar cu care conduceți și îndrumați activitatea în domeniul științei. învătămin- tului și culturii, pentru formarea si educarea omului nou, iar. pentru toate acestea, vă rugăm cu deosebit respect să primiți cele mai calde mulțumiri și omagiul înaltei noastre prețuiri.Deși, pe ansamblu, a spus în continuare vorbitorul, rezulta
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și tovarăși.Cu justificată emoție și mln- drie patriotică, vă rog să-mL permiteți ca, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Mureș 6ă exprim cele mai profunde sentimente de a- leasă prețuire, stimă și recunoștință fată de prodigioasa și eroica activitate revoluționară pe care o desfășoară marele Erou între eroii neamului, ilustrul militant patriot, ctitor de eră nouă și demnă în multimilenara istorie a patriei, personalitate proeminentă a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Magistrala expunere prezentată in fața plenarei noastre de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, constituie un document programatic de inestimabilă valoare teoretică și practică pentru înarmarea comuniștilor, a întregului popor cu înțelegerea clară a actualelor fenomene și tendințe din mișcarea comunistă si muncitorească internațională, ca și din unele țări socialiste. Marele forum comunist din iulie 1965 a proclamat cu fermitate dreptul partidului de a-și elabora de sine stătător strategia și tactica edificării noii orînduiri, aplicînd în mod creator principiile socialismului științific la condițiile concrete din România, la cerințele fiecărei etape Istorice. Datorăm gindirii și acțiunii dumneavoastră creatoare, mult stimate tovarășe secretar general, faptul că s-a pus capăt teoriei „modelului unic" în construirea socialismului, ploconirii în fata unor idei șl teze străine, copierii mecanice a unor forma
Mult stimate șl Iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceausescu.Sub puternicul impuls al prețioaselor Idei, teze și orientări cuprinse In strălucita dumneavoastră expunere — veritabilă sinteză a spiritului revoluționar, creator, nouă si inestimabilă contribuție la îmbogățirea teoriei si practicii construcției socialiste, a gindirii social-poli- tlce contemporane — Plenara lărgită a Comitetului Central constituie un moment de cea mai mare însemnătate în cadrul general al dezbaterii proiectului Programului-Directivă și Tezelor pentru Congresul al XIV-lea. pentru continua perfecționare a procesului revoluționar de dezvoltare a socialismului în patria noastră, de formare si educare a omului nou, constructor conștient și devotaț al noii orînduiri. de ridicare a nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii.Vă rog să-mi permiteți ca de la tribuna plenarei, dînd glas voinței unanime a celor 120 000 de comuniști, a tuturor oamenilor muncii si locuitorilor din județul Timiș, șă exprim adînca satisfacție, nemărginita bucurie și deplina aprobare față de Hotărirea privind reaiegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, opțiune politică de însemnătate istorică a întregului nostru partid și popor pentru continuarea neabătută a procesului revoluționar de ridicare a patriei pe noi trepte de progres si bunăstare.Pentru tot ceea ce ați făcut sl faceți cu exemplară si neasemuită dăruire patriotică, spre binele și fericirea națiunii noastre, pentru sprijinul generos si statornic acordat înfloririi vietiî economico-sociale și spirituale a județului Timiș, vă rog să-mi îngăduiți, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, să vă adresez cele mai respectuoase sentimente de aleasă' stimă, nețărmurită dragoste si profundă recunoștință pe care le nutrim față de dumneavoastră, strălucit conducător al partidului si statului, mare Erou între eroii neamului, eminent ginditor si om politic, personalitate proeminentă a lumii contemporane, militant revoluționar neobosit

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GHEORGHE DRAGOMIRMult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Vă rog să-mi permiteți ca, în numele puternicului detașament muncitoresc de la întreprinderea de Utilaj Chimic „Grivița 

tele obținute In județ sînt bune, ele nu se ridică la nivelul puternicei baze tehnico-materiale de care dispunem, al celorlalte condiții create. Avem incă unități în care capacitățile de producție nu sînt folosite eficient, producția la mia de lei fonduri fixe fiind sub posibilități, se întilnesc aspecte de slabă gospodărire a resurselor, se mai realizează unele produse de slabă calitate sau cu parametri tehnico-funcționall depășiți. în unele unități din agricultură se face încă risipă de pămînt. nu se respectă. în totalitate. tehnologiile stabilite, cu consecințe asupra producțiilor obținute.Lipsurile existente demonstrează că si în munca po- litico-educativă pe care o desfășurăm sînt aspecte de formalism. superficialitate, lipsă de combativitate fată de neajunsuri, manifestări de au- tomulțumire și suficiență, da justificare a unor nerealizări pe seama unor așa-zise greutăți o- biective.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu fermitate pentru Întărirea muncii ideologice.
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI ANGELA ISÂROIUda organizare a vieții economl- co-sociale. inlăturindu-sa dogmele și șabloanele care înăbușeau gindirea vie, afirmarea marilor resurse de creație istorică ale națiunii. Congresul al IX-lea a imprimat un spirit nou, cu adevărat revoluționar, în întreaga operă de dezvoltare socialistă a țării, a redat clasei muncitoare, poporului român sentimentul demnității și încrederea în forțele proprii, deschizând un cimp larg desfășurării energiilor creatoare ale oamenilor muncii din patria noastră. Omagiind cu deosebit respect activitatea dumneavoastră neobosită, consacrată cu înaltă dăruire patriotică, revoluționară, dezvoltării multilaterale a patriei, slujirii fără preget a intereselor fundamentale ale națiunii române, a cauzei socialismului și păcii in lume, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Mureș, intr-un glas cu întregul partid și popor, susțin din adîncul ființei lor Hotă- rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușesou, la Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de secretar generai al partidului, această opțiune de inimă și conștiință constituind garanția mărețelor izbînzi pe calea socialismului și comunismului in România.Cu aleasă stimă ?î nemărginită dragoste, vă rog să-mi permiteți să exprim întreaga noastră gratitudine tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, savant de largă recunoaștere mondială, pentru contribuția hotărîtoare lă înflorirea științei, învățămintu- lui, culturii și artei românești.Ideile și tezele ' de inestimabilă valoare principială și practică cuprinse în magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu evidențiază Încă o dată marea Însemnătate 

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ILIE MATEIpentru Înfăptuirea Idealurilor supreme ale clasei muncitoare, ale poporului român, de dreptate socială, unitate, indepen- tă. libertate si progres, de pace si colaborare internațională.Cu cele mai fierbinți sentimente de prețuire si gratitudine aducem, și cu acest prilej, un respectuos omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, eminentă personalitate politică a partidului si statului nostru, savant de largă recunoaștere internațională, pentru bogata activitate științifică si contribuția de seamă la elaborarea Si înfăptuirea planurilor si programelor de dezvoltare economico- socială a patriei, la îndrumarea cu înaltă competentă a activității ideologice si politico-educative. la înflorirea științei. învă- tămîntului și culturii românești.Așa cum ati subliniat cu deosebită claritate în magistrala dumneavoastră expunere, mult stimate si Iubite tovarășe secretar general, cerința intensificării activității ideologice si politico-educative, de cultivare sistematică a valorilor științifice, filozofice, social-politice si eti- co-morale ale socialismului este și în continuare de cea mai mare actualitate. înaintarea fermă a tării pe calea progresului, trecerea României, așa cum se prefigurează în proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-lea, la o nouă fază superioară a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. fiind condiționată. în mod hotărîtor. de oameni, de nivelul lor de pregătire. în continuare. vorbitorul a spus : în lumina exigentelor formulate în Programul ideologic, în cuvîn- tările si expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu. în Tezele pentru Congresul al XIV-lea. Comitetul Județean de Partid Timiș a orientat întreaga activitate ideologică si politico-edu- cativă desfășurată de organele Si organizațiile de partid, de instituțiile ideologice, cultural- educative deopotrivă în direcția mobilizării si unirii eforturilor tuturor organizațiilor de partid, ale colectivelor de oameni ai muncii pentru realizarea sarcinilor ce le revin, cît si a formării unor puternice convingeri revoluționare, trasformărli conștiinței socialiste într-o puternică forță a progresului econo- mico-social Rezultatele. în general bune, obținute în perioada care a trecut din actualul cincinal si din acest an în industrie.
Roșie", să exprim vibrantul nostru omagiu conducătorului iubit și stimat al partidului si statului, pentru mărețele înfăptuiri obținute în perioada de glorie inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al partidului, reafirmîndu-ne, într-o deplină unitate de gind și voință cu întregul popor, adeziunea la Ho- 

politico-educative șl lichidarea tuturor aspectelor negative, pentru educarea comuniștilor, a oamenilor muncii în spiritul ideologiei și concepției partidului nostru.O atenție deosebită vom a- corda — așa cum ne-ati cerut în cadrul actualei plenare — creșterii rolului de conducător politic al organizațiilor de partid, Întăririi lor prin primirea unui număr corespunzător de muncitori, dezvoltării democrației interne de partid, schimbării radicale a stilului și metodelor de muncă a organelor si organizațiilor de partid, mutării centrului de greutate al Întregii activități de partid in rîndurile oamenilor muncii. Îmbunătățirii activității consiliilor populare — ca organe ale autoconducerii In profil teritorial —. asigurării funcționării corespunzătoare a tuturor organismelor de stat, ale democrației muncltorești-revolutionare. în conformitate cu atribuțiile cele revin.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că și oamenii muncii din județul Constanta, sub conducerea organelor șl organizațiilor de 
pe care o acordă secretarul general al partidului activității ideologice, teoretice șl politico- educative, ca adevărate forțe motrice ale dezvoltării șl perfecționării continue a societății noastre.Puternic mobilizați și însuflețiți de chemările adresate da dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a lichida rămînerea în urmă a conștiinței față de dezvoltarea forțelor de producție, de a realiza o nouă calitate a activității Ideologice și politico-educative, comitetul județean, organele și organizațiile de partid, de masă și obștești au acționat cu răspundere pentru însușirea și aplicarea in viață a Programului ideologic al partidului, a tezelor, ideilor, orientărilor de inestimabilă valoare principială și practică cuprinse în monumentala dumneavoastră operă teoretică, a hotărîrilor de partid, a legilor tării.Analizînd rezultatele pe care le-am obținut prin prisma înaltelor exigențe formulate da dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, desprindem concluzia că mai avem încă multe de făcut pentru ca activitatea politico-ideologică și cultural-educativă să se ridice la nivelul cerințelor etapei actuale. Conștient! că finalitatea muncii în acest domeniu se măsoară nemijlocit prin capacitatea el de a produce efecte edu- cativ-formative durabile, de a sădi convingeri ferme, vom acționa pentru a asigura lărgirea sferei sale de cuprindere, continuitatea și permanenta activității politico-educative, creșterea aportului acesteia la temeinica pregătire politico-ideologică a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ. Vom spori preocuparea pentru a găsi si promova modalități tot mai eficiente de implicare a activității politico-educative în procesul 
agricultură. în celelalte domenii demonstrează cu forța de netăgăduit a faptelor că si în județul Timiș avem organizații de partid puternice, care acționează cu răspundere, la fiecare loc de muncă, pentru educarea în spirit revoluționar, patriotic a oamenilor muncii, pentru ridicarea nivelului lor de oon-i știință.Realitățile, experiența edificării noii orînduiri în țara noastră evidențiază că existenta unui partid unic, puternic, cu o concepție revoluționară, care să asigure acțiunea unită a maselor largi populare în realizarea obiectivelor construcției socialiste, constituie o necesitate obiectivă. Sînt cu atît mai de neînțeles tendințele din unele țări — de renunțare la rolul conducător al partidului, de reîntoarcere la așa-zisul „sistem pluripartit". specific societății bazate pe clasa antagoniste.Așa cum se subliniază cu deplin temei în expunerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, concepțiile potrivit cărora. în condițiile actuale ale construcției socialiste, n-ar mai fi necesar ca partidul să-și exercite rolul conducător în societate, că acesta ar trebui să-și împartă rolul cu alte forțe politice ori tezele despre „partid-stat" sau „stat- partid", care urmăresc să denigreze și să creeze confuzii în rîndul partidului, nu au nimic comun cu teoria revoluționară, cu principiile socialismului științific, sînt, în fond, teze capitularde, lichidatoriste, fac evidente concesii propagandei anti- socialiste și anticomuniste. Este, de aceea, o sarcină importantă a întregii noastre activități ideologice și politico-educative să respingem cu hotărîre asemenea teze eronate, profund dăunătoare.In spiritul orientărilor cuprinse în expunerea dumneavoastră, în Tezele pentru Congresul al XIV-lea, in centrul activității politico-ideologice vom situa permanent, ca premisă de bază a formării și întăririi spiritului militant, revoluționar, însușirea concepției revoluționare despre lume șl viață — materialismul dialectic și istoric — cunoașterea temeinică a politicii partidului, a contribuției creatoare a secretarului general al partidului, tovarășul 
tărîrea privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la marele forum al comuniștilor români, în suprema funcție de secretar general al partidului, chezășia mersului ascendent al României spre noi culmi de progres și civilizație.Ca muncitor în întreprinderea de Utilaj Chimic „Grivița Roșie" din Capitală, întreprindere

partid — așa cum s-a stabilit și cu prilejul adunărilor și conferințelor pentru dări de seamă și alegeri —. acționează ferm pentru întîmpinarea celui de-al XIV-lea Congres cu rezultate dintre cele mal bune în toate domeniile.în prezent acționăm pentru amplificarea depășirilor în industrie. realizarea planului la export, recuperarea unor restante in construcții și transporturi. încheierea livrării și depozitării întregii producții agricole pentru a asigura condițiile necesare respectării prevederilor programului de autocondu- cere și autoaprovizionare.Declarîndu-mă cu totul de acord cu documentele supuse dezbaterii plenarei, mă angajez. în numele organizației județene de partid, al tuturor oamenilor muncii constănteni. că nu vom precupeți nici un efort în vederea înfăptuirii neabătute a politicii interne și externe a partidului nostru, că ne vom urma. în gind si faptă, conducătorul iubit și încercat, stindardul și făclia năzuințelor de - progres si pace ale poporului român — tovarășul Nicolae Ceaușescu.
muncii, acolo unde de fapt ae- tivitatea de propagandă își verifică propria eficiență.Prin toate formele șl mijloacele muncii politico-educative vom pune cu putere șl mîndrie In evidentă istoricele împliniri socialiste obținute in anii de glorie al „Epocii Nicolae Ceaușescu", adoptînd, în același timp, o poziție fermă față de calomniile și denaturările privind trecutul istoric, subliniind adevărul că poporul român, care are o istorie de peste două mii de ani, nu și-a părăsit nicicînd și in nici o împrejurare, în ciuda oricăror vitregii ale vremurilor, pămlntul strămoșesc, vatra In care s-a născut și dezvoltat. Trebuie să luăm atitudine fermă împotriva horthyș- tilor și noilor horthyști, care se unesc cu naziștii și noii naziști pentru revizuirea granițelor, pentru învrăjbirea popoarelor.Respingem cu fermitate încercările acelor cercuri imperialiste de a destabiliza situația din unele țări socialiste, de a denigra realizările și valorile socialismului. de a Îndemna Ia întoarcerea la capitalism și la așa- numita „economie de piață". în fața unor asemenea încercări, poporul român, sub conducerea gloriosului său partid comunist, este hotărît să nu cedeze nicicînd și cu nimic de la principiile socialismului științific, să nu se abată niciodată de la opțiunea sa fundamentală de a edifica pa pămintul scump al patriei cea mai dreaptă și umană orinduire — societatea socialistă și comunistă. Iată de ce întregul nostru popor, văzînd în partid forța politică conducătoare, al cărei rol trebuie să crească continuu pentru a asigura înaintarea cu succes a țării pe cele mai înalte culmi de progres si civilizație, își strînge tot mai puternic rîndurile în jurul Partidului Comunist, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Nicolae Ceaușescu, Ia dezvoltarea teoriei revoluționare, in concordanță cu realitățile românești, cu evoluția lumii contemporane.Așa cum a rezultat șl din dezbaterile din cadrul adunărilor generale de dări de seamă șl alegeri, care s-au desfășurat Intr-un climat de înaltă răspundere și exigență revoluționară, constituindu-se în adevărata școli de educare politlco-ideolo- gică a comuniștilor, de analiză temeinică a neajunsurilor și lipsurilor ce se mai manifest* In activitatea noastră, vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom îmbunătăți continuu conținutul întregii munci politico-educative, astfel Incit aceasta să contribuie la întărirea și dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, creșterea tot mai puternică a rolului de forță socială conducătoare al clasei muncitoare, a ralului conducător al partidului, afirmarea democrației muncito- rești-revoluționare.Dezbaterea in cadrul plenarei 
a Programului privind autocon- ducerea și autoaprovizionarea cu produse agroalimentare și bunuri de consum industriale pe anul 1990 reflectă preocuparea constantă a partidului și statului nostru, a dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii, a calității vieții întregului popor, în continuare, vorbitorul a înfățișat o seamă de preocupări ale organelor locale de partid și de stat, pentru a asigura realizarea integrală a prevederilor stabilite, concomitent cu gospodărirea cît mai judicioasă a fondului de marfă.în încheiere, vorbitorul a spus: Asigurăm plenara, pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că vom acționa cu exigență și înaltă răspundere revoluționară, astfel îneît activitatea ideologică șl politico-educativă, de formare a omului nou, desfășurată de organele și organizațiile de partid în județul Timiș, să se afirme ca o autentică forță motrice a dezvoltării economico- sociale, pentru a întîmpina cu noi și tot mai mari realizări Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.
care a cunoscut o puternic* dezvoltare în anii de după Congresul al IX-lea, exprim deplina adeziune față de strălucita Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de tezele si ideile privind superioritatea orînduirii socialiste, creșterea rolului partidului, al cla-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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încheierea lucrărilor Plenarei lărgite
(Urmare din pag. I)In unanimitate, atît cei care au luat cuvîntul la tribuna plenarei, cit și toți cei prezenți în sală au exprimat deplina aprobare față de tezele, ideile și orientările cuprinse în acest document de excepțională însemnătate, subliniind rolul determinant al secretarului general al partidului in elaborarea și fundamentarea strategiei dezvoltării socialiste a țării. în concordantă cu interesele si cerințele obiective ale societății românești. în apărarea valorilor ideologice, politice si morale ale socialismului. în aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale socialismului științific la condițiile specifice ale României.Evidențiind marile realizări obținute. în perioada de după Congresul al IX-lea. în edificarea unei Românii puternice, libere, independente și prospere, participants au reafirmat unanima adeziune la propunerea privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la marele forum al comuniștilor români din noiembrie anul acesta, in suprema funcție de secretar general al partidului, chezășia înfloririi' necontenite a patriei. a înaintării ei ferme pe calea socialismului.în cuvîntul lor. vorbitorii și-au manifestat deplina aprobare fată de proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R.. fată de politica internă și externă a partidului și statului, ce

C.C. al P.C.corespunde întru totul năzuințelor și intereselor fundamentale ale națiunii noastre, politică promovată cu consecventă și strălucire de tovarășul Nicolae Ceaușescu și înfăptuită neabătut de întregul popor.Plenara a hotărît. în unanimitate, ca EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU „CU PRIVIRE LA PROBLEMELE SOCIALISMULUI. ALE ACTIVITĂȚII IDEOLOGICE. POLITICO-EDUCATIVE, DE DEZVOLTARE A CONȘTIINȚEI REVOLUȚIONARE, DE FORMARE A OMULUI NOU, CONSTRUCT OR CONȘTIENT AL SOCIALISMULUI ȘI COMUNISMULUI ÎN ROMANIA" să fie adoptată ca program de muncă și acțiune revoluționară al partidului, al întregului popor, să stea la baza întregii activități de înfăptuire a cutezătoarelor obiective de dezvoltare economico-socială a României. de edificare a socialismului, și comunismului pe pămîntul patriei.Plenara a însărcinat Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. să întocmească un program de măsuri pentru traducerea în viață a ideilor, orientărilor și sarcinilor cuprinse în Expunerea, tovarășului Nicolaie Ceaușescu.în continuare a fost adoptat, In unanimitate, Programul privind autoconduoerea și autoaproviziona- rea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1990. Plenara a hotărît ca acest program

R.să fie supus dezbaterii Camerei Legislative și apropiatei sesiuni a Marii Adunări Naționale.De asemenea, plenara a aprobat, în unanimitate, Raportul cu privire la pregătirea Congresului al XIV-lea al partidului, organizarea și desfășurarea adunărilor și conferințelor pentru dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid.Primit cu multă căldură și însuflețire. a luat cuvîntul, in încheierea lucrărilor plenarei, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român.Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost urmărită cu deosebit interes, fiind subliniată, în repetate rindurti, ou vii și îndelungi aplauze, urale și ovații.Participantii la plenara lărgită au dat glas angajamentului ferm al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de a acționa, strins uniți în. jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru înfăptuirea. la un înalt nivel da calitate si eficientă, a planurilor de dezvoltare ecOnomico- socială a tării pe acest an si pe întregul cincinal. pentru transpunerea neabătută în viată a Programului ideologic al partidului — parte integrantă a Programului de făurire -a societății socialiste si comuniste pe pămîntul României —, întîmpinînd Congresul al XIV-lea al P.C.R. cu noi succese în toate domeniile de activitate.
(Urmare din pag. a Il-a)sei muncitoare, al proprietății socialiste în făurirea noii orin- duiri. Declar și de la tribuna plenarei deplina noastră satisfacție și admirație față de rigoarea principială, perseverența și consecvența cu care dumneavoastră acționați pentru întărirea și consolidarea’ proprietății socialiste, făcîndu-ne să înțelegem mai profund că a- ceasta este o necesitate obiectivă, o legitate a socialismului, fără de care n-ar fi posibilă viața noastră nouă și minunatele realizări obținute. Tocmai de aceea, noi, muncitorii, ne exprimăm nedumerirea și îngrijorarea față de acele idei confuze și dăunătoare vînturata sau chiar puse in aplicare in unele țări vizînd diminuarea proprietății socialiste și revenirea la proprietatea privată capitalistă.Uzina noastră are o bogată tradiție, a spus în continuare vorbitorul, și cei virstnici din-

CUVÎNTULMult stimate tovarășeNicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășăElena Ceaușescu.Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Sint încredințat că actuala plenară lărgită a Comitetului Central se înscrie ca un eveniment de însemnătate deosebită in viata partidului, a poporului nostru, a întregii societăți românești. Și aceasta înainte de toate pentru că sîntem chemați să dezbatem, pe baza expunerii remarcabile, de excepțională valoare teoretică si practică, a tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, probleme esențiale ale socialismului. ale activității ideologice, politico-educative si ale situației internaționale, ale prezentului patriei noastre socialiste, ale viitorului comunist al poporului român.Bilanțul activității economico- sociale evidențiază remarcabilele realizări obținute de poporul nostru sub conducerea partidului în edificarea noii orîn- duiri. Iar dacă am ajuns la asemenea înfăptuiri, aceasta se datorează în copleșitoare măsură faptului că destinul nostru de revoluționari, destinul tării si al poporului român sint veghea- le și conduse de marele om politic și de stat Nicolae Ceausescu.Sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena Ceaușescu. România si-a creat o strategie proprie si originală a dezvoltării spre socialism. Asa cum a apreciat tovarășul Nicolae Ceausescu în cuvintarea sa la adunarea prilejuită de aniversarea a 45 de ani de la revoluția de la 23 August 1944, „Congresul al IX-lea a pus capăt dogmatismului si conservatorismului. atitudinii de ploconire fată de tot ce era străin, a modelului unic și a altor concepții anacronice, care reprezentau o frînă pentru dezvoltarea socialismului in patria noastră si a pus problema acționării continue in spirit revoluționar, înlăturării formalismului, a atitudinii iresponsabile sau de șovăire în înfăptuirea politicii partidului".Atunci, si în anii care au urmat. a fost fundamentată stra- iegla dezvoltării noastre socialiste. ținînd seama de realitățile specifice naționale. împlinirile n-au intîrziat. România a devenit dintr-o tară înapoiată una puternică, industrial-agrară. cu un nivel ridicat de trai al întregii națiuni. Și am realizat aceasta izbutind, totodată, să ne achităm datoria externă, asigu- rind dezvoltarea neîntreruptă economico-socială. La baza acestor mari izbinzi social-eco- nomice și politice se află efortul de renovare bazat pe legitățile materialismului istoric si dialectic, inițiat cutezător de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Avem. cred, dreptul să spunem că țara noastră are meritul de a fi inițiat. în comparație cu alte țări socialiste, procesul renovării, fără a știrbi însă esența legităților socialiste și, de aceea, din acest punct de vedere România are la activul ei o experiență cistigată si consolidată in domenii in care in alte țări se caută încă soluții, în unele chiar pe căi înfundate, nesocialiste si chiar antisocialiste.Datorită tovarășului Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena Ceaușescu. tot ce a fost învechit si o frînă în calea dezvoltării a fost înlăturat cu fermitate revoluționară, făcîndu-se 

tre noi n-au uitat și nu vor uita niciodată amara piine ciștigată în trecutul burghezo-moșieresc, cind domneau exploatarea crîn- cenă și bunul plac al patronilor. Reamintindu-ne vitregia vremurilor de odinioară, ne întrebăm : nu este oare absurd, contrar normelor de dreptate și echitate, cohtrar însuși sensului legic al istoriei ca muncitorii să renunțe la noua lor calitate do- bindită prin luptă revoluționară, de proprietari ai mijloacelor de producție, ca să devină din nou robi la capitaliști ? E ou putință, oare, ca subjugarea și a- servirea să fie de preferat demnității și muncii libere? Desigur că nu. Dacă alții, din alte țări ale lumii, gîndesc așa, nu este bine și nu fac altceva decît să dea apă la moară cercurilor imperialiste reacționare care pîn- desc și profită de orice slăbiciune sau ezitare.în ceea ce ne privește, na pronunțăm răspicat : roata istoriei nu poate fi întoarsă ! La noi socialismul a învins defini-
TOVARĂȘULUIIoc-modernizării eficiente. Ideea majoră, care revine mereu si mereu în opera teoretică și în activitatea practică a secretarului general al partidului, este aceea de perfecționare ; de perfecționare, nu de modificare structurală. pentru că la noi modificarea structurală s-a înfăptuit mai de mult. Acum se pune problema de a perfecționa continuu ceea ce a fost creat. Citez : „Noi am realizat, perfectionarea tezei de construcție socialistă, dezvoltarea democrației în perioada după Congresul el IX-lea al partidului — sublinia recent tovarășul Nicolae Ceaușescu — si facem aceasta an de an. lună de lună, pentru că știm bine că nimic nu-i perfect".Studiind opera teoretică a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu poate trece neobservat faptul că o idee iese cu pregnantă în evidentă. Este vorba de rolul esențial, covîrșitor pe care l-a avut, îl are si îl va avea în continuare proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție.Experiența construcției socialiste în România atestă prin puterea faptelor că numai pe fundalul proprietății socialiste au devenit posibile dezvoltarea în ritmuri înalte a producției sociale si depășirea, intr-un timp istoric relativ scurt, a gravei situații de înapoiere economică. moștenită de la vechea orinduire burghezo-mosierească. înfăptuirea deplină a aspirațiilor fundamentale ale celor ce muncesc. libertatea, egalitatea, demnitatea. sentimentul de stăpîn pe propriile destine, conștiința de participant! la conducerea societății. Așa cum spunea Marx : ..proprietatea socialistă este autentic umană si socială". este vorba de parametrii sociali, calitativ superiori, imposibil de pus în balanță cu exploatarea si incriminarea, cu alienarea. incertitudinea și lipsa de perspectivă reală, pe care le generează și le alimentează permanent orînduirea capitalistă, guvernată de legile dure ale profitului cu orice preț, legi emanate din însăși substanța și existența proprietății private.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a argumentat strălucit că nu se poate vorbi de perfectionarea construcției socialismului renunți nd. intr-un fel sau altul, Ia proprietatea socialistă, încercînd o reîntoarcere la forma de proprietate privată, particulară, la diminuarea roluiui și chiar desființarea conducerii unitare pe bază de plan a economiei naționale și înlocuirea ei cu jocul liber al relațiilor de piață. Se cunoaște, de altfel, că nu numai pentru economiștii marxiști, dar și pentru economiștii burghezi este de neconceput construirea socialismului fără proprietate socialistă asupra mijloacelor de producție, fără planificare, dar cu o economie de piață.Dezvoltarea și îmbogățirea principiilor marxiste despre puterea politică a clasei muncitoare în condițiile concrete ale vremii noastre, ale țării noastre constituie, de asemenea, un merit istoric al Partidului Comunist Român, reprezentînd o contribuție de o valoare inestimabilă pe care gîndirea teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu o aduce la tezaurul marxismului, la îmbogățirea teoriei revoluționare a clasei muncitoare, a socialismului științific. In acest cadru, o importanță capitală teoretică și practică prezintă, firește, definirea esenței statu- 

tiv și pentru noi constituie o datorie de onoare, un legămint muncitoresc, să apărăm și să sporim proprietatea socialistă. In acest scop, concentrăm întregul potențial uman de care dispunem pentru îmbunătățirea întregii activități, pentru înfăptuirea obiectivelor cuprinse în programul de organizare și modernizare a producției, înnoirea produselor, perfecționarea liniilor de fabricație și implementarea mai hotărîtă a tehnologiilor de virf, asigurarea unei calități ridicate, a fiabilității și competitivității tuturor produselor. In continuare, vorbitorul a spus : am mandatul organizației de partid, al tuturor constructorilor de utilaj chimic din „Grivița Roșie" să raportez plenarei că pînă la deschiderea lucrărilor marelui forum al comuniștilor români vom depăși sarcinile la export cu 70 milioane lei și vom realiza importante economii la metal, energie electrică și combustibil.Vă asigurăm, mult stimate 
GHEORGHE RĂDULESCUlui în noua etapă de dezvoltare a societății românești. Renunțarea, cu mai multi ani în urmă, la concepția „dictaturii proletariatului" se întemeiază pe o serie de realități indiscutabile ale României. în primul rind, in societatea noastră nu mai există proletariat, în înțelesul clasic al acestui termen, de clasă exploatată, lipsită de mijloacele de producție, ci există o clasă muncitoare, care deține împreună și în fruntea celorlalte categorii de oameni ai muncii atît mijloacele de producție, cît și puterea de stat.în al doilea rînd, puterea de stat nu are actualmente în tara noastră caracter de dictatură, de dominație a unei clase asupra alteia, sau a altor clase, căci pe plan social in România s-au creat relații noi, nu antagoniste, ci de prietenie și de colaborare. în sfirșit, toate clasele și categoriile sociale existente în țara românească au trăsături socialiste, între ele există o comuniune de interese care tind să le apropie și cu timpul să le omogenizeze. In aceste condiții, statul a devenit la noi un organism de putere al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, un stat al națiunii socialiste, întregul popor participind la conducerea societății, exercitîn- du-și puterea în mod democratic. Acest stat întruchipează dreptul suveran, inalienabil al poporului de a fi stăpîn pe destinele sale, de a-și făuri viitorul în deplină cunoștință de cauză, acesta este statutul democrației muncitorești-revolu- ționare, expresie a puterii politice a clasei muncitoare în perioada construcției societății socialiste multilateral dezvoltate. Caracterul democratic al puterii politice a clasei muncitoare din țara noastră are, în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, o serie de trăsături distincte, aflate într-un proces de continuă îmbogățire și aprofundare.Caracteristice pentru evoluția noastră socialistă sînt instituirea și realizarea unor forme de participare directă a maselor la conducerea statului, la întreaga viață socială, de la adunările generale și consiliile oamenilor muncii la congresele și conferințele naționale din domeniile fundamentale de activitate economică. socială, științifică, culturală, politică. Frontul revoluției însoțește organul, instrumentul, prin care se afirmă unitatea tuturor cetățenilor în jurul partidului, toateacestea — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — alcătuind un sistem democratic, unic in felul său. în care reprezentanții direcți ai maselor populare hotărăsc asupra destinului tării, asupra căilor de înfăptuire și de luptă a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre comunism.în perspectiva făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, statul va suferi, deci, schimbări : combătind teoriile greșite, care au afirmat minimalizarea rolului statului în socialism, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că statul va continua să aibă, și azi și într-o lungă perioadă de timp, inclusiv în societatea comunistă, un rol important în viața socială, adăugind însă că se vor schimba formele de activitate, caracterul statului în raport cu dezvoltarea forțelor de producție și a societății. 

tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom acționa, așa cum ne-ați indicat și la această plenară, pentru întărirea calitativă a organizației noastre de partid pentru creșterea rolului ei de conducător politic la locurile de muncă, pentru întărirea democrației de partid și dezvoltarea spiritului critic si autocritic, de exigență și răspundere în înfăptuirea ho- tăririlor de partid și a legilor țării, pentru transformarea a- dunărilor generale în adevărate școli de educație muncitorească, comunistă.Sîntem hotărîți ca în întreaga activitate politico-organizatorică și educativă să asigurăm mobilizarea și mai puternică a colectivelor de muncă la îndeplinirea cu maximă răspundere a sarcinilor de plan, întărirea spiritului de combativitate și intransigență față de lipsurile și neajunsurile care se mai manifestă în activitatea noastră, formarea la fiecare om al muncii a unei înalte conștiințe politice, revoluționare.
In întreaga perioadă care a trecut de la Congresul al IX-lea, teoria și practica transformării revoluționare a societății s-a îmbogățit cu noi teze, ca urmare a viziunii novatoare a gindirii cutezătoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la organizarea și functionarea partidului comunist, la creșterea continuă a rolului său conducător în societate, ca necesitate obiectivă a etapeâ actuale. Apreciere de fond, care își are sorgintea în întreaga experiență a partidului nostru, fiind reflectată în activitatea teoretică, de generalizare a acestei experiențe, ce este cuprinsă în teza potrivit căreia „partidul va fi puternic și își va îndeplini rolul său numai împreună cu masele populare, cu întregul popor", precum și în sublinierea secretarului general al partidului conform căreia „tot ce am realizat pînă acum este strîns legat de conducerea politică de către partid a tuturor sectoarelor de activitate, perfectionarea conducerii socialismului. democratizarea activității economico-sociale presupun nu slăbirea, ci întărirea rolului conducător al partidului, ostrînsă unitate între partid șipopor, aceasta reprezentînd onecesitate obiectivă, garanția supremă a mersului ferm înainte spre socialism și comunism în România".Pornind de la această 'realitate, ne stîrnesc nedumerirea și chiar îngrijorarea acele concepții și tendințe lichidatoriste din unele țări, de slăbire a rolului conducător al partidului, de reîntoarcere la așa-zisul sistem pluripartit. Nu este întîmplător nici faptul că tocmai în aceste împrejurări unele cercuri reacționare din țările capitaliste și-au intensificat atacul în primul rînd împotriva partidelor comuniste. Sub lozinca creării mai multor partide, ele acționează pentru slăbirea șl lichidarea partidelor comuniste, de altfel nici nu ascund aceasta. iar prin manifestările antisocialiste, anticomuniste în unele țări acest lucru a reieșit cu toată claritatea.Este însă bine cunoscut că 'partidele s-au dezvoltat în condițiile împărțirii societății în clase antagoniste, în exploatatori și asupriți, de aceea, o dată cu desființarea claselor exploatatoare, trebuie în mod legic să se realizeze unitatea politico- organizatorică a clasei muncitoare într-un partid unic, revoluționar, care să asigure conducerea operei vaste și complexe de realizare a noii orîn- duiri spciale.Stimate tovarășe, stimați tovarăși.Adevărat revoluționar comunist, mare gînditor creator, tovarășul Nicolae Ceaușescu se dovedește a fi un profund cunoscător al filozofiei materia- list-istorice și dialectice. îndemnurile conducătorului partidului nostru de a se studia opera lui Marx, Engels, Lenin sînt acum fără îndoială încărcate de semnificații adinei, în textele fundamentale ale lui Marx nu se întilnesc detalii despre fizionomia și alcătuirea societății viitoare, și aceasta pentru că n-a fost un proroc și nici un utopist, ci un om da știință ale cărui enunțuri socio- economico-politice postulau numai necesitatea legică a făuririi noii societăți. Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne reamintește acest mare adevăr, resti- 

tuindu-ne, nouă și întregii mișcări comuniste și muncitorești, încrederea în torța spirituală a marxismului revoluționar. Nu putem avea pretenția, sublinia recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, că Marx, Engels, Lenin și alții să fi elaborat soluții și rețete ds
Mult stimate și Iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Dezbatem în actuala Plenară o Comitetului Central al partidului nostru. în spiritul magistralei expuneri prezentate în deschiderea lucrării acestui înalt forum comunist, de către dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. unele probleme ale socialismului, ale activității ideologice și politico- educative. ale dezvoltării conștiinței revoluționare de formare a omului nou. constructor conștient al socialismului și comunismului in România.Poporul român a făcut din cutezătoarele dumneavoastră idei si orientări strălucită operă social-politică. remarcabilă contribuție la îmbogățirea Si a- firmarea spiritului creator, al socialismului științific, al nobilelor principii ale umanismului revoluționar, program de muncă si luptă consacrate dezvoltării multilaterale a patriei. înfăptuirii politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele si fericirea națiunii române, pentru grandioasele înfăptuiri obținute în perioada de după Congresul al IX-lea. de cind ați fost ales la cîrma destinului nostru socialist și comunist, pentru mărețele perspective ce se deschid poporului român în viitor, vă datorăm recunoștința profundă și în deplină unitate de gînd si voință cu Întreaga tară, noi cei peste 70 000 de comuniști. toti: locuitorii județului Caraș-Severin susținem din adîncul inimii realegerea dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în suprema funcție de secretar general al partidului la cel de-al XIV-lea Congres.Cu’ adînc respect șl aleasă prețuire, aduc un cald omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului și statului nostru.

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI DIAMANTA LAUDONIUMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Vă rog să-mi permiteți să exprim adeziunea deplină la magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, strălucită a- naliză științifică a drumului străbătut de poporul nostru în edificarea noii orînduiri, a stadiului actual al construcției socialiste in tara noastră, a fenomenelor și proceselor majore care au loc în lumea de astăzi. Prin bogăția de idei și teze, prin valoarea principială și practică a orientărilor pe care le cuprinde. expunerea secretarului general al partidului se constituie într-un însufletitor program de acțiune revoluționară ce înarmează partidul, întregul popor cu o perspectivă clară asupra prezentului și viitorului său.Oamenii muncii din domeniul cercetării științifice și ingineriei tehnologice, dînd expresie celor mai alese sentimente de înaltă stimă, prețuire si profundă recunoștință, in consens cu voința întregului partid și popor, își exprimă întreaga adeziune la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.Avem convingerea că realegerea în fruntea partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, e- minent comunist și patriot înflăcărat. ilustru gînditor revoluționar, luptător ferm pentru realizarea țelurilor supreme ale clasei muncitoare, ale întregului 

rezolvare a prohlemelor în condițiile actuale. Insă în felul de gîndire, de abordare, spiritul revoluționar de clasă trebuie să constituie pentru comuniști, pentru întregul tineret un model de analiză științifică.Acum, în preajma celui de-al XIV-lea Congres al partidului.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI IOSIF SZASZsavant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția inestimabilă. valoroasă. la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei. la înflorirea fără precedent a științei și învâțămîntu- lui. artei și culturii, la edificarea socialismului și comunismului în România.In anii construcției socialiste, cu precădere după Congresul al IX-lea. care a deschis o eră nouă în dezvoltarea patriei, descătușind și dinamizînd forțele _ creatoare ale națiunii, li- chidînd dogmatismul, conservatorismul. ploconirea în fata a tot ce este străin, redînd deplina Încredere în propriile capacități, poporul român, sub conducerea partidului nostru comunist, centrul vital al întregii națiuni, avînd în frunte pe cel mal devotat, iubit și stimat fiu al său. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a obținut realizări remarcabile în toate domeniile economico-sociale.La baza procesului de făurire a noii orînduirl din tara noastră —- a spus vorbitorul — se situează proprietatea socialistă de stat și cooperatistă, întărirea și consolidarea ei fiind de importantă cardinală pentru activitatea de conducere unitară. de planificare și asigurare a unei rate mari de acumulări, pentru creșterea accelerată a productivității muncii sociale, legități determinante ale reproducției lărgite, ale dezvoltării proporționale, echilibrate ale tuturor zonelor țării si pe a- ceastă bază ridicarea nivelului real de viață al oamenilor muncii.Beneficiind din plin de roadele acestei politici profund științifice, umaniste, și județul Caraș-Severin a cunoscut, asemenea tuturor județelor patriei, o dezvoltare și o înflorire multilaterală în toate domeniile. Fondurile fixe au crescut de a- proape 10 ori. iar pe această bază productivitatea industrială a sporit de peste 35.7 ori. la sfirșitul cincinalului viitor județul nostru urmînd să realizeze o producție-marfă cu 33 la sută mai mare față de anul 1990. Aceste realizări remarca

popor, personalitate politică de excepție a lumii contemporane, constituie garanția supremă a e- dificării cu succes, pe o treaptă superioară a societății socialiste multilateral dezvoltate, pe baza aplicării creatoare a principiilor socialismului științific la condițiile concrete din tara noastră.Avem privilegiul de a trăi într-o epocă în care tara noastră a cunoscut prefaceri înnoitoare și ritmuri de dezvoltare fără precedent, rod al gindirii novatoare, pătrunsă de un fierbinte patriotism, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al activității sale neobosite pusă in slujba întăririi independentei și suveranității patriei.înregistrăm o creștere necontenită a rolului științei, ca forță nemijlocită de producție, o dezvoltare impetuoasă a învătă- mîntului. artei și culturii, domenii coordonate cu înaltă competentă de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate proeminentă a partidului și statului nostru, a vieții științifice naționale și internaționale, căreia îi aducem și cu acest prilej mulțumirile și recunoștința noastră pentru contribuția sa hotăritoare la afirmarea plenară a valorilor științei. a Învățămîntului și culturii românești, la creșterea aportului activității de cercetare științifică și inginerie tehnologică, la realizarea programelor de dezvoltare economico-socială a tării.In continuare, vorbitoarea a spus : Iată de ce doresc ca si de la această tribună să subliniez rolul istoric al Congresului al IX-lea al partidului în desfășurarea întregii opere de construcție socialistă în țara noastră, faptul că marele forum comunist din iulie 1965 a pus capăt cu fermitate tendințelor de 

se impune să reafirm,.împreună cu dumneavoastră, că planurile de viitori comuniști, dătătoare de speranță, prefigurate în Teze și Programul-Directivă, poartă pecetea clară de neconfundat a judecății științifice, realiste, a hotărîrii și cutezanței revoluționare care caracterizează pe 
bile au asigurat creșterea continuă a nivelului de trai, al gradului general de civilizație și bunăstare a oamenilor muncii și din județul nostru. Edificator este faptul că în ultimii 24 de ani, 80 la sută din populația județului locuiește în case noi. volumul desfacerilor mărfurilor prin comerțul socialist sporind de aproape 4 ori.Desigur. în complexul proces de făurire a socialismului pot apărea și unele greutăți, dar ele nu pot. în nici un caz. așa cum ați subliniat dumneavoastră. mult 'Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să oprească procesul ireversibil spre edificarea societății socialiste și comuniste.După cum este bine cunoscut, în ultimul timp propaganda imperialistă a declanșat o puternică ofensivă împotriva socialismului, folosindu-se de, unele greșeli șj nesocotirea legităților obiective ale societății socialiste, încercînd să se amestece în treburile interne ale unor țări. Este cit se poate de clar pentru oricine că această ofensivă reflectă nu slăbirea orînduirii socialiste, ci frica sistemului capitalist de puterea și forța clasei muncitoare în alianță cu țărănimea muncitoare, frica de socialism, care a devenit o putere mondială.Consecvent principiilor noastre fundamentale, de neamestec în treburile interne ale altor state, nu putem rămîne însă indiferenți și ne îngrijorează situația creată în unele țări socialiste vecine, în special în Ungaria și Polonia, în care prin stăruințe străine interesate s-a alunecat pe un drum extrem de periculos, în totală contradicție cu principiile socialismului științific, tendință ce ar putea aduce grave prejudicii acestor popoare și sistemului mondial socialist.Respingem cu toată fermitatea tezele și tendințele de privatizare a unor sectoare de producție, trecerea la formele capitaliste de proprietate, renunțarea Ia principiile fundamentale ale socialismului, cu avantaje pentru un număr restrîns de oameni. dar extrem de dezavanta- jante pentru clasa muncitoare. La politica imperialistă de tristă amintire pentru națiunea noas
neîncredere în forțele proprii, de ploconire in fața a tot ceea ce era străin, de copiere a unor teze teoretice și practici politice neoonforme cu specificul nostru național, cu realitățile românești, redîndu-se poporului sim- țămîrrtul demnității, încrederea în capacitatea sa creatoare.In magistrala expunere a secretarului general al partidului prezentată la deschiderea lucrărilor plenarei noastre, s-a subliniat încă o dată rolul deosebit al cercetării științifice și ingineriei tehnologice ca forță nemijlocită de producție, în asigurarea în oontinuare a progresului neîntrerupt al țării în toate sectoarele. In acest spirit, ne vom concentra eforturile pentru realizarea sarcinilor privind îndeplinirea programelor de cercetare, punînd accent pe perfecționarea organizării și modernizării industriei, asigurarea bazei proprii de materii prime și energetice, creșterea randamentelor de extracție și a gradului de utili^rre a materiilor prime, recuperarea și valorificarea materialelor refolosd- bile, reducerea consumurilor de materii prime și energetice și crearea de noi materiale și tehnologii înlocuitoare a celor deficitare și scumpe, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor..Insușindu-ne pe deplin criti- cile și orientările cuprinse in cuvintarea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu la recenta Plenară a Consiliului Național al Științei și Invătămîntului, in legătură cu unele nerealizări la obiective de cercetare și inginerie tehnologică, inclusiv la obiective privind perfecționarea organizării și modernizarea producției, ne angajăm să ne intensificăm eforturile, In strinsă colaborare 

secretarul general al partidului. Doresc ca și în această împrejurare să mă pronunț din nou, cu multă căldură, cu profundă convingere pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general la cel de-al XIV-lea Congres al partidului.
tră, nu există, așa cum magistral ati subliniat și în expunere, mult stimate tovarășe secretar general, decit o singură alternativă : calea socialismului, crearea condițiilor pentru înaintarea fermă spre comunism, unicul drum care asigură progresul necontenit al patriei, un nivel tot mai ridicat de civilizație, bunăstare, fericire pentru întreaga națiune.Iată de ce respingem cu fermitate concepțiile retrograde, manifestările naționaliste, șovine, iredentiste, toleranța față de activitatea dușmănoasă a horthyș- tilor vechi sau noi, în alianță cu neonazismul, manifestări care aduc grave prejudicii în relațiile de prietenie, colaborare și înțelegere între popoare, duc la Înjosirea și degradarea ființei umane.Vă asigurăm că ne vom preocupa și în continuare de educarea oamenilor muncii pentru a-i forma câ adevârați revolutionary, „cu dragoste, față de patrie, partid șl popor, pentru a înțelege bine politica partidului, cit și scopurile propagandei imperialiste, care încearcă să at>ată atenția opiniei publice de la problemele fundamentale ale crizei orînduirii capitaliste, de lă fenomenele de șomaj, inflație, lipsă de locuințe, folosirea drogurilor, creșterea delincventei și a criminalității, care prin natura sistemului capitalist de exploatare a omului de către om nu pot fi soluționate.Hotărîți să facem totul — a «pus vorbitorul — pentru a ne spori contribuția la realizarea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, la aplicarea în viată a principiilor de muncă și viață comunistă, vom acționa cu exemplară dăruire și abnegație pentru a obține, în cinstea celui de-al XIV-lea Congres al partidului, realizări deosebite In toate domeniile, aducind omagiul nostru fierbinte față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, le- gămîntul solemn de a munci fără preget pentru înaintarea scumpei noastre patrii spre luminoasele culmi ale comunismului.
cu producția și învățământul, pentru ca sarcinile deosebite puse în fata noastră să fie realizate pe măsura încrederii acordate.Așa cum ati subliniat, și de această dată, mult stimate tovarășe secretar general, sarcinile mari ale dezvoltării intensive a economiei, pe baza progresului tehnico-științific, se pot înfăptui de oameni cu o temeinică pregătire profesională, cu un înalt grad de conștiință și cultură, revoluționari îndrăzneți, buni patrioti, angajați cu toată energia și pasiunea în munca de transpunere în viată a politicii partidului nostru comunist. In spiritul acestor cerințe vom continua să acordăm o atenție sporită perfecționării cadrelor in strictă concordanță cu sarcinile pe care le avem, pentru utilizarea eu randament mult sporit a mijloacelor tehnice moderne din dotarea fiecărei unități, pentru manifestarea .cu mai multă îndrăzneală și eficientă a capacității de muncă și creație a tuturor lucrătorilor din acest domeniu de'activitate.In acest sens, sarcini deosebite revin și organizațiilor de femei, care trebuie să-și perfecționeze necontenit activitatea, astfel incit femeile să răspundă înaltelor îndatoriri ce le revin pe linie profesională, socială și educarea tinerei generații în spiritul muncii, cinstei si corectitudinii, al marilor idealuri ale societății noastre socialiste.In încheierea cuvîntuluî său. vorbitoarea a spus : Vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceausescu, mult stimată tovarășă Elena Ceausescu, ca. în numele celor ce mun-
(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. a IlI-a)ceso in domeniul cercetării științifica si ingineriei teh
Mult iubite si stimate tovarășe Secretar general,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,în preajma celui de-al XIV- lea Congres al partidului, atenția acordată problemelor actuale ale socialismului, activității teotretico-iidealogice, analiza stadiului die dezvoltare a patriei, a înfăptuirii iProgriamului ideologic simt de natură a Îmbogăți viața spirituală, conștiința patriotică, revoluționară a poporului român.într-o lume străbătută de contradictorii evoluții, de oscilante 6i adesea tulburi schimbări, magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Inestimabilă contribuție la tezaurul concepției mateniiallst- dialedtice, transmite un limpede mesaj revoluționar, pune cu putere in evidență originalitatea, spiritul novator, capacitatea de abordare științifică a realităților, atitudinea creatoare, critică, În teoria și practica socială. Știm cu toții că asemenea. trăsături caracterizează în mod strălucit personalitatea marelui om politic, proeminent gînditor social, militant de frunte al mișcării contemporana pentru progres social și pace, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Conducătorul partidului și statului nostru a făcut din triumful idealurilor socialismului țelul suprem al vieții., el luptei șl muncii sale eroice, militează cu exemplară consecventă pentru ca orinduirea socialistă să se dezvolte în (matca principiilor fundamentale și legităților proprii, pentru ca în centrul perfecționării socialismului să se afle neabătut valorile umantet-revo- luttanare ale dreptății și echității sociale, ale independenței naționale, tale solidarității pentru cauza păcii și progresului întregii omeniri.Tabloul impresionant el mărețelor realizări ale socialismului in patria noastră, realizări

Mult Iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Problematica da importanță cardinală pentru opera de edificare socialistă a patriei, supusă dezbaterii Plenarei Comitetului Central, pune in evidentă atenția deosebită pe care o acordă. în acest amplu si profund proces transformator al societății românești, activității politico-ideologice. ridicării continue a conștiinței comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, genialul nostru conducător. marele gînditor revoluționar. secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu.Expunerea da înaltă rigoare științifică, de o covîrsitoare însemnătate, a secretarului general al partidului nostru, rostită la această plenară, se constituia într-o cartă ideologică a partidului și poporului nostru, menită să lumineze . drumul nostru spre comunism, ce urmează a fi jalonat la apropiatul Congres al partidului.Permiteți-mi ca. șl în acest cadru, să dau glas cu deosebit respect și vie recunoștință a- deziunii depline a milioanelor de membri ai sindicatelor din patria noastră la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central privind realegerea dumneavoastră, marele erou al neamului românesc, la cel de-al XlV-lea Congres. în funcția supremă de secretar general al partidului. Asemeni întregii națiuni, membrii de sindicat văd în Ilustra dumneavoastră personalitate de pilduitor militant comunist, de luptător devotat pentru realizarea idealurilor supreme ale clasei muncitoare, ale poporului român, cărora v-ati dedicat de aproape șase decenii cu abnegație si eroism, certitudinea mersului neabătut înainte al patriei, pe drumul de lumină al socialismului și comunismului.Plenara Comitetului Central îmi oferă, de asemenea. înaltul privilegiu de a omagia. în numele sindicatelor din România, pe cea mai aleasă fiică a poporului nostru, pe militantul comunist care șl-a făcut un a- devărat crez din slujirea fără odihnă a cauzei partidului, din preocuparea stăruitoare. cu înaltă competentă și exigentă comunistă, pentru creșterea necontenită a rolului învătămîn-
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși,Pentru toți lucrătorii din domeniul culturii, asemenea tuturor oamenilor muncii, ideile, tezele și orientările cuprinse în magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă programul de muncă și acțiune revoluționară care impulsionează și mai puternic înfăptuirea noii calități în activitatea politico-ideologlcă șl educativă, de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste a maselor.înmănunchind alesele sentimente de stimă ți prețuire ale tuturor celor ce trăiesc șl muncesc în județul Argeș, exprimăm șl în acest forum politic adeziunea deplină la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XlV-lea, în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, act politic fundamental care demonstrează voința de nestrămutat a națiu

nologice, să vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru Îndeplinirea exemplară a sarcinilor, pentru Înfăptuirea
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ION MITRANcare confirmă superioritatea și vitalitatea noii orinduiri, invită la multe reflecții, iar cum intre dezvoltarea economico-socială și activitatea ideologică există o strinsă legătură, prin comparație, se poate spune că așa cum rambursarea datoriei externe a marcat deplina independență economică, tot așa, cutezătoarele orizonturi ale gin- dirii social-politice creatoare generate de Congresul al IX-lea, de opera teoretică și politică a tovarășului Nlicolae Ceaușescu au pus capăt tributului față de dogmatism, de concepția „modelului unic", au deschis, cu (peste două decenii in urmă, cursul novator al socialismului în România. Celor care, aistăzi, indiferent de poziția lor ideologică, încearcă să deturneze sensul istoriei, care cheamă sau îndeamnă spre trecut, la concepții și metode incompatibile cu conștiința și voința oricărui popor liber și independent, le răspunde, prin expunerea secretarului general al gloriosului nostru partid, glasul rațiunii militante, revoluționare.O dată cu deplinul acord față de aprecierile și orientările de largă perspectivă istorică ale expunerii, exprim adeziunea nețărmurită a cadrelor din presă la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XlV-lea, în funcția de secretar general al partidului, împreună cu angajamentul comunist de a acționa pentru înfăptuirea orientărilor și prevederilor documentelor supuse dezbaterii națiunii.Aducem, totodată, un respectuos omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, eminent militant revoluționar al partidului. pentru prodigioasa contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii de dezvoltare multilaterală a soci etății noastre socialiste, la Întreaga activitate politică, științifică, ideologică și culturală, la ridicarea patriei pe noi trepte de progres și Civilizație.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MIU DOBRESCUtului, științei și culturii — ca factori dinamizatori ai progresului. pe tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu.In «poca atît de bogată în uriașe împliniri, inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului, s-au Înălțat impresionante ctitorii ce vor dăinui peste veacuri. Dirftre toate, cea mai impunătoare este însă omul nou. producătorul si beneficiarul a tot ceea ce s-a înălțat,, măreț si durabil, in anii acestei glorioase epopei pe pămîntul patriei străbune, epopeea cu nume da erou „Nicolae Ceaușescu".Intr-o asemenea viziune, dumneavoastră ați fundamentat strategia dezvoltării armonioase. echilibrate a forțelor de producție ne întreg cuprinsul tării, făurirea unui adevărat umanism, pe această bază asi- gurinduise condiții egala de creștere ■ nivelului da trai, material și spiritual al tuturor locuitorilor patriei, afirmarea liberă, creatoare a personalității.Teza dumneavoastră de Imensă valoare principială și practică, cu privire la construirea socialismului cu poporul, pentru popor, cu oamenii, pentru oameni, subliniată si la această plenară, complexul de organisme ale democrației mun- citorești-revoluționare concepute. structurate și continuu perfecționate de dumneavoastră, într-un sistem original, unic în felul său. aplicate în tara noastră de mai bine de 20 de ani. au fost pa deplin validate de viață.în fapt, transpunerea în practică a acestor concepte, elaborate de dumneavoastră, tovarășe secretar general. pe baza practicii noastre sociale, pe care o cunoașteți ca nimeni altul, a dinamizat procesul de edificare a socialismului, a dat sens și viabilitate socialismului, a- cestei noi orinduiri. unica în stare să asigure progresul rapid al patriei noastre. destinul liber, demn și prosper al tuturor popoarelor lumii, idee reafirmată cu toată tăria de dumneavoastră. tovarășe secretar general, și la această plenară.Raportăm plenarei că sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, organizațiile de sindicat folosesc o multitudine de forme și metode da educație patriotică, revoluționară care să sensibilizeze si să mobilizeze gîndirea si acțiunea oamenilor muncii în unirea și mai puternică a eforturilor lor pentru îndeplinirea exemplară 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI PETRE POPAnii noastre de a continua făurirea cu succes a socialismului și comunismului.Aducem, și cu acest prilej. dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai vibrante mulțumiri, întreaga noastră recunoștință pentru noua înfățișare a străbunelor plaiuri argeșene, penttu marile ctitorii înălțate aici in ultimele două decenii și jumătate, pentru faptul că trăim și muncim într-o țară liberă, prosperă, independentă și suverană.Exprimăm înalta noastră gratitudine tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, om de știință de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea multilaterală a patriei, la înflorirea științei, învățămintului și culturii, la afirmarea tot mai puternică a României în lume.După ce a relevat rezultatele obținute în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", inițiativă de excepție a secretarului general al partidului, vorbitorul a spus :Am reținut cu deosebită atenție din expunerea dumneavoas

luminoaselor obiective ce vor fl stabilite la Congresul ial XIV- lea, astfel incit România să devină o puternică forță a științei.
Ați formulat, mult stimate tovarășe secretar general, cerința ca presa, radioteleviziunea, toate mijloacele de informare în masă să-și perfeqționeze continuu activitatea, să aibă un rol mai important în buna informare și înțelegere de către întregul popor a problemelor complexe ale dezvoltării economico-socia- le șt politico-educative, ale situației internaționale. Vă asigurăm că, raportîndu-ne la sarcinile prezentului, ale viitorului — și în domeniul presei, ca în toate celelalte — vom privi cu ascuțit spirit critic șl autocritic propria activitate. Comuniștii, colectivul de redacție al ziarului „Scînteia" și revistei „Era socialistă", pornesc de la constatarea că sînt mult datori cerinței unei calități superioare a publicisticii politice și teoretice. Avînd în vedere că într-o societate care se făurește cu oamenii șl pentru oameni, omul trebuie să regăsească în mijloacele de informare — care în socialism trebuie să fie „ochiul mereu treaz al spiritului poporului", cum spunea Marx — toate ipostazele vieții sociale, ne preocupă modalitățile de a Înfățișa, cu larg ecou social, tot ce este înaintat, dar și de a critica, năzuind, de asemenea, la înaltă eficiență socială, neîmplinirile dintr-un domeniu sau altul, stările de comportament negative.în continuare, referindu-se la preocuparea ziarului, a revistei teoretice pentru lărgirea ariei tematice și cuprindereâ — în profunzime și în procesul soluționării lor — a problemelor din toate domeniile, din viața politică și economico-socială internă și internațională, vorbitorul a spus: Acordînd atenție spiritului ofensiv, combativ față de teoriile retrograde, anticomuniste, de concepțiile care, în numele „reformării" socialismului, ajung la încălcări și abateri flagrante de la tezele sale fundamentale, avem in vedere că în unele din aceste cazuri, îmbrățișarea teoriilor „dezideblogizării", concesiile și abdicările de la princi- 

a planurilor de dezvoltare economico-socială a patriei, pentru combaterea cu fermitate a oricăror manifestări retrograde, cu care ne mai întîlnim nu de puține ori, pentru întărirea ordinii și disciplinei.în activitatea cotidiană a sindicatelor punem un accent deosebit pe stimularea inițiativelor muncitorești, care vizează cu precădere economisirea materiilor prime, materialelor, energiei și combustibililor, creșterea productivității, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, toate acestea vizînd realizarea producției fizice, îndeosebi a celei destinate exportului, în condiții de eficiență sporită. Raportăm plenarei că în cadrul a- cestor inițiative s-au realizat în acest an economii de materii prime, materiale, energie șl combustibili în valoare de circa 8 miliarde lei; activitatea „cercurilor calității" s-a soldat cu soluționarea a 378100 propuneri de îmbunătățire a calității, iar în cadrul acțiunilor de creație teh- nico-științifică de masă, organizate împreună cu Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, s-au realizat 84 700 teme, cu o eficiență economică de peste 8 miliarde lei.Conștienți că pe linia implicării mai hotărîte, mai concrete a sindicatelor în realizarea sarcinilor de plan în economie mai avem multe de făcut, că în a- ceastă sferă de activitate se mai manifestă fenomene de rutină și formalism, vom acționa mai ferm pentru dezvoltarea răspunderii muncitorești față de apărarea, întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, unica temelie sigură a dezvoltării patriei, a creșterii necontenite a nivelului de trai, material și spiritual, al celor ce muncesc.în,spiritul orientărilor din monumentala dumneavoastră expunere, organizațiile de sindicat ’vor milita mai activ, mai eficient, pentru ridicarea nivelului politico-ideologic al membrilor lor, pentru cunoașterea și însușirea terrieinică a impresionantei dumneavoastră opere, a documentelor de partid, pentru Înțelegerea tot mai profundă a rolului istoric, hotărîtor al partidului nostru comunist în viața societății românești contemporane, în înfăptuirea neabătută a aspirațiilor de progres, libertate, independentă și suveranitate ale poporului nostru.Doresc să declar la această plenară că în conducerea de către partid își are izvorul creșterea continuă a capacității organizatorice și politico-educative a sindicatelor din țara noastră, 
tră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că activitatea cultural-artistică trebuie să fie mai activ implicată in ridicarea nivelului de cultură, de cunoștințe, care să contribuie la formarea revoluționară a maselor, cu o poziție fermă față de tot ce este străin progresului patriei noastre, că trebuie să asigurăm o mai strinsă legătură a artei, a culturii cu oamenii .muncii, să conlucrăm cu uniunile de creație pentru a realiza noi lucrări literare și muzicale, de artă plastică și cinematografică, pătrunse de patriotism revoluționar, angajate, inspirate din epopeea eroică a făuririi socialismului și comunismului in țara noa-stră.în spiritul orientărilor și tezelor de o deosebită importanță teoretică șl practică reieșite din magistrala dumneavoastră expunere, lucrătorilor din domeniul culturii ne revine sarcina deosebită de a acționa cu înaltă răspundere pentru a asigura e- ficiența educativă a activităților cultural-artistice, creșterea contribuției acestora la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, întărirea caracterului lor militant, revoluționar. 

să se Înalțe, mlndră ți demnă, pe noi culmi de civilizație si progres, pe culmile comunismului.
•piile socialismului științific constituie rezultatul a ceea ce s-ar putea numi o îngrijorătoare „anestezie" ideologică, ale cărei consecințe se oglindesc în poziții lichidatoriste, capitularde, privind, intre altele, esența și rolul proprietății socialiste, existența și acțiunea partidului revoluționar al clasei muncitoare, în acest context, amintindu-ne cu mîndrie că, la Congresul al IX-lea, din Inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, în România se revenea la denumirea partidului nostru de partid comunist, vedem din nqu, la distanță de aproape 25 de ani, in acel memorabil act, de profundă semnificație istorică, valoarea socială a discernămîntului politic și consecvenței revoluționare, totdeauna necesare, iar' astăzi mai mult ca oricînd, in mișcarea comunistă și muncitorească, în actuala etapă istorică a confruntărilor de clasă.Considerînd neabătut conducerea de către partid a presei chezășia realizării rolului și funcției sale, ziariștii din țara noastră își înțeleg pe deplin menirea, se străduiesc să-și facă datoria de a fi mereu promotori ai noului, ai opiniilor înaintate, ai spiritului critic, operînd, desigur, necesara delimitare între curajul publicistic și „aventura" gazetărească. Spun acestea, gîn- dindu-mă la acei gazetari de peste hotare, inclusiv din țări socialiste, care, tot scormonind trecutul, comparînd fapte sau evenimente ce nu au aceeași bază economico-socială, punînd pe același plan socialismul și capitalismul, devin propagatori de confuzii, de aprecieri denigratoare la adresa noii orinduiri.în încheiere, vorbitorul a exprimat angajamentul colectivelor redacționale de a acționa neabătut în spirit partinic, militant, ca „Scînteia", „Era socialistă", întreaga presă să se constituie într-o vie și atractivă tribună de dezbatere politică, ideologică, de reflectare a opiniei maselor, de propagare convingătoare a politicii interne și externe a partidului și statului.

îndeplinirea misiunii lor de organizație a proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor avuției naționale. Din această calitate decurge angajarea fermă a sindicatelor în mobilizarea membrilor lor la realizarea planurilor de dezvoltare economico- socială a țării, la întreaga operă de construcție socialistă a României. Ni se par, de aceea, cel puțin stranii părerile ce se vehiculează tot mai mult în unele țări socialiste in legătură cu rolul sindicatelor și, mai ales, cu privire la raporturile dintre partid și sindicate, vorbindu-se frecvent despre raporturi de parteneri de discuții, ba chiar și de dispută, în ce ne privește, declar cu toată convingerea că numai sub conducerea politică a organelor și organizațiilor de partid, sindicatele pot da Întreaga măsură a înfăptuirii intereselor membrilor lor în concordanță cu interesele generala ale societății noastre. Pa acest drum vom merge neabătut.Doresc, totodată, ca, exprl- mîndu-ml deplinul acord față de prevederile programului privind eutoconducerea și autoaprovi- zionarea cu produsa alimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1990, să exprim de la această tribună recunoștința vie a milioanelor de oameni ai muncii față de iubitul nostru conducător de partid și de țară pentru deosebita grijă ce o poartă față de condițiile de muncă și viață ale clasei muncitoare, ale întregului popor. Vă asigur, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că sindicatele se vor implica cu toată hotărîrea prin echipele de control al oamenilor muncii la cît mai buna distribuire și gospodărire a fondului de marfă, că vor manifesta o totală fermitate și exigentă muncitorească față de toți cei care vor încerca să încalce legile statului nostru, prețioasele dumneavoastră indicații privind realizarea unui comerț, a unor prestații de servicii moderne, civilizate.Permiteți-mi, in încheiere, să asigur plenara, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pe dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că sindicatele din țara noastră, vor milita cu toată capacitatea lor politică și organizatorică pentru înfăptuirea neabătută a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, cinstind cum se cuvine mărețul eveniment istoric din viața partidului și a patriei. Congresul al XIV- ' lea al Partidului Comunist Român.
pentru promovarea noului, a experienței înaintate, a valorilor specifice modului de viață al poporului nostru. Sîntem hotărîți să acționăm cu mai mare exigență pentru dezvoltarea spiritului revoluționar, îmbogățirea orizontului cultural, însușirea și promovarea principiilor și normelor comuniste de muncă și viață, formarea unor atitudini intransigente față de tot ceea ce este străin concepției partidului nostru despre lume și societate.Așa cum ne-ațl cerut și în această plenară-, vom imprima întregii munci politico-educative și artistice un caracter mai combativ, vom transforma centrele de creație și cultură socialistă in adevărate școli de educație patriotică și revoluționară, vom situa in prim-planul activității politico-educative șl cultural-ar- tistice cultivarea in rîndul oamenilor muncii a sentimentelor de mîndrie patriotică pentru marile realizări obținute de poporul nostru sub conducerea înțeleaptă a gloriosului partid comunist, cu deosebire în Epoca Nicolae Ceaușescu, a încrederii nestrămutate în viitorul socialist și comunist al patriei.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CONSTANTINMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,în aceste înălțătoare momente premergătoare marelui eveniment politic al anului — Congresul al XlV-lea al partidului — magistrala expunere din deschiderea lucrărilor Plenarei Comitetului Central reprezintă o nouă șl elocventă expresie a spiritului creator, a gîndiril și practicii revoluționare a secretarului general al partidului, conducătorul iubit și stimat al întregii națiuni, ilustră personalitate a lumii contemporane, marele Erou al României socialiste si al păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ca de atîtea ori în momentele importante ale Istoriei naționale și ale vieții internaționale. incepînd cu Istoricul Congres al IX-lea. și de această dată. secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a întreprins, de pe pozițiile materialismului dialectic și istoric, ale socialismului științific, o vastă și riguroasă analiză a problemelor cardinale pe care.le ridică e- dificarea noii orinduiri. evoluția societății contemporane în condițiile ascuțirii contradicțiilor și agravării crizei capitalismului. fundamentind noi idei, teze și orientări de inestimabilă valoare teoretică și practică, ce înrîuresc și călăuzesc Întreaga activitate a partidului și poporului în amplul proces al revoluției și construcției socialiste. îmbogățesa patrimoniul teoretic, politic și Spiritual național și universal.Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, excepțional document programatic, pune cu putere în lumină forța și cutezanța gîndirii științifice, dialectice, consecvent revoluționare a secretarului general al partidului nostru, rolul său determinant, hotărîtor în înfăptuirea, în condiții tot mai bune, a obiectivelor dezvoltării eco- nomico-sociale a României socialiste. In lupta pentru continua afirmare în lume a valorilor socialismului, pentru respingerea fermă a încercărilor tuturor celor ce vor să întoarcă roata istoriei, să oprească omenirea din mersul ei obiectiv, legic spre făurirea une, lumi mal bune și mai drepte, fără exploatați și exploatatori — spre socialism și comunism.Profund recunoscători secretarului general al partidului pentru tot ceea ce « făcut șl face spre binele și fericirea națiunii, spre împlinirea aspirațiilor gale de progres șl bunăstare, ne reafirmăm, Intr-un glas cu toți comuniștii, cu întreaga țară, voința fierbinte ca la Congresul al XlV-lea să fie relnvesttt în funcția supremă de secretar general al partidului ctitorul de geniu al României de astăzi, marele nostru conducător de partid și de țară, ce slujește de aproape șase decenii cu gîndirea sa revoluționară. cu faptele sale eroice, cu neasemuită dăruire patriotică cauza poporului, a socialismului ș! a păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Aducem un vibrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, strălucită personalitate politică, om de știință de înalt prestigiu international, pentru deosebita contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului șii statului, la înflorirea fără precedent a științei, învățămintului și culturii
Mult stimate tovarășe secretar general al partidului Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Am ascultat cu vibrantă emoție și însuflețire magistrala dumneavoastră expunere, mult gtimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. strălucit erou’ între eroii națiunii, conducătorul de geniu al destinelor patriei, ăl celei mai înfloritoare perioade a dăinuirii românești. epoca de aur a României socialiste, care poartă și va purta peste secole numele ilustrului ei întemeietor, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Tezele de înaltă valoare științifică cuprinse în excepționala dumneavoastră expunere reflectă concepția revoluționară promovată cu deplină consecventă în întreaga perioadă deschisă de cel de-al IX-lea Congres al partidului și se constituie în contribuții novatoare, de excepție, la îmbogățirea și dezvoltarea teoriei și practicii revoluției și construcției socialiste. în deplină concordantă cu principiile fundamentale ale socialismului științific, cu opțiunile clare ale poporului român pentru socialism, cu aspirațiile și interesele întregii noastre națiuni.îndeplinesc o datorie de conștiință de a da glas. în acest Înălțător moment istoric, stimei și recunoștinței pe care comuniștii. toti oamenii muncii din județul Satu Mare le nutresc fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. eminentul ctitor al României socialiste, care de aproape șase decenii își consacră pilduitoarea viață și activitate revoluționară luptei și aspirațiilor clasei muncitoare. ale întregului popor român, idealurilor nobile ale socialismului. păcii și colaborării internaționale. recunoscut pretutindeni ca proeminent gînditor si om politic al lumii contemporane.Vă rog să-mi permiteți să exprim, și cu acest prilej, cele mai alese sentimente de dragoste și gratitudine fată de tovarășa Elena Ceaușescu. eminent om politic și de stat, pen

românești, la afirmarea lor tot mai puternică în lume.Stimați tovarăși.Excepționala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu pune în evidență, cu înaltă clarviziune științifică, marile răspunderi ce revin comuniștilor, organelor și organizațiilor da partid, nouă tuturor, în îndeplinirea obiectivelor etapei viitoare de dezvoltare a patriei, cuprinse in documentele .pentru Congresul al XlV-lea, ce prefigurează viitorul luminos al țării, amplu dezbătute, pe deplin însușite și aprobate de întregul partid și popor. în acest context. înțelegem și mai bine înalta îndatorire si răspundere ce ne revine de a asigura, așa cum me-ați cerut, mult iubite și stimate tovarășe secretar general. ca ..întreaga activitate po- litico-educativă să devină un factor mai activ, o puternică forță revoluționară în unirea e- forturilor întregului popor pentru înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare economico-socială. de ridicare a României pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație, spre visul de aur. sora comunism !“.Pentru noi, activiștii din domeniul muncii ideologice, au o însemnătate de prim ordin aprecierile principiale, de largă cuprindere, cît și observațiile critice ale secretarului general al partidului în legătură cu principalele cauze care au determinat o anumită rămînere în urmă a acestei activități, neindepli- nirea unor obiective înscrise în Programul ideologic — parte integrantă a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în întreaga noastră activitate avem ca exemplu suprem modul în care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, abordează problemele fundamentale al« edificării socialismului in România, în strinsă îmbinare cu preocupările concrete ale cetățenilor țării, dialogul cald, viu, apropiat pe care-1 poartă permanent cu oamenii muncii, capacitatea sa de excepție de a mobiliza și însufleți masele, de a le insufla optimism și spirit revoluționar în lupta pentru înfăptuirea mărețelor planuri și programe da dezvoltare și înflorire a patricii.Trăim cu toții justificate sentimente de mîndrie patriotică, de aleasă satisfacție pentru geniala contribuție adusă de tovarășul Nicolae la fundamentarea profund științifice cu privire la forța și superioritatea socialismului ca orînduire ce reprezintă însuși viitorul omenirii, rolul conducător al partidului de centru vital al întregii societăți, al clasei muncitoare, al sta
Ceaușescu concepției

tului democrației muncitoreștl- revolutionare, al proprietății socialiste, la raportul dialectic dintre socialism și democrație, la afirmarea poziției principiale șl constructive a partidului si statului nostru tn problemele dezarmării, securității și păcii, ala edificării unei noi ordinieconomice șl politice taterna- ționale. Răspunsurile si soluțiile de largă apreciere șl recunoaștere internațională date acestor probleme de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de pa pozițiile teoriei și practicii socialismului științific, constituie un permanent Îndreptar pentru întreaga activitate Ideologică si politico-educativă. esența însăși a conținutului muncii noas
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI MARIA BRADEAtru remarcabila contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru. pentru îndelungata activitate revoluționară și științifică pusă în slujba edificării socialismului și comunismului în România.Pentru oricine dorește să cunoască marile realizări ale societății noastre, forța idealurilor socialismului, roadele descătușării energiilor creatoare ale întregului popor, sînt pe deplin concludente și înfăptuirile do- bîndite în dezvoltarea economico-socială a județului Satu Mare. Beneficiind plenar de politica științifică, revoluționară. umanistă a partidului si statului nostru de amplasare armonioasă. echilibrată a forțelor de producție ne întreg teritoriul tării, de sprijinul permanent acordat personal de secretarul general al partidului, județul nostru s-a dezvoltat. în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea. într-un ritm anual de 11 la sută, superior mediei pe tară. Au fost alocate investiții de peste 32 miliarde lei. iar fondurile fixe au crescut de 7 ori. Au fost create zeci de mii de noi locuri de muncă, s-au ridicat impresionante edificii so- cial-culturale. s-a modernizat structural economia județului. Întreaga viață social-culturală a cunoscut o dezvoltare fără precedent.înfăptuirile remarcabile, evidente ca lumina zilei atît la Satu Mare cit și pe Întreg cuprinsul țării, grăiesc elocvent despre Imensul potențial constructiv al socialismului ; aceste adevăruri esențiale cu care ne mindrim în fața lumii întregi atestă că prin forțe proprii, într-un răstimp istoric scurt, de numai 45 de ani, maî cu seamă după Congresul al IX-lea, edificând socialismul, am realizat cu mult mai mult decît tot ce s-a realizat in sute și sute de ani de dominație străină, de feudalism, de capitalism. Avînd certitudinea, subliniată cu fermitate în repetate rânduri de secretarul general al partidului, că opțiunea noastră istorică este justă, că ea corespunde sensului obiectiv, legic al istoriei, sîntem pe deplin îndreptățiți să dăm riposta cuvenită, categorică, acelor cercuri străine care ar vrea să ne în

tre de cunoaștere și aplicare fermă de către toți cetățenii patriei a liniei politice generale a partidului, de înțelegere temeinică a fundamentelor socialismului. folosind în acest scop, cu mai multă eficientă decît am făcut-o pînă acum, învățămîntul politico-ideologic, munca politică de masă, propaganda vizuală, presa, radioteleviziunea. creația literar-ar- tistică. Așa cum ați subliniat dumneavoastră. mult iubite si stimate tovarășe Nioalaie Ceaușescu, însăși teza științifică a făuririi socialismului cu poporul și pentru popor evidențiază, ca o caracteristică fundamentală, faptul că acest proces se desfășoară conștient, că el este conceput și condus de partid, care își îndeplinește cu cinste rolul său de forță politică conducătoare în opera de edificare a socialismului $i comunismului.Acordînd cea mai mare atenție cunoașterii în profunzime a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, vom acționa permanent pentru înțelegerea științifică a socialismului, a superiorității sale, pentru dezvăluirea argumentată a racilelor capitalismului, orînduire bazată pe exploatare și asuprire, istoricește condamnată la pieire, pentru întărirea spiritului combativ, militant față de tendințele și concepțiile reacționare care neagă socialismul ca orînduire și sistem, rolul politic și social al clasei muncitoare, al partidului el unic revoluționar, lupta de clasă, procesul ireversibil, legic, obiectiv al trecerii de la capitalism la socialism. Totodată, în lumina tezelor și aprecierilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, ne vom spori eforturile pentru demascarea și combaterea teoriilor retrograde, antisoclallste și anticomuniste, a oricăror încercări de denigrare și destabilizare a țărilor socialiste, a concepțiilor reformiste ce proclamă pluralismul politic, așa-zlse- le avantaje ale economiei da piață, reprivatizarea și fărimii- tarea proprietății socialiste sau „convergența" sistemelor social- politice opuse, dezvăluindu-le caracterul amtiștiințific, reacționar, contrar intereselor popoarelor, arătînd clar, cu puterea de convingere a fantelor, că asemenea idei, preluate din arsenalul ideologiei burgheze, pledează practic pentru reîntoarcerea la capitalism, la exploatarea și asuprirea maselor largi populare. Totodată, vom spori militantismul revoluționar împotriva Ideologiei burgheze, a teoriilor nocive neofasciste. Iredentiste, șovine, horthyste, revizioniste și reformiste.în continuare, vorbitorul a spus : Vom acționa cu toată fermitatea pentru îmbunătățirea conținutului și sporirea forței educative a întregii activități de propagandă, către trebuie eă-și găsească expresie în mobilizarea oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de producție, într-o atitudine înaintată față de muncă, față de apărarea și întărirea continuă a proprietății socialiste, in respectarea cu strictețe a legilor țării, a principiilor eticii și echității, a normelor muncii și vieții comuniștilor, acestea reprezentând cel mai elocvent criteriu de apreciere a eficienței activității politico-educative. Ne angajăm să acționăm cu maximă răspundere pentru a transpune neabătut în viață sarcinile și orientările de care beneficiem permanent, zi de zi, din partea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a dumnea- 
toarcem în trecut, la proprietatea prlvat-capitalistă. Demascam cu vehemență campania anticomunistă desfășurată de aceste cercuri reacționare, care urmăresc destabilizarea socialismului, Imixtiunea, învrăjbirea între oameni și națiuni, incitarea la emigrare. întoarcerea la orînduirea capitalistă. Lipsurile, greșelile ivite în unele tari socialiste nu provin din prea mult socialism ; nu socialismul a dus la unele stări de lucruri negative într-o tară sau alta, ci încălcarea principiului socialismului științific.Am reținut cu adinei satisfacție și vă mulțumim, mult stimate tovarășe secretar general, că în expunerea dumneavoastră ați reafirmat dini nou, în mod hotărît, ca șl prin întreaga dumneavoastră operă teoretică și practică, poziția fermă, clară a partidului nostru fată de principiile socialismului științific, concepția revoluționară despre lume și viată — despre evoluția societății o- menești. Uriașul dumneavoastră aport la îmbogățirea creatoare a patrimoniului Ideologic al clasei muncitoare întărește încrederea popoarelor că socialismul este singura și adevărata cale de progres social.în întreaga noastră muncă ideologică și politico-educativă vom pune și mai puternic în evidentă decît pînă acum realizările și idealurile socialismului. rolul clasei muncitoare ca principala forță socială în edificarea socialismului șl comunismului, rolul partidului ca centru vital al societății noastre, largul sistem al democrației noastre muncitorești,-revoluționare care creează posibilități reale pentru participarea întregului popor la conducerea societății, la elaborarea politicii interne și externe a țării.Lucrările plenarei relevă convingător cît de armonios se îmbină in strategia și tactica, Partidului Comunist Român cele trei laturi fundamentale ale activității noastre : ideologia, politica șl economia.Iată, noi discutăm despre omul nou, despre fizionomia sa morală, demnitatea și fericirea sa, deci despre idealuri și norme etico-spirituale ; dar ele trebuie șl pot să se afirme tocmai fiindcă au la bază o poli

OLTEANUvoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu — pentru care vă exprimăm profunda noastră recunoștință —, să facem totul pentru ca, împreună cu organele și organizațiile de partid, să asigurăm un mai puternic spirit revoluționar, militant întregii poastre munci. în acest sens, ne vom călăuzi neabătut după *- precierea potrivit căreia munca politico-ideologică și cultural- educativă constituie o componentă esențială a activității întregului partid în înfăptuirea rolului său de forță politică conducătoare a societății, în unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru realizarea neabătută a programelor de dezvoltare și ridicare a României pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație. Vom acționa cu mult mai multă consecvență pentru ca activitatea ideologică, științele sociale — filozofia. Istoria, economia politică, socialismul științific — să-și sporească necontenit rolul lor forma- tiv-educativ, aducind o contribuție tot mai mare la educarea materialist-științifică, patriotică și revoluționară a oamenilor muncii. îndeosebi a tineretului. Vom acorda o atenție deosebită creșterii funcției educative, sociale a artei și culturii, îmbunătățirii BcUvității editurilor, cinematografiei și teatrului, presei, ra- diotefev.iziunii, uniunilor de creatori, instituțiilor de artă și cultură, în vederea sporirii rolului acestora în formarea omului nou, cu un larg orizont și o temeinică cultură politică, științifică și profesională, constructor conștient al socialismului șl oomunisimului.Pornind de la cerințele Programului ideologic al partidului, folosind marea bogăție de argumente științifice cuprinse in monumentala dumneavoastră operă, ne vom intensifica preocupările In direcția cunoașterii ți prețuirii istoriei patriei, ia tradițiilor de luptă ale clasei muncitoaire, ale gloriosului nostru partid comunist, dezvoltării patriotismului revoluționar, socialist, a cunoașterii realizărilor obținute de poporul român in amplul proces al revoluției șl construcției socialiste, cu deosebire în perioada de după Congresul al IX-lea, cea mai bogată în împliniri din întreaga existență multimilenară a poporului nostru. Vom dezbate aprofundat tezele șl orientările cuprinse In magistrala dumneavoastră expunere — însuflețitor program de muncă și luptă revoluționară, astfel încît să contribuim Sa ridicarea nivelului ideologic al comuniștilor, al activului de partid, al maselor largi de oameni «aii muncii In scopul mobilizării lor la îndeplinirea o- biectivelor de dezvoltare a patriei.In încheiere, vorbitorul a spus ! Vom face totul pentru ea activitatea ideologică și politico-educativă să se transforma într-o puternică forță motrice în dezvoltarea eocietății noastre socialiste, In ridicarea României, liberă, suverană șl independentă, pe noi trepte de progres și civilizație. Ne vom călăuzi permanent șl neabătut, în întreaga noastră activitate, de strălucitul exemplu al vieții și luptei dumneavoastră revoluționare. astfel încît să îndeplinim în cele mai bune condiții sarcinile de mare răspundere ce revin activității ideologice și politico-educative în făurirea socialismului șl comunismului pe pămîntul patriei, sub conducerea eroicului și gloriosului nostru partid comunist, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
tică profund umanistă, sltulndl ființa umană ca scop și valoare supremă, socialismul con- struindu-se- cu poporul șl pentru popor, pe temelia proprietății socialiste, care asigură e- galitatea și bunăstarea tuturor. Și nu uităm că, prin contrast. In unele țări socialiste, anumite concesii făcute, diminuarea sau renunțarea la proprietatea socialistă de stat și cooperatistă, au dus și duc la scăderea nivelului de trai, la consecin-< țele nefaste pe care le antrenează inevitabil așa-zisa „economie de piață" : inflația, specula, îmbogățirea cîtorva in dauna celor multi. Cu atît mai mult viața însăși, supremul judecător, evidențiază justețea politicii partidului nostru, căra veghează ca economia noastră să fie stabilă, sănătoasă, trainică.în acest larg cadru se înscria și preocuparea consecventă, statornică a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației, pentru realizarea în condiții superioare a autocon- ducerii și autoaprovizionării. Nivelurile considerabil majorate de produse stabilite prin programul de autoaprovizionare supus spre aprobare Plenarei C.C. al P.C.R., Sesiunii Marii Adunări ‘ Naționale, noile obiective privind diversificarea șl gradul ridicat de prelucrare, finisaj și prezentare a produselor industriale și alimentare, lărgirea rețelei de unități și îmbunătățirea calității serviciilor, constituie sarcini esențiale, domenii prioritare de preocupări oare vor sta permanent în a- tenția organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor populare, a unităților de profil din județul nostru.Doresc să rostesc aici, din a- dincul inimii, voința unanimă și înflăcărată a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ, ca la Congresul al XIV- lea să fie reales în funcția supremă de secrete r general al partidului, cel mai strălucit fiu al națiunii, genial strateg al înfloririi multilaterale a României socialiste, eminent ctitor de tară și viață nouă, liberă și prosperă, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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Mult iubite și stimate tovarășe secretar general al Partidului Comunist Român.Mult stimată tovarășă Elena Ceausescu.Stimate tovarășe și stimat! tovarăși,Ideile șl tezele cuprinse In strălucita cuvîntare a secretarului general al partidului nostru la actuala Plenară a Comitetului Central, de inaltă tinută teoretică. ideologică si patriotică, exprimă poziția fermă a partidului nostru pentru aplioarea creatoare a principiilor fundamentale ale socialismului științific Ia realitățile românești si ale lumii contemporane, reflectă poziția constantă a partidului nostru comunist pentru formarea omului nou, constructor conștient al socialismului si comunismului, apărător neînfricat al independenței și suveranității naționale.Acestea se Înscriu tn marile deschideri realizate de Istoricul Congres al IX-lea al gloriosului nostru partid, care a inaugurat o epocă nouă, revoluționară în istoria poporului nostru, a construcției socialismului în România.Este un puternic motiv de mîndrie pentru comuniștii români, pentru întregul popor faptul că !nt.r-o perioadă dominată de dogmatism și șablonism tn teoria și practica construcției socialiste partidul nostru, secretarul său general, dovedind clarviziune și cutezanță, a respins Ineă din 1965, cu hotărîre, conceptul greșit al „modelului unic", ploconirea față de ceea ce era străin și a elaborat o concepție originală, de edificare a noii orînduiri potrivit condițiilor tării noastre.Renunțarea de către Congresul al IX-lea la teza „modelului unic" și adoptarea unei noi strategii de perfecționare a construcției socialismului, într-o perioadă cînd nu se puteau admite nici ca idee alte forme și metode decît cele impuse din afară, a constituit un act politic de mare curai, fără precedent. In istoria mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Viața a confirmat pe deplin justețea opțiunilor strategice fundamentale ale partidului nostru, mărturii de necontestat
Mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Vă rog să-mi permiteți ca de la Inaata tribună a Plenarei Comitetului nostru Central, care dezbate probleme de o importanță deosebită privind făurirea noii orînduiri în România și a construcției socialiste în general, să dau expresie celei mai vibrante prețuiri și aprecieri fată de dumneavoastră, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru strălucita expunere pe care ati prezentat-o ieri, in această sală. In fața întregii națiuni, care ilustrează cu pregnantă personalitatea dumneavoastră de genial conducător al partidului si poporului român, de mare gîn- ditor și om politic al lumii contemporane.Asemenea Întregului partid și popor, cooperatorii, toți locuitorii comunei Topolovățu Mare dau o vibrantă expresie adeziunii lor depline față de Hotă- rîrea Comitetului Central al partidului privind realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Ne aflăm sub puternica impresie a magistralei expuneri rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care ilustrează încă o dată capacitatea de excepție a secretarului general al partidului de a sintetiza esența fenomenelor economice șl social-po- litice din țara noastră și din 1 ansamblul lumii contemporane. Vigoarea și profunzimea analizei prezentate oferă un nou model de abordare științifică, creatoare a problemelor fundamentale ale procesului de transformare revoluționară a societății românești. Prin amploarea perspectivelor pe care le deschide dezvoltării multilaterale a patriei, prin evidențierea adevărului că unica alternativă viabilă a dezvoltării și înfloririi continue a țării noastre o constituie socialismul deplin construit, importanta expunere rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. în climatul de lucru, de înaltă responsabilitate comunistă, premergătoare Congresului al XIV-lea, reprezintă un document care Îmbogățește tezaurul politic și Ideologic al partidului, evidențiind deschideri noi în aplicarea creatoare a legităților general- obiective ale socialismului ști
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, să vă mulțumim cu fierbinte recunoștință, izvorîtă din adincul inimilor, în numele oamenilor condeiului, pentru contribuția inestimabilă. determinantă la ampla activitate creatoare de elaborare și fundamentare a strălucitelor docu

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ILIE CEAUȘESCUfiind înseși epocalele realizări în industrie și agricultură, in știință și învățămînt, domeniu in care o contribuție determinantă o aduce tovarășa academician Elena Ceaușescu.Perfecționări esențiale s-au adus în domeniul apărării naționale a patriei noastre socialiste cînd secretarul general al Partidului Comunist Român a fundamentat în mod strălucit doctrina luptei întregului popor pentru apărarea țării.In această glorioasă perioadă, partidul nostru, secretarul său general au arătat poporului român, în toată măreția ei, adevărata sa istorie, așa cum a fost făurită de înaintașii noștri, prin nenumăratele sacrificii și jertfe, conștiința demnității naționale, sentimentul mîndriel patriotice de respect și prețuire pentru trecutul său multimilenar. Este meritul incontestabil al secretarului general al partidului nostru In fundamentarea tezelor de bază ale istoriei noastre multimilenare privind vechimea și formarea cu peste 2000 de ani în urmă a poporului român, continuitatea și permanența sa pe pămîntul strămoșesc, lupta sa necurmată pentru apărarea ființei proprii, pentru unitatea națională și statală.Prin aceasta s-au eliminat orice confuzii și interpretări denaturate, istoria devenind pentru întregul popor, pentru militarii armatei sale un nesecat izvor de învățăminte, un puternic mijloc de educație patriotică.Iată de ce. cu deplin temei, ostașii țării, asemenea tuturor oamenilor muncii, susțin cu toată ființa lor, din adîncul inimilor, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de secretar general al partidului nostru comunist.în felul acesta, armata noastră își exprimă adeziunea deplină la întreaga politică a partidului și statului, la politica de întărire a independenței naționale, care răspunde în cel mal înalt grad intereselor și năzuințelor poporului român.Este știut că, potrivit socialismului științific, rolul hotărî- tor în făurirea istoriei îl au masele, dar acestea își îndepli
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI IOAN JOSUAceastă opțiune izvorăște din mîndria și satisfacția pe care noi toți le trăim pentru mărețele transformări revoluționare petrecute de la Congresul al IX-lea al partidului, de cînd România socialistă parcurge epoca sa de glorie și demnitate, de libertate și independență, intrată definitiv în istorie, în conștiința națiunii noastre drept „Epoca Nicolae Ceaușescu".Ca om care muncesc direct în producție, sînt mîndru să știu că, lntr-o perioadă cînd unii — cum se spune la nod în popor — „vîntură" fel de fel de idei așa-zise „reformiste" ale socialismului/ dumneavoastră apărați spiritul viu, creator ăl socialismului științific. Deși nu sînt filozof, știu prea bine că nu poate exista socialism fără marea proprietate socialistă și. așa cum pe bună dreptate ați arătat în expunerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, tezele privind așa-zisa „readaptare" a socialismului nu reprezintă nimic altceva decît dorința unora de a fi pe placul capitaliștilor, la mila cărora apelează, crezînd că vor fi salvați în situațiile grele în care au ajuns economiile țărilor lor. Iată de ce eu. cînd ascultam cuvintele dumneavoastră pline de înțelepciune prin care spuneați că dacă nu am fi asigurat dezvoltarea forțelor de producție sun fi condamnat 
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI RODICA VÎLCUințific la particularitățile etapei actuale de dezvoltare a țării.Puternicul detașament de femei care trăiesc și muncesc în municipiul București apreciază și aprobă unanim conținutul bogat in idei din expunerea^ secretarului general al particiu-' lui, amplă și profundă analiză științifică a drumului parcurs de poporul nostru în decursul existenței sale, a experienței dobîndite în făurirea societății socialiste. ■In consonantă cu voința întregului popor, a tuturor oamenilor muncii din Capitală, vă rog să-mi îngăduiți să exprim omagiul nostru fierbinte marelui conducător de partid și de țară, strălucitului revoluționar, adeziunea unanimă la Hotărî- rea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind realegerea, la apropiatul congres, a tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de secretar general al partidului — chezășie a mersului înainte, a edificării cu succes a celei mai drepte societăți pe pămîntul patriei, societatea socialistă și comunistă.Vă rog să-mi îngăduiți, totodată, ca aducînd respectuosul omagiu al Politehnicii bucu- reștene mult stimatului nostru conducător, pentru neobosita sa activitate consacrată înfloririi țării, pentru cutezătoarele programe de perspectivă care vor înnobila necontenit chipul României, să reafirm, și cu acest prilej, înalta cinstire a celor ce muncesc pe tărîmul științei și învățămîntului. care 

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI HAJDU GYOZOmente programatice — proiectului Programului-Directivă și a magistralelor Teze ale Congresului al XIV-lea al partidului — care reprezintă un vibrant program de muncă și viață, de prospectare a viitorului, pe care noi toți, fiii patriei iubite, îl înălțăm ca pe un stindard scump sufletului nostru. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut șt faceți, zi de zi, neobosit, pentru popor și tară, pentru fericirea fiecărui fiu al României socialiste.Dorim, de asemenea, să ex

nesc idealurile In măsura In care sînt călăuzite, orientate de conducători revoluționari, de personalități pe măsura cerințelor timpului. Fără un conducător iscusit, masele sînt ca o corabie fără cirmaci, pe o mare agitată, purtată de valuri. După cum se știe, nava noastră socialistă, condusă cu multă măiestrie , de încercatul partid comunist în frunte cu dumneavoastră, tovarășe secretar general al partidului, condusă după o busolă sigură, a socialismului științific. înaintează impetuos, cu toate pînzele sus. spre zorii comunismului, care se ivesc la orizont.Raportez plenarei, dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, că armata a înțeles foarte bine misiunea încredințată, de a face totul pentru apărarea supremelor valori ale lumii noastre socialiste — independența, suveranitatea și integritatea teritorială.Așa cum ați arătat în magistrala dumneavoastră expunere, in istoria sa de peste 2000 de ani niciodată poporul român nu s-a lăsat îngenuncheat de cotropitori, nu și-a părăsit nicicînd și nici o clipă vatra în care s-a format și a dăinuit neîncetat, a stat neclintit în calea tuturor furtunilor, făcînd nu o dată imense jertfe pentru a-și apăra glia strămoșească, ființa și limba.Avînd în vedere că obiectivul fundamental al armatei, însăși rațiunea ei de a fi este pregătirea în vederea apărării patriei, in acest spirit patriotic educăm și vom educa fiecare contingent de tineri, astfel încît nici o palmă din pămîntul românesc să nu mai cadă vreodată sub stă- pînire străină !Ținînd seama de activitatea fără precedent a propagandei imperialiste, anticomuniste, promovată de unele cercuri imperialiste de peste hotare, care urmăresc destabilizarea situației din țările socialiste, personalul armatei condamnă cu tărie asemenea practici și uneltiri contrarevoluționare. amestecul în treburile interne ale altor state.Ostașii țării resping în același timp cu indignare falsificările grosolane ale istoriei noastre naționale făcute de unii așa-ziși
România la înapoiere, nu puteam să nu mă gîndesc că, acum citeva decenii, cînd s-a trecut la cooperativizare, în comuna Topolovățu Mare întreaga valoare a bunurilor nu trecea de 50 000 lei, în timp ce astăzi cooperativa noastră dispune de o avere de aproape cinci sute milioane lei.Vă exprimăm din inimă, mult stimate tovarășe secretar general. dragostea si respectul nostru pentru consecventa cu care ati condus si conduceți poporul nostru pe calea transformărilor revoluționare, a edificării socialismului si comunismului în România.Voi ține minte toată viata memorabilele vizite de lucru pe care dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, le-ați efectuat în cooperativa noastră, cînd. apreciind realizările obținute de noi, ne-ați învățat cum să muncim mal bine, cum să obținem, prin tehnologii perfecționate. producții mari, sigure si stabile, la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare. Am văzut țări cu agricultură bună — a arătat vorbitorul — si pot spune că azi, datorită grijii dumneavoastră, stăm cu fruntea sus în fața tuturor. V-am urmat cu entuziasm si devotament cu- vîntul cald si înțelept, iar recoltele an de an au fost tot mai 
văd in continuitatea operei de edificare a socialismului in România ridicarea permanentă a nivelului general de cultură al poporului în toate sferele cunoașterii umane.îndeplinesc, în același timp, cu firească emoție, mandatul încredințat de Comitetul municipal al femeilor București, de a adresa cele mai calde și respectuoase sentimente de gratitudine, de profundă stimă și prețuire tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, model de viață și activitate neobosită pentru progresul științei, învățămîntului și culturii românești, precum și grija permanentă pentru statutul și viața femeilor patriei.In continuare, vorbitoarea a spus : Trăgind toate învățămintele din aprecierile de excepțională valoare, formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, asupra rolului muncii educative în formarea omului nou, cu o înaltă conștiință patriotică-re- voluționară. Comitetul ‘municipal al femeilor se angajează să desfășoare o susținută activitate pentru prezentarea în rîndul maselor de femei și, in primul rînd, al tinerei generații a politicii înțelepte a partidului, pentru punerea in evidență a marilor realizări obținute în anii construcției socialiste, pentru îmbunătățirea continuă a pregătirii profesionale și politice și înarmarea lor cu concepția revoluționară despre lume și viață.Aprecierile dumneavoastră 
primăm profunda recunoștință pe care o nutrim față de dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, personalitate politică proeminentă a partidului și statului nostru, savant patriot de largă reputație internațională, care, prin strălucită competentă, grijă susținută și îndrumare consecventă, asigurați continua dezvoltare a științei, învățămîntului și culturii din patria noastră, a creației noastre spirituale, literar- artistice libere, originale, umaniste, dînd un nobil exemplu asupra modului în care cuceri

istoric! din Ungaria, acțiuni ostile, cu vădite scopuri revizioniste.Pe baza tezelor și sarcinilor cuprinse în expunerea dumneavoastră, prin activitatea ideologică și politico-educativă vom acționa și în armată pentru creșterea rolului învățămîntului ideologic și științelor sociale în dezvoltarea conștiinței socialist î a personalului, în înarmarea lui cu înțelegerea legităților dezvoltării sociale, în formarea unor ferme convingeri materialist- științifice, a unei gîndiri dialectice, a responsabilității sociale, a spiritului revoluționar.încredințez plenara. Comitetul Central, pe dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, că în cinstea Congresului al XIV-lea al partidului nostru, la fel ca toți oamenii muncii, militarii, în frunte cu comuniștii, obțin rezultate deosebite în pregătirea de luptă și politică.Cei aflați pe marile șantiere ale economiei naționale, mobi- lizindu-și întreaga lor energie, își vor îndeplini sarcinile pe întregul an 1989 pînă la Congresul al XIV-lea. Pe cei 25 de kilometri de canal — București — Dunăre — încredințați spre realizare armatei, digurile vor fi înălțate la cota finală.Armata noastră, cu o existentă de peste 2000 de ani, care azi, 25 octombrie, își aniversează ziua ce evocă eroismul ostașilor noștri în luptele purtate acum 45 de ani pentru eliberarea ultimei brazde din glia străbună de sub ocupația Ungariei hor- thyste și a trupelor naziste, este pregătită să apere cu strășnicie, împreună cu întregul popor, granițele sacre ale patriei, cuceririle revoluționare, independența și suveranitatea națională, societatea noastră socialistă.Astăzi, cînd dezbatem documente de importantă cardinală pentru prezentul socialist și viitorul comunist al patriei noastre, pentru triumful socialismului în lume, asigurăm partidul, poporul nostru, pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, că armata va sluji întotdeauna cu devotament și abnegație cauza socialismului, asigurînd liniștea, munca pașnică și independența veșnică a poporului nostru.
mari. In anul 1989 obțlnînd pro- ductii-record pe care vi Ie raportăm cu bucurie si recunoștință : în medie, peste 12 000 kg la orz. 11 000 kg la grîu. 7 000 kg la soia. 40 tone la porumb. De asemenea, în acest an am livrat la fondul de stat peste plan importante cantități de carne. lină și alte produse. Am industrializat pînă în prezent peste 10 000 tone de legume și fructe, pe care le-am livrat la fondul pieței sub formă de sucuri naturale si conserve. Toate acestea demonstrează că agricultura noastră socialistă dispune de toate condițiile si are dotarea necesară pentru a atinge niveluri de producții cu totul deosebite.Vă încredințăm, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. că vom urma neabătut strălucitul dumneavoastră exemplu de viată si muncă revoluționară, că nu există pentru noi țel mai nobil decît înfăptuirea hotărîtă a politicii interne si externe a partidului si statului nostru, de a munci cu dăruire și abnegație revoluționară, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, a secretarului său general, spre a înălța pe cele mai înalte culmi de progres si civilizație, în glorie si măreție, scumpa noastră patrie. Republica Socialistă România.
privind o anume rămînere In urmă a conștiinței față de nivelul general de dezvoltare a țării, criticile directe pe care ni le-ați adresat privind insuficienta implicare a organizațiilor de femei în munca educativă, în controlul pe care îl exercită asupra bunei desfășurări a comerțului și serviciilor pentru populație, evidențiază neajunsuri în munca și activitatea organizațiilor noastre. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa pentru înlăturarea acestor ne- împliniri, că vom dezvolta în rîndurile tinerei generații, împreună cu școala, cu organizațiile de copii și tineret, răspunderea față de proprietatea socialistă, de patrimoniul de valori acumulat în societatea noastră, pentru întărirea disciplinei și sporirea preocupărilor în direcția pregătirii profesionale, a ridicării nivelului științific, politic și ideologic al întregului personal muncitor.Exprimîndu-ne deplinul atașament față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. că vom munci cu tot mai multă Consecvență pentru perfecționarea și diversificarea activităților noastre, pentru a răspund? cu elan patriotic exigențelor formulate de dumneavoastră în statuarea principiilor socialismului științific, deplin consolidat în România și confirmate de glorioasele realizări ale „Epocii Nicolae Ceaușescu".
rile revoluției științifice și tehnice pot fi puse în slujba păcii, a colaborării între popoare, a umanității.Noi. scriitorii patriei, fără deosebire de naționalitate, ne exprimăm din adincul conștiinței. asemenea întregului nostru popor, cu puterea u- nei singure voințe, adeziunea la Hotărirea Plenarei Comitetului Central al partidului privind realegerea, la Congresul al XIV-lea al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, în 

funcția supremă de secretar general al partidului. In persoana tovarășului Nicolae Ceaușescu, cinstim și iubim un genial conducător de partid și de stat, care, prin monumentala sa operă revoluționară teoretică și practică, prin activitatea sa neobosită, a ctitorit împreună cu poporul și pentru popor epoca noastră de aur. In care rolul conducător al partidului nostru, Partidul Comunist Român, centrul vital al societății, a crescut fără încetare. Activitatea revoluționară, titanică de aproape șase decenii a tovarășului Nicolae Ceaușescu, patriotismul său înflăcărat, internaționalismul său comunist pilduitor, consecvent reprezintă pentru noi garanția supremă a îndeplinirii și pe viitor, victorioase și demne, a misiunii istorice a partidului nostru, o garanție că Iubita noastră patrie. România socialistă, nu se va abate niciodată de la calea revoluționară a construcției socialismului și comunismului.
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Lucrările Plenare! C.C. al P.C.R. se desfășoară într-o atmosferă angajantă, revoluționară, profund marcată de magistrala Expunere prezentată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Prin tezele, aprecierile și orientările de excepțională valoare teoretică si practică, expunerea reprezintă un însuflețitor program de muncă și acțiune al întregului partid și popor.Permiteți-mi, a spus vorbitorul, ca de la această înaltă tribună să dau glas celor mai alese gînduri și sentimente de caldă prețuire și nemărginită recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Galați fată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, exprimind adeziunea noastră deplină la Hotă- rîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, din iunie, privind realegerea la apropiatul congres în funcția supremă de secretar general al partidului a marelui Erou al poporului nostru, ctitorul de geniu al României socialiste moderne, patriot înflăcărat, eminent gin- ditor și conducător revoluționar, strălucit militant pentru cauza socialismului, pentru
Mult stimata și iubitetovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășăElena Ceaușescu,Stimați tovarăși,în numele cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților U- niversității din București, vechi și prestigios locaș al științei și culturii românești, permiteți-mi să exprim de la această înaltă tribună via admirație și nețărmurita prețuire față de magistrala expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document programatic de însemnătate decisivă pentru progresul spiritualității românești, al patriei socialiste. In continuare vorbitorul a spus t Noi, cei ce slujim astăzi destinele Universității din București, nu vom precupeți nici un efort pentru a pune întreaga noastră știință și măiestrie pedagogică în reliefarea paginilor pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le scrie, sub ochii noștri. in marea carte a națiunii noastre. Sînt pagini de vibrant patriotism, de aleasă cinstire față de ceea ce datorăm părinților și înaintașilor noștri, de trainică zidire de tară, de scrutare clară a viitorului.Folosim și acest prilej pentru a da expresie celor mai alese sentimente de stimă și recunoștință față de tovarășa
Mult Iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Exprimîndu-mi în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de la întreprinderea de Aluminiu din Slatina și din întregul județ Olt acordul deplin cu orientările și sarcinile cuprinse în acest program de muncă și luptă revoluționară pentru edificarea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, vă adresăm, cu profund respect și vie admirație, înalta considerație și prețuire pentru contribuția hotărîtoare, de inestimabilă valoare pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. o aduceți la fundamentarea și elaborarea întregii politici interne și externe. la opera de construcție socialistă din țara noastră.Noi. muncitorii, dăm o înaltă apreciere atitudinii dumneavoastră hotărîte. pătrunse de realism — a arătat vorbitorul în continuare — față de caracterul antiștiințific și antisocialist al tezei cu privire la renunțarea la lupta de clasă, teză anacronică,

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI DUMITRU RADU POPESCUMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Plenara lărgită a Comitetului Central se înscrie în contextul de intensă activitate politică prin care întregul partid și popor

în continuare, vorbitorul a spus : Istoria noastră, viața de zi cu zi aduc mii de dovezi grăitoare in favoarea adevărului că în patria noastră fiecare cetățean, indiferent de limba sa maternă, își poate valorifica plenar capacitatea creatoare, bucurîndu-se de toate avantajele pe care societatea noastră socialistă le asigură poporului, făuritor al propriului său destin, într-o țară liberă și independentă.Tocmai de aceea, nu putem primi sfaturi și sîntem împotriva tuturor acelora care au privirile ațintite spre un anume trecut si care ridică în slăvi forme de organizare a vieții so- cial-politice pe care istoria însăși le-a condamnat, întrucît erau întemeiate pe raporturi sociale, .economice, politice profund inechitabile, pe asuprire și exploatare, excluzînd de la conducerea societății tocmai pe făuritorii de bunuri materiala și. spirituale — poporul muncitor, eroic, purtător al celor mail 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI VASILE BONTAȘidealurile supreme ale omenirii, ilustră personalitate a mișcării muncitorești — tovarășul Nicolae Ceaușescu. Asemenea întregului popor, toți cei ce muncesc în județul Galați văd în această opțiune politică fundamentală chezășia sigură a mersului nostru neabătut pe drumul luminos al socialismului și comunismului, garanția continuității politicii revoluționare care a generat procesul de autentică renaștere națională inaugurat de istoricul Congres al IX-lea al partidului.Cu adine respect, exprimăm sentimentele de aleasă stimă și fierbinte gratitudine fată de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului șl statului, savant de înalt prestigiu și recunoaștere internațională, căreia îi adresăm un vibrant omagiu pentru prodigioasa contribuție la fundamentarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare eco- nomico-socială a patriei, la înflorirea, fără precedent, a științei, învățămîntului, artei și culturii, românești, la progresul general al României socialiste.In anii socialismului și, mai cu seamă, în epoca glorioasă de după Congresul al IX-lea al partidului, pe care cu mîndrie și demnitate patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", beneficiind permanent de sprijinul dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, județului nostru drau fost alocate importante fonduri de investiții, valoarea mijloacelor fixe depășind 120 miliarde lei. Volumul producției industriale 

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GHEORGHEacademician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și de știință, profund devotat idealurilor nobile ale umanismului revoluționar, intereselor poporului român, întruchipare strălucită a geniului său creator, pentru exemplul strălucit de dăruire si abnegație pe care ni-1 oferă, pentru contribuția decisivă adusă în procesul de transformare a Stiintei. învățămîntului si culturii în factori hotărîtori ai mersului nostru înainte ne calea construcției socialiste.Așa cum ați subliniat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, adevărata măsură a conștiinței revoluționare. a atașamentului nostru concret, a patriotismului nostru in ultimă instanță, o dau atitudinea față de muncă, contribuția adusă la sporirea patrimoniului de valori materiale si spirituale ale societății. Așadar, educarea studenților în cultul muncii înseamnă educarea lor pe o dimensiune esențială a patriotismului socialist. Patriotismul include atașamentul față de tradițiile istorice și culturale ale țării noastre. Așa fiind. înțelegem profund de ce dumneavoastră, tovarășe secretar general, ne îndemnați să cultivăm mai intens valorile patriotismului socialist și să așezăm la baza întregii activități politico- educative cunoașterea istoriei milenare a poporului nostru, a 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ALEXANDRU ALBUcare are drept scop demoralizarea, dezarmarea comuniștilor, a popoarelor în lupta lor pentru socialism, pentru pace. Vă sîntem. de asemenea, profund recunoscători pentru consecvența revoluționară și înalta principialitate comunistă cu care militați^ pentru creșterea rolului conducător al clasei noastre muncitoare în societate, garanția principală a înfăptuirii socialismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei.Aducem și cu acest prilej un cald omagiu muncitoresc, însoțit de cele mai alese sentimente de adîncă stimă și recunoștință, tovarășei Elena Ceaușescu. remarcabilă personalitate politică și științifică, pentru contribuția de excepție la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru prodigioasa activitate desfășurată în domeniul științei, învățămîntului și culturii românești, pentru punerea în slujba păcii a minunatelor cuceriri ale umanității.In spiritul tezelor, ideilor și indicațiilor formulate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. comitetul nostru de partid, ca de altfel toate organele și organizațiile de partid din județul 

iau parte la pregătirea marelui forum. Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român. A avut loc, în perioada care a trecut de la apariția Tezelor și a Programului-Directivă, o vie și profundă dezbatere națională, un dialog al tuturor forțelor apte să-și spună cuvîntul în ho- tărîrea viitorului României. Ima- 

nobile virtuți morale. Nu putem primi sf aturi de la cei care, elu- dind cele mai elementare adevăruri științifice, istorice, răstălmăcesc istoria altor popoare, falsifică această adevărată carte de învățătură a fiecărei națiuni, reînviind teorii iredentiste și revizioniste, care au adus mari suferințe și prejudicii popoarelor, oare au înveninat relațiile dintre popoare și națiuni. Poporul nostru, strins unit în jurul Partidului Comunist Român, 
a dovedit cu strălucire de-a lungul anilor că este în stare să-și făurească cu demnitate și pricepere destinul, o viață liberă și fericită, să asigure o înflorire minunată tuturor zonelor și localităților țării, bază de granit a prosperității materiale și culturale a fiecărui fiu al patriei. Nu avem dect nevoie de judecători și sfătuitori din afară, nu avem nevoie de sfaturile „cavalerilor conjunctura.]!" din unele țări care desființează realizările revoluționare ale socialismului prin aplicarea unei politici lichiidatoriste și afirmăm 
a sporit în 1988 de peste 15 ori fată de anul 1965. S-a transformat radical agricultura, dobin- dind tot mai mult caracteristicile unui sector socialist modern, dotat cu o puternică bază tehnico-materială. s-au dezvoltat puternic știința, învățământul și cultura, asigurîndu-se, astfel, creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al tuturor localităților județului nostru.Toata aceste remarcabile realizări constituie un exemplu grăitor care ilustrează' justețea politicii partidului nostru de dezvoltare susținută a forțelor de producție pe baza unei rate înalte a acumulării, rolul conducerii unitare a vieții eoonomico-sociale, al afirmării democrației muncito- rești-revoluționare. Tocmai de aceea, sîntem cu totul îndreptățiți să dăm o ripostă fermă cercurilor ostile, reacționare, care denigrează înfăptuirile socialismului și coniestă rolul și importanța proprietății socialiste în scopul vădit de a destabiliza și slăbi noua orînduire, de a frîna, de a întîrzia, în- tr-un fel sau altul, mersul ferm al popoarelor spre lichidarea asupririi și inegalității, spre o lume mal bună și mal dreaptă. Dimpotrivă, practica socială, însăși experiența țării noastre demonstrează superioritatea si umanismul noii orînduiri, bazate pe marea proprietate socialistă, capacitatea de muncă și de creație a unui popor liber șl independent, stăpîn pe soarta sa, care a ales definitiv 
tradițiilor sale de luptă pentru libertate și neatîrnare.Punem pe prim plan valorificarea vocației umaniste a istoriei, care pledează pentru înțelegere și apropiere între popoare și nu pentru dezbinarea lor. Dar istoria este o știință de esență revoluționară. In consecință, orice demers vehiculînd puncte de vedere preconcepute și concepții lipsite de obiectivitate sau de-a dreptul false șl rău-voitoare va întîmpina o opoziție fermă, principială și cuprinzătoare. Afirmăm hotărirea noastră fermă de a milita pentru repunerea în drepturi a adevărului cu privire la trecutul sau prezentul nostru ori de cite ori este răstălmăcit, trunchiat sau grav și tendențios denaturat.In lumina genialei dumneavoastră expuneri, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sarcini sporite revin universității cu privire la predarea științelor sociale. Predarea disciplinelor de stiinte sociale nu e suficient doar să instruiască. ci trebuie să formeze o concepție despre lume, o atitudine activă a omului în raport cu lumea. Ea presupune. cu necesitate, o atitudine militantă, revoluționară, o fermă poziție de partid în abordarea tuturor problemelor. Cu atît mai mult, cu cit in ciuda sloganurilor despre dezi- deologizare. ideologia reactio-
Olt și-au revăzut In spirit critic și autocritic întreaga activitate. au adoptat măsuri concrete pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă în domeniul ideologic, al activității politico-educative, aceasta fiind subordonată în mai mare măsură educării revoluționare, patriotice a tuturor oamenilor muncii, îndeosebi a tinerei generații.Prin întreaga muncă organizatorică și politico-educativă desfășurată, am reușit ca pe 9 luni din acest an să obținem rezultate bune în realizarea indicatorilor de plan. La pro- ducția-marfă s-au realizat în plus 54 milioane lei, la producția fizică 3 455 tone aluminiu, destinat în exclusivitate exportului, productivitatea muncii a crescut cu 12 mii lei om, iar producția la export cu peste 12 la sută. Au fost depășite prevederile la producția-marfă vîndută și încasată, la beneficii și s-au redus cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă.în spiritul înaltelor exigențe formulate de dumneavoastră, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să îmbunătățim radical stilul și metodele de muncă, asigurînd activității politico-organizatorice un caracter mobilizator, activ conștiinței muncitorești, revo

ginea pe care ne-o putem face despre acest spațiu al dialogului și dezbaterii, al evaluării resurselor și abordării lucide a imperativelor viitorului duce cu gîndul la ziditorul care asază cărămidă peste cărămidă, cu calm și rigoare, cu ochiul atent la simetriile trainice ale edificiului, cu grijă ca lucrarea de

deci răspicat că respingem categoric ca neavenite toate încercările, toate Intruziunile în treburile noastre interne. Unica noastră patrie, România socialistă, unica noastră forță conducătoare, Partidul Comunist Român, poartă exclusiv răspunderea pentru rezolvarea problemelor cetățenilor români de alta naționalități, fiindcă acești cetățeni trăiesc aici, la noi în tară, prezentul și viitorul lor fiind indestructibil legate da Viața întregului popor român.Dragostea și entuziasmul, căldura sufletească izvorîtă din a- dincul inimilor cu care locuitorii municipiului nostru. — Tîrgu Mureș — iprezenți în număr impresionant, v-au In- timpinat pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nioolae Ceaușescu, pe dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, in recentul drum pe care nod toți îl numim „Dialogul cu țara" constituie un răspuns concludent și ferm al opțiunii noastre prezente și viitoare.
calea socialismului, ca opțiune esențială.In spiritul exigențelor formulate în expunerea secretarului general al partidului, realitatea arată că formele și metodele noastre de activitate politico-educativă nu se situează la nivelul cerințelor actualei e- tape. In adunâr'le și conferințele de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor de partid au fost analizate cu răspundere comunistă, în spirit critic șl autocritic, neajunsurile din activitatea noastră, unele manifestări de formalism, superficialitate, practicile rutiniere, birocratice, stabiilindu-se măsuri pentru legarea mai strinsă a muncii de propagandă de activitatea de producție, de preocupările oamenilor, de oerințe- le vieții. în acest scop, vom acționa hotărît pentru a folosi mai bine mijloacele de care dispunem, in vederea ridicării nivelului politico-ideologic, a gradului de pregătire și cunoaștere a tuturor oamenilor muncii, formării conștiinței lor revoluționare Înaintate. Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți comuniștii, toate organele și organizațiile de partid din județul Galați vor milita cu fermitate revoluționară, așa cum ne-ațl cerut dumneavoastră, pentru a face din activitatea politico-ideologică o adevărată forță motrice în umrea e- forturilor oamenilor muncii pentru lichidarea grabnică a stărilor de lucruri negative, pentru valorificarea integrală a rezervelor de care dispunem.
DINCĂnară proliferează In form* variate si subtile. susține o largă campanie antimarxistă, anticomunistă și antisocialistă. Acesteia i se adaugă unii ideologi din țările socialiste care, sub pretenția înnoirii marxismului, au trecut, de fapt, la revizuirea principiilor fundamentale și înlocuirea lor cu idei eclectice de nuanță idealistă și antisocialistă sub raport politic. Sîntem convinși că doar înarmarea studenților cu teze generale nu este suficientă. Ei trebuie să înțeleagă și să asimileze conștient, pînă la transformarea în convingeri și norme permanente de conduită, concepția revoluționară a partidului nostru, să vadă determinațiile concrete, particulare ale profundelor și originalelor idei proprii gîndirii novatoare a secretarului general al partidului.Mindrl că ilustra operă a genialului strateg al României socialiste se imprimă în conștiința lumii ca gîndire românească de renume internațional, .ne exprimăm, din adîncul inimii, adeziunea fierbinte, deplină, la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, chezășie a înfăptuiri! viitorului comunist, a transformării patriei noastre într-o puternică forță a științei și culturii înaintate.

luționare, care să asigure însușirea concepției filozofice despre lume și viață a partidului nostru. formarea unei atitudini cetățenești înaintate la toți oamenii muncii din întreprindere. Totodată, vom imprima acestei activități un spirit ofensiv față de orice poziții retrograde, reacționare venite din afară, unele de o virulență fără precedent, răbufniri ale anticomunismului internațional, dintotdeauna gata să denigreze înfăptuirile istorice ale orin- duirii socialiste.Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. că cea mai vie și elocventă expresie a profundei noastre adeziuni la Hotărirea Plenarei Comitetului Central din iunie privind reînvestirea dumneavoastră în funcția supremă de partid o va constitui îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, sporirea rodniciei muncii, întărirea șl dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, transformarea întreprinderii noastre într-o citadelă a răspunderii muncito- rești-revoluționare, ferm angajată. prin puternicul său detașament muncitoresc, în înfăptuirea prbgramelor de dezvoltare economico-socială a patriei, de ridicare a ei pe noi culmi de civilizație și progres.
mîine să se ridice pe temelia puternică de azi.Poporul român, partidul nostru comunist au în fruntea lor un mare creator de istorie care, trăgîndu-și înțelepciunea din inepuizabilele izvoare ale neamului, acumulînd o impresionantă experiență politică în lup-(Continuare în pag. a Vl-a)



PAGINA 6 SClNTEIA — joi 26 octombrie 1989

(Urmare din pag. a V-a)ta pentru triumful Idealurilor revoluției, pentru zidirea unei Românii cu adevărat libere si independente, ne călăuzește de un sfert de veac in cea mai complexă și profundă operă de edificare inițiată si materializată în multimilenara noastră existență. Acest mare om politic, patriot înflăcărat, personalitate de prestigiu a lumii contemporane, garanție a continuității a ceea ce am zidit cu totii, oameni din toate profesiile, generație lingă generație, este tovarășul Nicolae Ceaușescu ! Numele lui îl rostește tara, sub semnul unei opțiuni fundamentale, al unanimității de voință, ca. la cel de-al XlV-lea Congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în suprema răspundere de secretar general al partidului. împreună cu poporul întreg, scriitorii din România îșl exprimă deplina, hotărîta adeziune la acest act politic esențial pentru noi toti. Vedem in realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului perpetuarea celui mai trainic flux al istoriei noastre contemporane. Vedem deschi- zfndu-se cale șl mai largă, și mai generoasă valorificării potențialului uman și material al națiunii. Vedem construcția si
Mult stimate și iubite tovarăș* Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Trăim astăzi cu firească șl legitimă mîndrie patriotică un e- veniment cu profundă rezonanță politică în viața comuniștilor, a întregii națiuni, prilejuit de analiza riguros științifică a problemelor socialismului, ale activității ideologice, politico- educative, de dezvoltare a conștiinței revoluționare și de formare a omului nou. cuprinsă in magistrala expunere rostită in deschiderea lucrărilor plenarei de eminentul gînditor revoluționar al epocii contemporane și strălucitul strateg al devenirii noastre socialiste, ilustrul conducător comunist care s-a Identificat total cu aspirațiile supreme ale națiunii, militantul neobosit pentru propășirea societății românești și ctitorul de gtaiu al patriei socialiste. libere, suverane și independente, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Excepționala expunere a secretarului general al partidului, în care îsi găsesc o dezvoltare creatoare, în spiritul materialismului dialectic și istoric, al socialismului științific. teze, idei, orientări și concluzii de cea mai mare însemnătate teoretică și practică pentru înfăptuirea, in noua etapă, a procesului revoluționar neîntrerupt din țara noastră, se constituie Intr-un document programatic care înarmează partidul și poporul cu problemele actuale ale dezvoltării economico-sociale, ale socialismului și vieții mondiale, contribuind astfel la mai buna înțelegere a perspectivei științifice, pe care Congresul al XlV-lea o va deschide în fața națiunii, pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei spre comunism.Plenara Comitetului Central își desfășoară lucrările in atmosfera de puternică angajare patriotică, revoluționară, in care întregul partid și popor dezbat documentele pentru Congresul al XlV-lea. congres istoric care va marca victoria deplină a socialismului, adevărata independentă politică Si e- conomică a României, prefigu- rind în mod strălycit viitorul patriei noastre, înscrisă tot mai ferm pe coordonatele dezvoltării socialiste și comuniste.In cadrul acestor ample dezbateri ce se desfășoară în organizațiile de partid, în adunările generale ale oamenilor muncii, in plenarele organizațiilor de masă și obștești, într-un climat de înaltă răspundere și exigentă revoluționară, de analiză temeinică a Întregii activități, într-o perioadă de bilanț și de stabilire a obiectivelor fundamentale pentru viitor, la care participă practic Întregul partid, întreaga națiune, se dă glas satisfacției depline și mlndriei patriotice fată de marile realizări înfăptuite ia perioada istorică inaugurată de Congresul al IX-lea, cea mai rodnică în împliniri din multimilenara noastră existentă și denumită în semn de aleasă și profundă recunoștință față de genialul ei Ctitor — „Epoca Nicolae Ceaușescu".Mindri de grandioasele realizări obținute in ultimul sfert de veac, comuniștii, toți oamenii muncii, intr-o indestructibilă unitate de cuget și simțire, exprimă aleasa gratitudine față de prodigioasa și strălucita activitate teoretică și practică desfășurată de secretarul general al partidului, consacrată propășirii șl înfloririi scumpei noastre patrii și dau glas voinței lor unanime ca, la cel de-al XlV-lea Congres, în funcția supremă de partid să fie reales cel mai stimat și iubit fiu al națiunii, luptătorul ferm pentru triumful socialismului și comunismului, pentru progresul neîntrerupt al României și bunăstării întregului nostru popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Această opțiune de importantă Istorică, ce reprezintă voința națiunii, izvorăște din convingerea nestrămutată a întregului popor de a avea în frunte un eroic și glorios partid condus in continuare cu aceeași fermitate revoluționară, cu aceeași strălucire de marele ginditor vizionar, tovarășul Nicolae Ceaușescu. garanția cea mai sigură a înaintă
Mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult iubită si stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimate tovarășe, stimat! tovarăși.Plenara lărgită a Comitetului Central al Partidului Comunist 

gură șl riguroasă, puternică șl menită să dăinuie peste veacuri. ■Vedem o certitudine a existenței și apărării unei societăți în care omul este cu adevărat om, stă- pîn pe sine și pe valoarea sa în propria sa casă.Ne exprimăm, totodată, «dineul respect, nețărmurita stimă față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru prestigioasa sa activitate științifică, pentru fapta sa de om politic puternic implicat în progresul creației intelectuale și materiale a țării, sub semnul exigențelor gîndirii înaintate a lumii contemporane.Am ascultat ieri, în deschiderea lucrărilor plenarei, magistrala expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucită sinteză de 4dei și teze politico- ideologice cardinale pentru lumea in care trăim, expunere ce întregește armonios și structural documentele pentru apropiatul Congres al partidului, aflate. în spirit și literă. în dezbaterea largă a întregii țări. Acum, toate aceste documente de importanță primordială, prin forța lor de analiză si prospectare, se află și pe masa de lucru a scriitorilor din România. Străine de dogmatism, deschise inițiativei și perfecționării, respingînd. așa cum o face de altfel întreaga politică a partidului nostru de 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI EMIL BOBUrii neabătute a României spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație.Viața a demonstrat cu putere că aVind în frunte un partid revoluționar, călit din punct de vedere organizatoric și ideologic, cum - este Partidul Comunist Român, partid al clasei muncitoare — clasa cea mai înaintată a societății —. un conducător de excepție, strălucit ginditor și strateg revoluționar, militant ferm pentru aplicarea creatoare a principiilor fundamentale ale socialismului științific la condițiile țării noastre, poporul român a înfăptuit, măreț și durabil, prin forțe proprii și printr-o largă și rodnică colaborare internațională grandioase obiective so.cial-economice, obținind remarcabile succese în dezvoltarea generală a țării.Pentru noi, cei ce trăim și muncim pe pămîntul românesc, este o mare fericire că la cîrma destinelor partidului și ale țării a fost chemat de istorie, prin voința unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, a întregii națiuni, tovarășul Nicolae Ceaușescu, genial continuator al operei celor mai de seamă înaintași ai poporului, cunoscător profund al realităților românești și mondiale, care, în diferitele etape ale construcției socialiste, ca și in momentele de răscruce pe plan internațional, a adus o contribuție deosebit de importantă la clarificarea amplului și complexului proces al edificării socialismului în România.Prin contribuția decisivă, hotă- rîtoare a secretarului general al partidului au fost stabilite, in mod științific, obiectivele fundamentale ale mersului nostru spre socialism. ceea ce a ferit societatea românească de convulsiile stagnării, șomajului, inflației, ale crizei economice mondiale și i-a conferit perspectiva clară a înaintării sigure spre comunism.Sînt încă vii în conștiința comuniștilor, a întregului popor tezele, ideile și conceptele de autentică esență revoluționară, elaborate și fundamentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului Central al partidului pe problemele ideologice din 1982, in Tezele din aprilie 1988, care au contribuit la dezvoltarea creatoare a materialismului dialectic, și istoric, a socialismului științific, îmbogățind patrimoniul gîndirii revoluționare universale.Situînd permanent în centrul preocupărilor sale necesitatea sporirii rolului activității poli- tico-ideologice și educative, a- ducînd permanent noi și importante contribuții la dezvoltarea și perfecționarea acestei laturi esențiale a activității de propagandă, conducătorul nostru 'înțelept și eruditul ginditor revoluționar a înzestrat partidul cu Programul ideologic — veritabil tezaur al gindirii și practicii construcției socialiste în țara noastră, sinteză a spiritului revoluționar. creator —. parte integrantă a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Sub puternica înrîurire a Prognamului ideologic, în societatea noastră socialistă, s-a realizat o permanentă modelare a conștiinței revoluționare, s-a cimentat unitatea poporului în jurul partidului, a secretarului său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu, care s-a dovedit a fi o uriașă forță a progresului națiunii, temelia tuturor grandioaselor înfăptuiri din perioada puternicului dinamism de după Congresul al IX-lea.Munca unită a poporului, unitatea de gîndire și acțiune â tuturor fiilor patriei au reprezentat factori hotăritori care au făcut ca, intr-o perioadă istorică scurtă, România să înfăptuiască grandioase ctitorii care vor dăinui pesta veacuri, să înainteze cu pași repezi pe calea progresului economioo-so- cial, a civilizației socialiste și comuniste.Dispunem de o industrie modernă. dezvoltată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, capabilă să valorifice la un nivel superior resursele materiale și umane ale țării, de o agricultură socialistă in plin progres, înscrisă ferm pe coordonatele noii revoluții agrare, ramuri de bază caTe asigură creșterea puternică a producției. a venitului national, a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. în același timp, în țara noastră a cunoscut o puternică înflorire știința, in- vățămintul și cultura, domenii conduse cu înaltă competentă de
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI GHIZELA VLADRomân, reprezintă un moment de hotărîtoare însemnătate în viata partidului șl a poporului, în desfășurarea operei de construcție socialistă în tara noastră.Expunerea prezentată plenarei lărgite evidențiază încă o 

după cel de-al IX-lea Congres, modelele de gîndire unice, tiparele obligatorii și așa-zisele „căi de urmat", aceste documente sînt expresia unui mare adevăr, semnificînd că drumul și modelul care trebuie urmate sînt numai cele pe temelia cărora ne-am ridicat propriile noastre valori. După ce a relevat că în ultimul sfert de veac în România s-a creat o civilizație nouă, de mare valoare umanistă, că am obținut independența economică deplină în contextul marilor victorii ale poporului pe drumul socialismului, vorbitorul a arătat : Scriitorii români de azi sînt mindri de descendența lor din rindurile poporului. Morala structurală a creației presupune lupta împotriva a tot ceea ce oprimă omul, îi știrbește demnitatea, îi subordonează inteligența și munca în slujba intereselor celor ce nu muncesc. Operele literare contemporane, cu valorile lor care vor dăinui, n-ar fi fost create în absenta climatului de angajare revoluționară în lupta pentru libertatea și demnitatea omului, făurit de partid, fără atmosfera de emulație inaugurată de cel de-al IX-lea Congres. fără hotărîrea de a scrie despre adevărul unor oameni a- devărați, eroii literaturii române de azi.
tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, savant de larg prestigiu mondial.Intr-o perioadă de mare tensiune în viața economică internațională, România se dezvoltă ascendent, oferind lumii tabloul unei economii sănătoase și viguroase, in plin avînt. fapt care i-a permis lichidarea în întregime a datoriei sale externe.In concepția profund realistă, novatoare, științifică și de largă cuprindere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, forța creatoare a teoriei revoluționare, a activității ideologice se reflectă în mod direct in însăși creșterea și întărirea continuă a rolului partidului in afirmarea sa ca centru vital al întregii națiuni.Datorăm gîndirii filozofice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, izvorîtă din cunoașterea temeinică a legităților construcției socialiste, a realităților din mișcarea comunistă și muncitorească și a misiunii istorice a clasei muncitoare, faptul că Partidul Comunist Român se prezintă astăzi ca un puternic partid revoluționar, un partid al întregului popor, care numără peste 3,8 milioane de membri, in cadrul căruia ponderea muncitorilor și țăranilor reprezintă peste 70 la sută, avînd puternice organizații în toate locurile de muncă. în toate domeniile de activitate.Partidul nostru este astăzi puternic prin calitatea membrilor săi. prin înaltele principii șl valori etice ce călăuzesc munca și viaț- comuniștilor, prin legăturile strînse și permanente cu masele largi, prin încrederea nestrămutată cu care toți oamenii muncii, întreaga națiune urmează partidul, pe secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In această perioadă, cînd cercurile reacționare, imperialiste, în lupta lor înverșunată împotriva socialismului își concentrează atacurile în primul rînd asupra partidelor comuniste, a rolului și caracterului revoluționar al acestora, ceea ce face să se creeze confuzie în rîndul comuniștilor și al maselor populare, să aducă mari daune unității clasei muncitoare, plenara noastră se dovedește deosebit de actuală și necesară, întrucît, de la înalta ei tribună, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a definit cu clarviziune locul și rolul partidului comunist în procesul edificării socialismului și comunismului, al clasei muncitoare — clasa conducătoare în societate —. al dezvoltării proprietății de stat și cooperatiste, al democrației muncitorești-re- voluționare.Magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu dă răspunsuri și orientări clare la o serie de probleme fundamentale ale construcției și revoluției socialiste, se constituie într-o adevărată cartă politică și ideologică, avînd un rol de importanță excepțională în înarmarea partidului și poporului cu o concepție revoluționară de mare perspectivă, ce luminează calea spre comunism.Desigur, se pune pe bună dreptate întrebarea : pot oare cercurile reacționare, imperialiste să înșele clasa muncitoare cu teoriile lichidatoriste, prezentate în ambalaje poleite, a- ceastă clasă exploatată secole de-a rîndul, înjosită și umilită de aparatul represiv al bur- ghezo-moșierimii, care, după e- liberarea sa, a reușit, prin muncă asiduă și cu sacrificii imense, să determine profunde transformări socialiste în viata poporului său ?Pentru noi, comuniștii, pentru întregul nostru popor este clar că aceste cercuri care mizează pe înșelătorie, recurgînd la fel de fel de elemente puse în slujba reactiunii, nu pot să aibă decît ceea ce le-a oferit istoria : iluzii, eșec și condamnare.Viitorul omenirii — așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — este socialismul, iar în țara noastră capitalismul a apus pentru totdeauna !Acesta este răspunsul nostru ferm, exprimat de întregul popor și întărit prin pilduitoare fapte de muncă eroică, prin hotărîrea nestrămutată de a da ripostă fermă oricăror încercări de amestec în treburile noastre interne, de a consolida șl mai puternic marile victorii socialiste, demnitatea și echitatea, înflorirea necontenită a personalității umane.Constituie un mare adevăr, pe care-1 subliniem cu profundă satisfacție și mîndrie patriotică.
dată, cu deosebită pregnantă, rolul determinant al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la fundamentarea științifică a strategiilor de dezvoltare economico-socială a tării, la înnoirea și îmbogățirea continuă

Sînt vii în conștiința noastră vibrantele îndemnuri a- dresate scriitorilor în expunerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, privind necesitatea ridicării nivelului creației literar-artisti- ce, promovînd în masele de cititori, constructori ai socialismului opere pătrunse de spirit revoluționar, combătînd cu fermitate așa-zisa teză a „artei pentru artă" și transformînd literatura într-un factor eficient de educare și de ridicare a conștiinței tuturor fiilor patriei. Pentru scriitorii României socialiste. ca de altfel pentru toți creatorii, adevărata sursă de inspirație trebuie să o constituie poporul român, realizările societății noastre socialiste. Cit sînt de expresive și pătrunzătoare cuvintele rostite de dumneavoastră ieri, mult stimate tovarășe secretar general : „Să nu se alerge după ulcioare străine, chiar dacă sînt poleite cu aur. Să se bea apa vie, dătătoare de viață din glia română". Sintem pe deplin conștienți că este nevoie de noi romane, de noi poezii și noi piese de teatru. de o literatură mai combativă, care să contribuie, prin înaltul lor mesaj de idei și valoare artistică, la promovarea și afirmarea principiilor nobile ale umanismului socialist.
faptul că secretarul general al partidului nostru a fost printre primii care au sesizat intensificarea activității cercurilor reacționare, antisocialiste și anticomuniste, de amestec în treburile interne ale țărilor socialiste, în scopul destabilizării orînduliii lor sociale, a slăbirii coeziunii acestora.In spiritul înaltei responsabilități față de cauza socialismului, a solidarității și colaborării militante, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a acționat cu toată hotărîrea, făcînd demersuri energice pentru a atrage atenția asupra evoluției periculoase a unor fenomene îndreptate împotriva unor partide comuniste și muncitorești, a unor țări socialiste.Activitatea perseverentă și strălucită desfășurată pe plan extern, expunerile făcute în cadrul diferitelor organisme internaționale, precum și la marile adunări populare cu oamenii muncii, prilejuite de vizitele de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județele țării, intîlnirile cu șefi de state și conducători ai partidelor comuniste și muncitorești au făcut ca iubitul nostru conducător să se bucure de autoritate și prestigiu pe toate meridianele globului, de cea mai înaltă stimă și apreciere pentru remarcabila sa contribuție la abordarea și soluționarea realistă a problemelor majore și complexe ale omenirii.Stimați tovarăși,După cum rezultă din magistrala expunere a secretarului general al partiduluij un rol de prim ordin revine muncii organizatorice, ideologice și politico-educative. In concepția profund revoluționară, novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, activitatea organizatorică șl munca de propagandă se înscriu ca pîrghii de seamă în creșterea continuă a rolului conducător al organelor si organizațiilor de partid, în mobilizarea maselor la înlănțuirea neabătută a programelor si nianurilor de dezvoltare multilaterală a patriei.Exprimind adeziunea noastră deplină la excepționalele teze, idei și sarcini pe care le-ati formulat, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru transpunerea lor neabătută în viață încă din a- ceastă perioadă de efervescentă activitate creatoare, tot mai. intensă. desfășurată în întîmpina- rea Congresului partidului, fiind ferm convinși că îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor de plan și a minunatelor programe de dezvoltare economico-socială a patriei constituie cea mai grăitoare dovadă a superiorității orinduirii socialiste și, totodată, cea mal puternică ripostă dată cercurilor reacționare, care încearcă să denigreze noua orinduire. partidele revoluționare ale clasei muncitoare.Cu cea mai înaltă răspundere vom acționa ca în toate organele și organizațiile de partid activitatea organizatorică și po- litico-ideologică să devină o puternică forță motrice, capabilă să dinamizeze conștiințele oamenilor muncii, dezvoltarea generală a societății.La baza întregii activități Ideologice și politico-educative vor sta Programul partidului și Programul ideologic, documentele congreselor și plenarelor Comitetului Central, tezele. ideile și orientările de o inestimabilă valoare teoretică și practică fundamentate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Preocupîndu-ne cu toată consecventa de afirmarea tot mai puternică a rolului conducător al partidului în societate, de dinamizarea activității organelor și organizațiilor sale, de perfectionarea continuă a vieții interne de partid, de respectarea neabătută a principiilor statutare, vom acționa permanent pentru întărirea unității de monolit a întregului popor in jurul Partidului Comunist Român. ai dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, străluctt conducător politic, care ați conferit partidului glorie și măreție, o luminoasă .perspectivă revoluționară — conștienți că în această unitate indestructibilă se află izvorul nesecat al forței și tăriei comuniștilor, al o- rinduirii noastre socialiste 1 
a patrimoniului Ideologic al partidului, al gîndirii revoluționare contemporane.Plenara noastră se desfășoară în climatul de puternică vibrație patriotică, in care comuniștii. toti oamenii muncii, a- nimati de aceleași gînduri și 

sentimente îșl exprimă într-o impresionantă unanimitate adeziunea lor la Hotărîrea Comitetului Central privind propunerea ca la cel de-al XIV- lea Congres. în funcția supremă de secretar general al partidului să fie reales eminentul conducător al poporului. înțeleptul nostru cîrmaci. erou Intre eroii neamului, personalitate de cel mai înalt prestigiu a vieții internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că a- dunările și conferințele de dări de seamă și alegeri ce au avut loc în această perioadă au a- nalizat cu responsabilitate șl exigentă comunistă activitatea defășurată de organele și organizațiile de partid pentru îndeplinirea sarcinilor, au stabilit măsuri exigente pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe acest an și pe întregul cincinal, acordind o atentie sporită perfecționării activității ideologice și politico-educative, creșterii combativității față de lipsuri, afirmării plenare a spiritului revoluționar.în dezbateri s-a evidențiat faptul că viața, realitățile, au demonstrat și demonstrează cu putere caracterul profund e- ronat șl dăunător al tezelor care susțin că in condițiile actuale ale dezvoltării construe-
CUVÎNTULMult stimate șl iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,în pragul Congresului el XlV-lea al partidului, congresul marilor victorii socialiste, al triumfului principiilor socialismului în transformarea revoluționară a patriei, al independenței depline a României, magistrala dumneavoastră expunere. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se Înscrie in patrimoniul documentelor Partidului Comunist Român de după istoricul Congres al IX-lea, constituind fără îndoială un amplu program de dimensiuni naționale pentru întreaga activitate ideologică și politico- educativă. o contribuție de cea mai mare însemnătate la dezvoltarea gîndirii revoluționara contemporane.Vă sîntem profund recunoscători. mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru modul strălucit în care elaborați strategia și tactica revoluționare ale partidului nostru, pentru clarviziunea cu care ați stabilit, etapă de etapă, începînd cu Congresul al IX-lea, în permanentă concordanță cu idealurile fundamentale ale poporului. cu specificul societății românești și realitățile lumii contemporane, obiectivele dezvoltării economico-sociale, căile și modalitățile concrete de edificare a socialismului în patria noastră.Spre mîndria noastră, a tuturor, RomârRa. devenită azi o țară cu industrie modernă puternică și agricultură avansată, întemeiate pe cele mal noi cuceriri ale științei și tehnicii, a înregistrat, prin grandioasele realizări obținute în anii epocii ce vă poartă numele, unul dintre cele mai înalte ritmuri de dezvoltare din lume.Toate acestea, pe fondul exemplarei activități de aproape șase decenii a ilustrului nostru conducător, al realizărilor grandioase de după anul de referință 1965, sînt temeiuri de neclintit pentru care și noi, comuniștii din Dolj, toți oamenii muncii, ca și întreaga tară, susținem unanim și din toată inima realegerea la Congresul al XlV-lea, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, « eroului nostru național, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Dezbaterile in Plenara Comitetului Central a activității ideologice, a problemelor socialismului beneficiază de neprețuitul privilegiu de a se desfășura pe baza excepționalei expuneri a eminentului conducător al partidului șl statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care evaluează magistral activitatea amplă a partidului pe acest tărîm și trasează sarcinile ce revin comuniștilor și organizațiilor de partid.In aceste momente de maximă angajare din preajma celui ' de-al XlV-lea Congres al partidului, precum șl în împrejurările ascuțirii extreme a contradicțiilor și luptei ideologice in lume, expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu se detașează ca un document de referință prin principialitatea, clarviziunea și combativitatea abordării problemelor actuale ale socialismului, ale luptei de clasă, evoluției vieții internaționale și sarcinilor partidelor comuniste și muncitorești, ale forțelor antiimperialiste, democratice și progresiste.încercăm cu toții sentimentul mindriei îndreptățite cînd constatăm că șefi de state șl guverne, conducători de partide și personalități politice de pe toate meridianele globului recunosc și apreciază în mod deosebit fermitatea cu care partidul și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, se pronunță și acționează pen

ției socialiste nu mal este o- biectiv necesară înfăptuirea rolului de conducător politic al partidului în societate, că el trebuie să cedeze o parte din atribuțiile și răspunderile sale altor forțe so- cialrpolitice, subliniindu-se că asemenea teorii lichidatoriste urmăresc în fond să lipsească societatea de cea mai înaintată si consecventă forță revoluționară. capabilă să organizeze energiile creatoare ale poporului. în lupta pentru îndeplinirea idealurilor sale supreme.In același timp, s-a dat o înaltă apreciere preocupării dumneavoastră statornice. mult stimate tovarășe secretar general, pentru perfecționarea continuă a activității partidului nostru, pentru strîngerea legăturilor sale cu poporul, pentru întărirea rolului său conducător in toate domeniile, pentru ca partidul să rămînă permanent un partid revoluționar, călăuzit de concepția socialismului științific, acționînd consecvent pentru transformarea revoluționară a societății.Raportez plenarei că oamenii muncii din județul Covasna au reușit, în cadrul amplei întreceri socialiste, ce se desfășoară în intimpinarea apropiatului Congres al partidului nostru, să asigure un avans de circa o jumătate de lună în îndeplinirea 
TOVARĂȘULUICu profund respect exprimăm și cu acest prilej un vibrant omagiu și cele mai alese sentimente de prețuire tovarășei Elena Ceaușescu, proeminent militant revoluționar. pentru contribuția remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la fundamentarea și aplicarea planurilor șl programelor de dezvoltare eco- nomico-socială a țării, la înflorirea științei, învățămîntului șl culturii românești și afirmarea tot mai puternică a acestora pe plan mondial.Ați afirmat Ieri cu toată tăria, mult stimate tovarășe secretar general, că numai șl numai în condițiile socialismului au fost posibile marile noastre victorii. Numai și numai socialismul a lichidat înapoierea din trecut și a asigurat ridicarea într-o perioadă scurtă a României la un înalt nivel de dezvoltare economico-socială. Este crezul fundamental izvorît din propria noastră experiență, adevărul de esență al întregului popor care a cunoscut vreme îndelungată împilarea, sărăcia, exploatarea, inechitatea și discriminările sociale, dar n-a încetat niciodată să aspire Ia o viață mai bună, mai demnă, la un prezent și un viitor pe potriva măreției trecutului său istoric.Amplul bilanț al realizărilor obținute în anii construcției socialiste se regăsește în repartizarea armonioasă, echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, în edificarea unui complex industrial modern, articulat, în dezvoltarea și întărirea continuă a proprietății socialiste, în asigurarea pe această cale a deplinei egalități în drepturi pentru toți cetățenii patriei, în creșterea permanentă â nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Și județul în care muncesc a urcat în toți acești ani. împreună cu țara, numeroase trepte spre progres și bunăstare. Cunoașteți bine județul Dolj, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. Intr-o mare întîlnire electorală memorabilă, în anul 1946, la Craiova, ați prefigurat un viitor strălucit fiilor acestor meleaguri, viitor care azi, în luminoșii ani ai socialismului, a devenit o realitate indubitabilă. Tot ce s-a durat în Dolj este rezultatul celor peste patru decenii de socialism și in mod deosebit al împlinirilor din anii de după Congresul al IX- lea al partidului.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ION STOIANtru apărarea bazelor și principiilor socialismului, pentru afirmarea neabătută a rolului istoric al partidelor comuniste și muncitorești în opera de transformare revoluționară a societății, subliniind prin aceasta încrederea nestrămutată în trăinicia si superioritatea socialismului, în capacitățile revoluționare ale clasei muncitoare și partidelor sale.Aceste orientări promovate consecvent de Partidul Comunist Român își au sorgintea bine cunoscută în direcțiile noi, deschizătoare de largi orizonturi politice trasate de Congresul al IX-lea al partidului, intrat deja in istorie ca moment de cotitură sub impulsul dinamizator și cutezanța revoluționară ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.Fermitatea in apărarea principiilor socialismului, marile realizări ale poporului român in făurirea noii orînduirl, prestigiul imens în lume și în mișcarea comunistă internațională implică cu necesitate realegerea la Congresul al XlV-lea a tovarășului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de secretar general al partidului, aceasta fiind totodată garanția de neclintit a înaintării României pe calea progresului neîntrerupt, garanția independentei și suveranității naționale a patriei noastre.îmi fac o datorie de conștiință să subliniez cu adîncă recunoștință în fața plenarei contribuția de mare însemnătate adusă de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu la elaborarea și transpunerea în viață a programelor de activitate, la în

planului producției Industriale, a celei destinate exportului.întregul spor are La bază creșterea productivității muncii, e- fect al aplicării consecvente a programelor de organizare-mo- dernizare a proceselor de producție, la elaborarea cărora am primit un ajutor neprecupețit din partea Consiliului Național al Științei și învățămîntului.Folosind șl acest prilej pentru a vă adresa mulțumirile noastre cele mai călduroase pentru sprijinul acordat, vă rugăm tovarășă Elena Ceaușescu, să primiți omagiul nostru cel mai respectuos pentru contribuția dumneavoastră de înaltă competență la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la promovarea fermă a științei, învățămîntului și culturii, ca factori hotăritori ai progresului multilateral al patriei.Apariția unor puternice șl moderne platforme industriale, — a arătat, în continuare vorbitoarea — crearea a zeci de mii de noi locuri de muncă, chipul nou și mindru al așezărilor județului Covasna pun în lumină cu argumente de necontestat justețea politicii partidului nostru consacrată dezvoltării echilibrate a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, ca o condiție fundamentală a asigurării egalității depline In drepturi a tuturor cetățenilor țării,
ION TRAIAN ȘTEFANESCUDintr-un județ eminamente agrar, cu 50 la sută din populație neștiutoare de carte. Doljul .glorios al anilor „Epocii Nicolae Ceaușescu" a devenit un puternic centru industrial al țării, cu moderne întreprinderi producătoare în ramuri de virf, cu agricultură avansată. Concomitent, sub îndrumarea atentă a tovarășei Elena Ceaușescu, județul constituie azi o puternică cetate a științei, invățămîn- tului și culturii, un real focar al spiritualității naționale.Expresia sintetică fundamentală a acestor ani, care a reprezentat poate și cea mai grea sarcină a partidului, o constituie făurirea oamenilor noi al Doljului, profund devotați cauzei partidului nostru, a socialismului și comunismului. Așa cum au dovedit-o experiența, viața însăși, făurirea noii orîn- duiri nu este un drum neted, cl un proces complex în desfășurarea căruia apar nu puține greutăți și obstacole ce trebuie depășite, se cer soluționate la timp unele contradicții prin Intervenția conștientă, fundamentată a partidului comunist.O asemenea subliniere este cu «tît mai actuală cu rit forțele reacționare Imperialiste, diverse alte cercuri ostile și-au intensificat acțiunea de subversiune politică și Ideologică, activitatea antisocialistă și anticomunistă. Ele sprijină și încurajează orice oscilație șl abatere de Ia principiile socialismului, se amestecă în diferite moduri, în surdină, insidios sau chiar direct, public în treburile interne ale unor țări. Prin cel mai autorizat fiu al națiunii noastre s-a rostit aici un adevăr fundamental. Este de datoria supremă a partidelor comuniste să asigure continuitatea neabătută a procesului revoluției și construcției socialiste, să acționeze ferm pentru respectarea principiilor fundamentale ale socialismului, să respingă orice încercare de destabilizare, să promoveze cu adevărat interesele clasei muncitoare. ale popoarelor în întregul lor. Experiența noastră și cea mondială demonstrează că legitimitatea istorică a socialismului nu poate fi pusă în cauză în nici un caz, însă este limpede că nu se poate vorbi despre socialism dacă acesta nu ține seama de popor, dacă nu este înfăptuit cu poporul și pentru popor.Vă raportez că în ansamblul pîrghiilor de lucru ale comitetului județean, ale organelor și 

făptuirea politicii partidului și statului nostru în domeniile ideologiei, științei și culturii, ale relațiilor internaționale și politicii externe a României.Partidul nostru demonstrează cu tăria argumentelor oferite de realitățile din România că socialismul dispune de un imens potențial de progres, în care edificarea noii brinduiri este concepută ca un amplu și permanent proces revoluționar, care cere promovarea hotărîtă a noului în toate sectoarele. întărirea necontenită a rolului conducător al partidului în societate, consolidarea și dezvoltarea proprietății socialiste, perfecționarea funcțiilor statului, democrației muncito- rești-revoluționare și a cadrului de participare efectivă a oamenilor muncii la organizarea șl conducerea vieții social-politice și economice.Experiența partidului nostru 'atestă că perfecționarea societății socialiste reprezintă un o- biectiv permanent și nu obiect al unor campanii mai mult sau mai puțin periodice. Aceasta solicită un pronunțat discernă- mînt, exclude preluarea unor forme de organizare social- politică de la orinduirea capitalistă și implică dezbaterea amplă și creatoare a tuturor aspectelor respective în propriul partid și cu întregul popor.Asistăm, din păcate, la acțiuni concrete de negare a realizărilor socialismului, însoțite de promovarea unor măsuri lichidatoriste, reformiste, de renunțare la rolul conducător al partidului comunist, cu scopul declarat al revenirii la vechea orinduire șl la politica de asu

fără deosebire de naționalitate, dmd. totodată, expresie superiorității orinduirii socialiste, forței și capacității sale de a soluționa Intr-un profund spirit umanist problemele dezvoltării economico-sociale. de a asigura bunăstarea șl demnitatea poporului. Independența ai suveranitatea tării.Adine pătrunși de aceste adevăruri, comuniștii, toți locuitorii județului Covasna resping ferm orice încercări ale unor cercuri ostile socialismului, care propovăduiesc renunțarea la cuceririle socialismului și întoarcerea la orinduirea capitalistă, la șomaj, inechitate și discriminare socială.Asemenea întregului nostru popor, sintem animați de nețărmurită dragoste și recunoștință pentru îndelungata șl neobosita dumneavoastră activitate revoluționară, reinnoim și cu acest prilej, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, angajamentul comuniștilor, . al tuturor oamenilor munoii din județul Covasna, de a acționa cu toată energia, cu dăruire patriotică și spirit revoluționar, pentru traducerea în viață a în- suflețitoarelor programe de dezvoltare economico-socială și înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
organizațiilor de partid, munca politico-ideologică, de propagandă a contribuit prin mijloacele sale specifice la obținerea unor rezultate superioare în activitatea economică. Realizările din acest an sint mai mari față de 1988 la producția-marfă industrială cu 8,1 la sută, la export cu 14.2 la sută. S-au realizat integral investițiile, inclusiv locuințele. Producțiile agricole vegetale sînt cele mai mari obținute de județul Dolj pînă acum. Cu toate acestea, realitățile demonstrează că avem o anumită rămînere în urmă a activității politico-ideologice, de educație comunistă, atit în relație cu nivelul de dezvoltare economico-socială al județului nostru, cit și în funcție de sarcinile și exigențele actuale mereu crescînde. Se explică în acest fel în bună măsură neajunsurile și lipsurile existente încă în activitatea economică dintr-o seri* de unități industriale și agricole, puse in evidență cu toată tăria de recentele adunări șl conferințe de partid care au avut loc și in județul nostru. Forurile statutare ale comuniștilor s-au constituit în reale școli de educare revoluționară a acestora, demonstrînd creșterea rolului politic conducător al organizațiilor de partid.Este clar pentru noi că principiile socialismului nu se pot impune de la sine, ci numai prin forța exemplelor vieții, printr-o intensă, profundă șl convingătoare activitate ideologică șl po- litico-educativă. Iată de ce, în spiritul orientărilor fundamentale cuprinse in expunerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom lua măsuri. Inclusiv în cadrul conferinței județene de partid, pentru intensificarea activității tuturor organelor și organizațiilor de partid în direcția educării patriotice, revoluționare a comuniștilor, a oamenilor muncii, a tineretului și mobilizării lor exemplare la înfăptuirea sarcinilor de plan. In mod deosebit vom dezvolta preocupările pentru formarea unei opinii da masă, combative, față de manifestările retrograde în muncă, în viața socială, pentru apărarea și consolidarea proprietății socialiste, respectarea strictă a ho- tărîrilor de partid, a legilor țării.Spre prosperitatea și măreția României socialiste și afirmarea ei demnă pe plan internațional, toți comuniștii și oamenii muncii din Dolj, întregul nostru popor vor urma neabătut, ca și pînă acum, gloriosul nostru partid, pe strălucitul său fiu, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
prire a altor popoare. Asemenea fapte se petrec în bună măsură in pofida aspirațiilor clasei muncitoare și a poporului, în contextul unor dificultăți reale în viața economică și politică datorate însă nu bazelor și principiilor socialiste, ci, așa cum a subliniat adesea tovarășul Nicolae Ceaușescu, încălcării acestora, preluării mecanice a unor concepții și metode ce nu corespundeau realităților naționale.In absența unei orientări clare și a acțiunilor energice din partea partidelor comuniste, forțele antisocialiste, sprijinite din plin pe multiple căi din străinătate, acționează intens pentru destabilizarea internă și schimbarea orinduirii în unele țări socialiste, pentru îndepărtarea oamenilor muncii, a partidului, a clasei muncitoare de la conducerea societății.Abordarea problemelor construcției socialiste din perspectiva condițiilor internaționale a- testă că este nu numai Iluzoriu, dar și foarte periculos să se considere că burghezia și monopolurile tratează cu indiferență procesul istoric de înlocuire a capitalismului cu noua orinduire socialistă. în condițiile crizei prelungite și generalizate a sistemului capitalist și adincirii contradicțiilor inerente acestei orînduiri, forțele imperialiste, reacționare recurg din nou la practicile bine cunoscute din perioada războiului rece, invocate în numele „amenințării comuniste", promovează politica de forță și dictat, de

(Continuare in pag. a Vil-a)
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(Urmare din pag. a Vl-a)reîmpărțire a sferelor de influență și dominație, doctrinele lor agresive, inclusiv cea * „descurajării nucleare".Toate acestea conduc In mod firesc la concluzia că oricât da multe schimbări se produc In capitalismul contemporan, deosebirile sale de esență față de socialism ca și antagonismul ireconciltant dintre ele rămîn o realitate impasibil de contestatLupta de clasă, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu s-a încheiat și nu se va încheia cît timp vor exista clasele asupritoare, aceasta fiind factorul care, asemenea Întregii evoluții istorice a societății, Impulsionează schimbările în lume și 11 determină viitorul.A susține In aceste împrejurări dezideologizarea raporturilor internaționale și mai ales a Încerca fundamentarea în teorie și în practică a acestui concept este pe cit de dăunător pe atit de periculos, întrucît dezorientează și demobilizează forțele revoluționare șl antiimpe- rlallste. favorizează încercările cercurilor reacționare de 
a stăvili procesul revoluționar mondial. Susținătorii teoriei dezldeologizării relațiilor internaționale Ignoră fapte șl practici ale cercurilor conducătoare din statele capitaliste, ale reprezentanților marilor finanțe, organismelor supranationals europene, care, fiecare In parte, dar mai ales coordonat, acționează direct, finanțează, șantajează, exercită presiuni multiple împotriva socialismului, pentru îndepărtarea

Mult stimate tovarășe seeretat general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășăElena Ceaușescu.Stimați tovarăși,Vă rog să-mi Îngăduiți să exprim deplina aprobare a camu- niștilar, a tuturor oamenilor muncii din județul Vaslui, față de tezele, ideile și orientările (formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în magistrala expunere prezentată In deschiderea plenarei, document de inestimabilă valoare, model de analiză a realităților actuale ale societății noastre, a problemelor lumii contemporane și care reprezintă o contribuție de cea mal mare Insem- ț. nătate la Îmbogățirea tezauru- • lui gîndirtt revoluționare, a teoriei materialismului dialectic si istoric, • socialismului științific.Permltețl-ml să reafirm *! 
eu acest prilej, entuziasta adeziune la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului privind realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășa Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres In funcția supremă de secretar general al partidului, garanția făuririi cu succes a societății socialista multilateral dezvoltate și înaintării ferme a României spre comunism.■ Cu deosebit respect dăm glas sentimentelor noastre da fierbinte dragoste și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic, înflăcărat patriot și savant de renume mondial, pentru contribuția adusă la înflorirea științei, ln- vățămlntului și culturii, la fundamentarea șl Înfăptuirea poli

Mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășăElena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Cu cele mai alese sentimente de fierbinte dragoste, nețărmurită recunoștință și aleasă prețuire dăm glas, șl cu prilejul acestui înalt forum al democrației noastre de partid, adeziunii unanime. entuziaste a tinerei generații la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. marele conducător de partid șl de tară, strălucit gîndltor revoluționar, luptător neobosit pentru triumful păcii mondiale, al cauzei socialismului și comunismului, personalitate de excepție a lumii contemporane, la cel de-al XIV-lea Congres in funcția supremă de secretar general al partidului — garanția fermă a împlinirii celor mai inalte idealuri de prosperitate și fericire ale poporului. a Înaintării neîntrerupte a patriei pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.însuflețit de cele mal înalte simțăminte de profundă stimă și aleasă prețuire, tineretul patriei aduce un nețărmurit prinos de recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic șl savant de largă re
Mult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Am citit cu luare-aminte proiectul Programului-Directivă șl Tezele pentru Congresul al XIV-lea și am urmărit cu a- prinsă emoție și viu interes ultimele cuvîntări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu încununate cu magistrala expunere de ieri și am constatat din nou că întreaga activitate a secretarului nostru general constituie o superioară sinteză a fidelității față de aspirațiile naționale șl 

partidelor clasei muncitoare și a conducerii, pentru reintroducerea sistemului de asuprire și exploatare, situîndu-se net pe poziții de clasă și promovind ideologia exploatării și asupririi.Astfel de teze fac, volt sau nu, abstracție de faptul că nu lupta Ideologică stă la baza încordării internaționale, ci politica de forță și dictat, de amestec In treburile interne ale altor state, de război și Înarmare. de exploatare a marii majorități a omenirii de către puterile imperialiste.Pericolul pe care o conflagrație nucleară 11 reprezintă pentru Însăși existența civilizației nu poate fi înlăturat însă prin renunțarea la convingerile revoluționare, prin concesii făcute cercurilor războinice a- venturiste, cu atît mai mult cu cît conduita statelor capitaliste este călăuzită fără echivoc de considerente ideologice șl de Interese de clasă. Izbăvirea omenirii de spectrul catastrofei nucleare poate fi realizată exclusiv prin lupta unită a forțelor politice realiste, a popoarelor de pretutindeni, pentru a da o ripostă politicii agresive și a Imprima un curs nou spre destindere, dezarmare și coexistență pașnică a statelor cu orînduin diferite.în continuare vorbitorul a spus: Sînt cunoscute și mult apreciate în Întreaga lume Inițiativele și activitatea consecventă ale președintelui țării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ale României, pentru Înfăptuirea unor măsuri reale de dezarmare, soluțio
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI FLORICA FURNIȚĂticii interne șl externe a României socialiste.întreprinderea noastră „Textila" — Vaslui este un exemplu elocvent al politicii partidului de industrializare socialistă a patriei, pe baza alocării unei părți importante diin venitul național pentru acumulare, ca o condiție a dezvoltării în ritm susținut a economiei naționala și prin aceasta, a ridicării continue a nivelului general de viață al întregului popor. Parte integrantă a dezvoltării întregului județ, crearea acestei întreprinderi evidențiază, totodată, preocuparea statornică a conducerii partidului, a dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, pentru ascensiunea economică a zonelor tn trecut rămase în urmă, pentru repartizarea armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării — una dintre cele mal mari realizări ale socialismului în România și care asigură condiții din ce în ce mai bune de muncă și viață pentru Întregul popor, afirmarea plenară a personalității umane.în continuarea oirvîntului său, vorbitoarea a arătat: Județul Vaslui de azi, importantă ctitorie a glorioasei „Epoci Nicolae Ceaușescu", constituia unul din numeroasele exemple ale forței și capacității da progres ale orînduirii noastre socialiste. în ultimii 25 de ani, în județ s-a construit o puternică și modernă Industrie, prin punerea in funcțiune a 420 obiective și capacități noi, care in prezent realizează o producție- marfă industrială de 14 ori mai mare față de 1965. Tot in acest interval de timp au fost 

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI IOAN TOMAcunoaștere Internațională, pentru contribuția remarcabilă la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la înflorirea continuă a științei. învățămîn- tului și culturii românești, pentru grija și atenția deosebită acordată educării șl formării tinerei generații a țării.Magistrala dumneavoastră expunere. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — document programatic de înaltă valoare teoretică și practică —, a arătat vorbitorul. înarmează tinăra generație cu cunoașterea și înțelegerea justă a realităților. a legilor obiective, a concepției revoluționare a partidului nostru privind construcția socialismului și comunismului, cu adevărul profund că numai făurirea noii societăți, ca operă a întregului popor sub conducerea partidului comunist, reprezintă calea biruitoare a luptei pentru prosperitate și libertate.Așa cum ați subliniat cu deosebită forță în expunerea dumneavoastră, a spus în continuare vorbitorul, un obiectiv central al activității educative trebuie să-l reprezinte, in continuare, cultivarea la tineri a convingerii ferme că înfăptuirea progresului multilateral al patriei, a grandioaselor programe de dezvoltare a țării, este indestructibil legată de întărirea și crește
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI RADU BELIGANa fidelității față de principiile socialismului. Ce minunată lecție de patriotism ne-a dat ieri aici. între aceste ziduri, care evocă umbrele ilustre ale înaintașilor 1 Cuvîntul lui se aprinde, fraza devine incandescentă, cind e vorba de România, de viitorul și fericirea ei, iar îndemnul către scriitori și artiști de a căuta apa vie dătătoare de viață din glia română, vine de departe, pe firul istoriei, de la toți marii cărturari patrioți, de la începuturile culturii naționale pînă azi.îngăduiți-mi să vă împărtășesc impresia profundă și ecoul stimulator, pe care le-au trezit 

narea pe cale politică in interesul popoarelor a stărilor con- flictuale. pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice în lume. Toate aceste obiective presupun lupta permanentă cu forțele reacțiunii, imperialismului și cele militariste — și nu părăsirea pozițiilor revoluționare de clasă.Răspîndirea crescîndă a unor teze și idei vagi, nebuloase, în legătură cu perspectiva procesului general-european. inclusiv cele privind așa-numita „casă comună europeană", este de natură să distragă atenția forțelor politice și a opiniei publice de la problemele fundamentale ale securității și cooperării pe continent. Ideea edificării unui așa-numit „cămin european comun" este de altfel concepută și acceptată de reprezentanții statelor capitaliste, ca oferind noi posibilități pentru a leza și încălca suveranitatea și independența țărilor socialiste.Se știe că România a luat poziție fermă Împotriva unor astfel da concepții și practici, pronunțîndu-se pentru asigurarea premiselor unei largi colaborări. pentru edificarea unei Europe unite în diversitatea orînduirilor sociale, a națiunilor libere și independente, cu respectarea strictă a principiilor care guvernează raporturile dintre state.O excepțională valoare teoretică și practică au analiza șl aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu din expunerea prezentată plenarei privind rolul partidelor comuniste și munci
construite circa 39 de mii apartamente și alte numeroase edificii social-culturale. Sînt înfăptuiri cu care ne mlndrim șl pe care numai socialismul, dezvoltarea pe baza proprietății socialiste le-au făcut posibile. Iată de ce, comuniștii, oamenii muncii din Întreprinderea noastră, din Întregul județ, asemenea Întregului nostru popor, sînt hotărîți să înfăptuiască neabătut întreaga politică a partidului șl statului, care corespunde Intru totul intereselor fundamentale ale națiunii noastre.Ne exprimăm nedumerirea șl îngrijorarea față de acele tendințe, din unele țări socialiste, care urmăresc să abandoneze proprietatea socialistă, să treacă la așa-numita „economie de piață", care lasă dezvoltarea societății la voia întimplării, creînd dezechilibru, inflație cu consecințe nefaste asupra situației celor ce muncesc. Nu putem să nu luăm o atitudine de fermă dezaprobare față de încercările unor cercuri imperialiste de a îndemna țările socialiste, inclusiv prin așa-numita „ajutoare financiare", să se întoarcă la capitalism, la proprietatea privată, care înseamnă revenirea lă o societate împărțită în bogăți și săraci. Vă asigurăm că noi, muncitorii, toți oamenii muncii nu vom permite ca în România să se mai revină vreodată la societatea împărțită în asupriți și asupritori, caracterizată prin mari discrepanțe sociale, și vă mulțumim, din adîncul inimii, că dumneavoastră dați glas, cu tărie, in fața întregii lumi, voinței noastre.Organizația noastră de partid, organismele democrației munci- 
rea continuă a proprietății socialiste. formarea tinerilor în spiritul responsabilităților ce le revin ca proprietari, producători șl beneficiari, antrenarea lor tot mai activă la dezvoltarea avuției naționale, respingînd cu fermitate teoriile burgheze, reacționare, care nu au nimic comun cu specificul orînduirii socialiste și care nu pot aduce decît inegalități și injustiții sociale și naționale și afectează, in primul rînd, tinăra generație.Vă exprimăm din adîncul inimii profunda noastră recunoștință pentru minunatele condiții create tuturor tinerilor, pentru garantarea dreptului la muncă, la locuință și accesul neîngrădit la instrucție, cultură și cunoaștere, la formarea multilaterală, pentru posibilitățile largi de participare la conducerea vieții sociale și politice în cadrul sistemului democrației noastre mun- citorești-revoluționare, acestea fiind, în fapt, adevăratele drepturi ale omului.însușindu-ne pe deplin orientarea de excepțională valoare pe care ați formulat-o, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, potrivit căreia construcția socialismului, bazată pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ăîe cunoașterii universale, pe valorile umanismului socialist, presupune modelarea și permanenta educare a omului, a tinerei generații, am 
în mine aceste documente programatice și aceste înflăcărate cuvîntări deschizătoare de largi orizonturi. Studiindu-le, mi s-a impus și mai clar ideea că literatura și arta sînt pentru noi oglindă a existenței, Îmbogățire a libertății prin cunoaștere, forță îndreptată spre transformarea năzuinței în împlinire. Altfel spus, viața a devenit mărturie. răspundere, conștiință. Si am asociat această idee de chemarea tovarășului Nicolae Ceaușescu de a face din România nu numai o putere economică, ci și o mare putere culturală, căci doar așa putem Înfăptui acea unitate armonioasă, care este deo

torești tn etapa actuală, necesitatea întăririi solidarității șl realizării unei noi unități, a luării de atitudine pentru apărarea socialismului, independenței și suveranității naționale. democrației și păcii In lume.în acest spirit, partidul nostru acționează statornic pentru dezvoltarea largă a relațiilor de colaborare și solidaritate cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru extinderea conlucrării cu partidele socialiste, social-democrate, cu alte forțe politice, democratice și progresiste, antiim- perialiste, în lupta comună pentru promovarea cauzei păcii, dezarmării și progresului.în consens cu spiritul expunerii tovarășului secretar general al partidului și cu cerințele formulate în expunere, consider că o îndatorire de prim ordin a fiecăruia dintre noi, indiferent de locul în care ne desfășurăm activitatea, constă In a prezenta de pe poziții militante, ofensive, orientările strategice, statornice ale partidului, lupta sa neabătută pentru apărarea și promovarea principiilor socialismului.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că magistrala dumneavoastră expunere va fi și pentru toți cei care îndeplinim sarcini în domeniul relațiilor externe o călăuză permanentă în activitatea de traducere neabătută în viață a politicii partidului și statului nostru, de apărare a cuceririlor revoluționare ale poporului, de afirmare puternică a României pe plan internațional, ca promotor activ al cauzei socialismului și păcii in lume.
torești-revoluționare constituie cadrul în care oamenii muncii, ca proprietari, producători și beneficiari își spun cuvîntul, participă activ la conducerea și buna gospodărire a întreprinderii, rezolvă problemele de muncă și sociale. Cum ar putea el oare să realizeze acestea in condițiile unei întreprinderi capitaliste, In condițiile așa-numitel „democrații burgheze" ? Așa cum ați arătat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, nu se poate pune semnul egalității între democrația noastră muncitorească-revolu- ționară șl democrația burgheză, pentru că nu poate exista, de fapt, egalitate intre exploatați și exploatatori.

în încheiere, vorbitoarea ■ «pue: în lumina orientărilor stabilite în documentele pentru Congresul al XIV-lea, a ideilor, tezelor și indicațiilor cuprinse în magistrala dumneavoastră expunere din cadrul plenarei, ne angajăm să organizăm șl mai bine activitatea, să asigurăm cunoașterea și înțelegerea a- profundată a hotărârilor de partid și de stat, a legilor țării. să facem ea întreaga mun- “că politico-ideologică și organizatorică să devină o puternică forță motrice a, dezvoltării conștiinței revoluționare și modelării omului nou. acționînd cu dăruire revoluționară, ca ade- vărați proprietari și producători a tot ceea ce am clădit aici. în această patrie liberă și suverană, ca demni stăpîni șl beneficiari ai mărețelor realizări ale socialismului, ca dîrjl și neînfricat! apăț^torl al cuceririlor noastre revoluționare.
acordat $1 acordăm o atenție deosebită antrenării tinerilor la dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor în toate domeniile, formării unei concepții științifice despre lume, a spiritului revoluționar, cultivării respectului față de avuția națională, față de normele morale și legile țării, generalizării in rîndul tuturor tinerilor a atitudinii de cinste, răspundere și omenie, dar și de Intransigență față de orice manifestare contrară ordinii noastre morale și de drept, străină civilizației socialiste din patria noastră.Puternic mobilizați de minunatele perspective ale dezvoltării multilaterale a patriei, prefigurate în documentele programatice pentru forumul comuniștilor, într-o deplină unitate de voință și simțire cu întregul nostru popor, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru a intîmpina cu cele mai bune rezultate Congresul al XIV-lea al partidului, exprimîndu-ne, prin aceasta, încrederea noastră deplină, hotărîrea fermă de a urma întotdeauna partidul, secretarul său general, de a na spori neîntrerupt contribuția de gînd și faptă revoluționară la măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintare a României spre comunism !
potrivă atributul personalității unei țări și condiția necesară progresului ei. Cu atît mai mult, pe pămintul unei lumi datoare să înțeleagă că astăzi are totul de pierdut din confruntarea brutală a ambițiilor de dominație și totul de cîștigat din emulația pașnică a valorilor de creație pe pian economic și spiritual.Sint convingeri care la cel mai înalt nivel au determinat hotărîrea de a se asigura științei și culturii o solidă bază materială. Și intr-adevăr, nu știu multe state care să fi investit intr-un timp atît de scurt sume atît de mari în lăcașuri de ști

ință și edificii culturale. Dimpotrivă, e un fapt notoriu că destule țări bogate au amputat sîngeros partea de buget afectată cercetării, literaturii, artei. Nu se cunosc îndeajuns interesul și pasiunea pe care le-a acordat tovarășul Nicolae Ceaușescu acestor ctitorii, pentru că de pildă, nu s-au dat totdeauna publicității nenumăratele vizite pe care le-a făcut împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe șantierul Teatrului Național. îmi amintesc de una din aceste vizite Inopinate, cînd au cercetat clădirea de sus pînă jos, dînd prețioase sugestii și soluții. Era o dimineață frumoasă de primăvară șl președintele țării a propus să facă drumul pe jos pînă la sediul Comitetului Centrat Noi toți l-am însoțit atunci de-a lungul bulevardului, oamenii la ferestre aplaudau, cetățenii se opreau și salutau cu respect și dragoste. A fost un moment de neuitat in jurnalul inimilor noastre.
Mult stimate șl Iubite tovarășe secretar generai Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe șl stimați tovarăși,Cuvintarea da mare amplitudine teoretică rostită de secretarul general al partidului nostru în fața plenarei, împreună cu proiectul Programulul-Di- rectivă șl Tezele pentru Congresul al XIV-lea, care jalonează cu claritate, într-o lume nu numai complexă, ci și confruntată cu grave tensiuni, pozițiile teoretice, principiale șl revoluționare ale partidului nostru, în raport cu sarcinile actuale și de perspectivă ale construcției socialiste din' patria noastră, cu mișcarea da Idei șl procesele ce au loc în lumea contemporană reprezintă o nouă și strălucită contribuție adusă da tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii revoluționare, la îmbogățirea patrimoniului gîndiril politice, economice șl filozofice naționale și universale. Doresc să-mi exprim deplinul acord cu conținutul acestor documente istorice și să susțin din toată inima Hotărîrea Plenarei Comitetului Central ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales la Congresul al XIV-lea în suprema funcție de secretar general al partidului. Reinvestirea strălucitului conducător revoluționar, profund atașat idealului comunist, gin- ditorul social de rezonantă universală, personalitate prestigioasă a mișcării comuniste șl muncitorești, a vieții politice internaționale, a’ celui care a Imprimat un suflu nou, proaspăt întregii activități a partidului, dîndu-1 coeziune și forță, un puternic dinamism mun
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Magistrala expunere prezentată în deschiderea lucrărilor plenarei de către secretarul general al partidului constituie pentru întregul partid și popor un document de înaltă valoare teoretică și practică, care evidențiază cu obiectivitate și rigoare științifică rezultatele obținute în dezvoltarea economi- co-socială a țării, în Înfăptuirea programului ideologic și aduce o contribuție de excepțională Însemnătate la dezvoltarea șl îmbogățirea creatoare a tezaurului socialismului științific șl a practicii revoluționare.Tezele, ideile și orientările clare, ce Se desprind pentru toate domeniile vieții economi- co-soctale, cuprinzătoarea caracterizare a procesului contradictoriu din lumea contemporană, oglindesc expresiv originala. gindire realist-revoluționa- ră, cursul novator neîntrerupt ce caracterizează și călăuzesc de aproape două decenii și jumătate activitatea constructivă, tumultuoasă a partidului și poporului nostru.Mărețele Înfăptuiri obținute de România în anii socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea, în toate domeniile da activitate, pe care le datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a elaborat și fundamentat strategia dezvoltării economico- sociale a patriei, pe baza aplicării creatoare a principiilor socialismului științific, demonstrează superioritatea noii orînduiri întemeiată pe proprietatea socialistă — de stat și cooperatistă — justețea politicii partidului nostru privind creșterea rolului conducător al partidului, conducerea unitară pe baza planului național unic, dezvoltarea democrației mun- citorești-revoluționare, Înalta expresie politică a principiului construcției socialismului cu poporul și pentru popor.Animați de convingerea nestrămutată că întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru se află in slujba intereselor supreme ale poporului, ne pronunțăm ferm pentru apărarea și promovarea principiilor socialismului, singura orînduire capabilă să asigure deplina egalitate între oameni, dreptatea socială și națională, dezvoltarea multilaterală a personalității umane. Tocmai de aceea respingem cu hotărîre încercările unor cercuri reacționare de peste hotare de a denigra cuceririle revoluțio

Este o certitudine, ■ spus tn continuare vorbitorul, că patrimoniul de valori al României s-a îmbogățit substanțial in ultimele două decenii și jumătate iar o parte din aceste opere s-au angrenat în circuitul culturii mondiale, cotaborînd la intensificarea schimbului de produse ale inteligenței și fanteziei umane. Cred că, tot ce-i mai bun, mai durabil In realizările literaturii și artei românești decurge din afirmarea suveranității rațiunii, a spiritului critic, a rezistenței față de viziunile dizolvante. După cum, cred cu tărie in valoarea tezelor elaborate de secretarul general al partidului, cred In acest program de idei și sentimente, definitorii pentru cultura ce o Înfăptuim, program care o structurează, o Împiedică să ducă o existență în subordinea altor culturi și-l conferă o fizionomie precis conturată.Am convingerea că examinarea problemelor fundamentala în orinduirea noastră socialistă 
CUVÎNTUL tovarășului dumitrucii întregului popor, reprezintă chezășia cea mai sigură a mersului nostru neabătut înainte a transpunerii în viață a idealurilor și valorilor civilizației socialiste și comuniste pe pă- mîntul României.Totodată, doresc să aduc și cu acest prilej, înalt omagiu și prețuire contribuției de mare însemnătate pe care tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent revoluționar și savant a adus-o in permanență la înfăptuirea liniei politice generale a partidului și statului nostru, la îndrumarea și perfecționarea continuă a activității de cercetare științifică, a învățămîntului și culturii, la transformarea științei șl progresului tehnic în pîrghii zale progresului social, la activitatea de formare și educare a omului nou, Înzestrat cu o conștiință înaintată, revoluționară.în continuare, vorbitorul a spus : întreaga operă teoretică a secretarului general al partidului nostru este străbătută ca de un fir roșu de ideea fundamentală că socialismul nu se poate construi decît cu poporul și pentru popor, că în procesul de edificare a noii societăți acțiunea oamenilor înzestrați cu un larg orizont de cunoștințe, cu o înaltă și înaintată conștiință civică, revoluționară, dobîndește un rol hotărîtor. Putem spune că în societatea noastră de la om pornesc toate și spre el se reintorc toate, în muncă răs- frîngindu-se ca intr-o oglindă miraculoasă chipul celui ce muncește ca și cel al societății în care trăiește. Privind în jurul nostru, faptele, realitățile care ne înconjoară, uriașii pași tăcuți, cu deosebire de la Congresul al IX-lea încoace, de cînd in fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI I0ACHIMnare ale României, marile realizări obținute de poporul nostru în edificarea noii orin- duiri. Teze despre partidul-stat sau statul-partid, despre existența mai multor partide politice, așa-zisa libertate de organizare care urmărește să creeze confuzii în rîndul partidului și maselor populare, fac regretabile concesii ideologiei antiso- cialiste și anticomuniste, generează destabilizarea situației din unele țări socialiste, aduc grave prejudicii cauzei socialismului și comunismului în lume.Dezbătând cu înaltă responsabilitate revoluționară documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului, comuniștii!, toți oamenii muncii din județul Cluj au evidențiat cu înaltă mândrie patriotică șl profundă satisfacție marile realizări obținute în construcția socialistă, contribuția hotărâtoare, de inestimabilă valoare a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la fundamentarea și Înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, angajîndu-se să facă totul pentru realizarea neabătută a programului de înflorire multilaterală a patriei noastre.în continuare, vorbitorul a spus : într-o atmosferă de vibrantă tărie patriotică, partici- panții la adunările generale șl conferințele de dări da seamă și alegeri, la adunările oamenilor muncii, au susținut din adîncul inimilor cu entuziasm Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului cu privire la realegerea, ta Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de secretar general al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, ridicat din popor, pentru a sluji poporul, revoluționar și patriot înflăcărat, apărător neînfricat al libertății și independenței țării, ctitor al celei mai mărețe și rodnica epoci din întreaga istorie a patriei, exprimînd convingerea că acest act fundamental este garanția deplină a triumfului socialismului in România, a înaintării neabătute a națiunii noastre spre comunism.Cu deosebit respect și aleasă prețuire, aducem și cu acest prilej, un cald și vibrant omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, eminent militant al partidului și statului, savant de larg prestigiu internațional, pentru îndelungata și prestigioasa activitate revoluționară și științifică, pentru contribuția remarcabilă ta înflorirea puternică a științei, învățământului și culturii românești, ca factori hotărâtori al progresului multilateral al so

constituie, In același timp, condiția privilegiată și obligatorie sub semnul căreia poate avea loc expansiunea literaturii și a artei contemporane. Expansiune la care aduce o contribuția excepțională tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, printr-o veghe și o îndrumare Înțeleaptă de fiecare zi. In numele oamenilor de artă o rog să-mi îngăduie a-1 aduce aici un respectuos omagiu și expresia profundei noastre recunoștințe.După cum știți, nemulțumirea este legea artistului și veți înțelege, de aceea, de ce nu pot trece cu vederea o seamă de scrieri sau spectacole care trag in jos cultura. Sînt opere cârti pun semnul egalității între repetiție și continuitate, confundă noutatea cu pastișarea modelelor străine, se inspiră din ceea ce a fost mai tulbure sau mal retrograd în creația unor înaintași. se feresc să intre în miezul problemelor dînd răspunsul înainte de a pune întrebarea. Să reamintim că existența nu 
putem afirma fără teama de a greși că munca politică, organizatorică, ideologică și educativă desfășurată de partidul nostru a dat roade minunate, imposibil de imaginat fără existența partidului nostru comunist, centrul vital al națiunii noastre, forța politică ce orientează și dinamizează energiile creatoare ale întregii noastre națiuni.Călăuziți de documentele partidului nostru, de indicațiile și orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, am fost în mod permanent preocupați, cu deosebire in ultimii ani, ca planurile de invățămînt, programele disciplinelor, lecțiile, semlnariile, dezbaterile și activitățile practice din Academia de Studii Social-Politice să înarmeze cursanții cu o cunoaștere aprofundată a concepției despra lume a partidului nostru, a monumentalei opere teoretice a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a sarcinilor actuale ale muncii de partid și a conducerii științifice a societății, pentru a forma cadre de militant! comuniști, cu o pregătire cit mal temeinică politică, ideologică și practică, hotărîți și capabili să transpună în viață programul partidului. Desigur, sîntem pe deplin conștient! că în activitatea noastră se mal manifestă neajunsuri, că nu Întotdeauna reușim să (realizăm o sudură organică, strînsă, între concepțiile teoretice ți multitudinea de fațete ale proceselor reale ale practicii atît de bogate a construcției noii societăți, a experienței partidului nostru. Referindu-se la sarcinile da viitor, vorbitorul a arătat :Astăzi, cînd ofensiva Ideologiei burgheze Împotriva socialismului a devenit tot mal activă. cînd inclusiv în lumea socialistă apar opinii capitularde, lichidatoriste, cu privire la 
cietății, ta Înfăptuirea amplului program de dezvoltare ecomo- miico-socială a patriei noastre.După ce a subliniat climatul de efervescentă creatoare ce animă, în prezent, colectivele de muncă din județul Cluj, vorbitorul a spus : Raportăm plenarei, dumneavoastră, mult stimate și Iubite tovarășa Nicolae Ceaușescu, că am îndeplinit înainte de termen prevederile de plan pe trei ani șl zece luni ta producția-marfă industrială, iar în agricultură s-au obținut cele mai mari producții din istoria județului. Pornind de la exigențele formulate de dumneavoastră, apreciem în mod autocritic că in activitatea unor organe de partid, a comitetului județean, s-au manifestat și unele neajunsuri. Nu s-a acționat pretutindeni cu toată răspunderea pentru îmbunătățirea procesului de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste, pentru a asigura peste tot un înalt spirit revoluționar in muncă, o atitudine combativă față de abaterile de ta disciplina de producție, de ta normele de etică șl echitate socialistă. Trăgind toate învățămintele din activitatea de pînă acum, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa eu toată hotărîrea pentru îmbunătățirea radicală a muncii ideologice, pentru creșterea aportului său ta cunoașterea aprofundată a politicii partidului, la mobilizarea energiilor și capacităților creatoare ale tuturor oamenilor muncii în vederea îndeplinirii exemplare a obiectivelor de plan, a sporirii eficienței economice, întăririi și dezvoltării proprietății socialiste. Vom acorda mai mare atenție îmbunătățirii conținutului activității ideologica și politico-educative, punînd accentul pe educarea patriotică, revoluționară a oamenilor muncii, a tinerei noastre generații, pe dezvoltarea responsabilității sociale în muncă, a sentimentului de apreciere față de realizările remarcabile obținute de poporul nostru in glorioasa e- pocă deschisă de Congresul al IX-lea al partidului. Epoca Nicolae Ceaușescu.După ce a înfățișat o seamă de preocupări ale organelor șl organizațiilor de partid din județ, pe linia îndeplinirii sarcinilor de producție și asigurării livrărilor la fondul pieții șl la fondul centralizat al statului a tuturor produselor alimentare și industriale prevăzute în programul privind auto- conducerea și autoaproviziona- rea cu produse alimentare și bunuri de larg consum, vorbitorul a spus: în spiritul unei înalte răspunderi față de desti- 

e banală, banală poate fl doar atitudinea noastră față de existență și că important nu este numai să descrii traversarea e- roicâ a zilelor, ci să le surprinzi semnificația, mișcarea, devenirea. Pe scurt, că decisivă rămî- ne umanitatea operei, adică ceea ce spune ea despre om. Iată de ce secretarul general al partidului reliefează mereu respectul datorat unicității fiecărei ființe și a fiecărui popor, într-o comunitate, întrunind diversitatea harurilor și hămicll- lor. Tot așa cum subliniază mereu, că pacea lumii se bizule și pe conlucrarea tuturor culturilor.închei exprimlndu-mî prețuirea și admirația fără margini față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe care II vom realege cu entuziasm în fruntea partidului la apropiatul congres. în aceste vremuri de zgomot și furie, ca să folosesc o vorbă faimoasă din teatrul lumii, el Înseamnă pentru noi toți reperul, consecvența, certitudinea.
GHIȘErolul conducător al partidului, cînd se manifestă tendințe de reprlvatizare a proprietății, de renunțare la conducerea si planificarea unitară a vieții economice. activitatea ideologică si politico-educativă trebuie să primească un nou impuls de combativitate, să fie mal activ# si militantă, orice slăbire _a muncii noastre puțind lăsa loc da manifestare altor Ideologii străine' si ostile socialismuhți, întreaga noastră activitate va urmări. da aceea. ca toti cursantil academiei să-si însușească în profunzime concepția partidului nostru, originala Și uriașa Iul experiență dobîndltă In edificarea societății socialiste. metodologia si stilul de muncă cele mal înaintate ale organelor de partid sl de stat, capabili să dea o ripostă hotărîtă oricăror idei si concepții străine sau ostile ideologiei noastre, socialismului științific. politicii partidului nostru, încercărilor de prezentare falsificată a istoriei noastre de ieri sl da azi. de atingere în- tr-un fel sau altul a independentei si suveranității patriei.Exprlmîndu-ml totalul acord cu conținutul si orientările plenarei. cu documentele supuse aprobării, vreau să vă asigur, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. că în vederea afirmării unei noi calități în întreaga noastră activitate vom acționa cu hotărlre astfel Incit munca teoretico-ldeolcgică de cercetare si politico-educativă să se afirme în tot mai mare măsură ca o forță motrice în dezvoltarea societății românești. în mobilizarea tuturor energiilor pentru Înfăptuirea neabătută a hotărlrilar pe care le va adopta Congresul al XIV-lea al partidului.
MOGAnele popoarelor, față de viitorul umanității, mult stimatul nostru secretar general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, • proclamat din nou, cu toată tăria, însemnătatea cardinală a întăririi solidarității și unității popoarelor, ca una din cerințele fundamentale impuse atît de Învățămintele trecutului, cît și din evoluția petrecută în lumea contemporană în lupta pentru triumful unei noi gindiri. și relații dintre state, pentru înfăptuirea dezarmării, pentru înlăturarea anacronismului subdezvoltării și asupririi țărilor sărace de către țările bogate, pentru respectarea dreptului sacru al națiunilor de a se dezvolta libere, independente, fără nici un amestec din afară.Cu deosebită acuitate se impune cerința întăririi unității de acțiune a forțelor înaintate in fața tendințelor de reactivare a organizațiilor neofasciste, de reînviere a teoriilor iredentiste, de intensificare a manifestărilor naționalist-șovine, a încercărilor cercurilor reacționare de a pune în discuție realitățile statornicite după cel de-al doilea război mondial.Acționînd neabătut în lumina tezelor și orientărilor formulate de dumneavoastră in geniala expunere, vă asigurăm că vom munci cu toată hotărîrea pentru întărirea continuă a rolului de conducător politic al organizațiilor de partid, pentru înfăptuirea prevederilor programului ideologic al partidului, vom promova cu consecventă un spirit de muncă revoluționară, spiritul de ordine și disciplină, combativitate față de neajunsuri, consacrîndu-ne întreaga energie înfăptuirii neabătute a istoricelor hotărîri ce vor fi a- doptate de Congresul al XIV-lea al partidului. Congresul marilor victorii socialiste, al deplinei independente politice șl economice a scumpei noastre patrii.Ținînd seama de faptul că tezele, ideile și orientările cuprinse în excepționala expunere a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, răspund în cel mai înalt grad aspirațiilor fundamentale ale națiunii române, ale poporului nostru, ale partidului, propun plenarei să adopte acest strălucit document politic ca program de muncă și luptă revoluționară al comuniștilor, al întregului nostru popor.Propun, de asemenea, ca pe baza această Comitetul Politie Executiv al Comitetului Central al Partidului să elaboreze un program complet de măsuri pentru aplicarea acestora în viață.



Dezarmarea — deziderat vital 
al tuturor popoarelor

9 Declarațiile secretarului general al O.N.U. cu prilejul 
„Săptăminii mondiale a dezarmării" • Marșuri, demonstrații 

și mitinguri în diferite țări ale lumiiNAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — La sediul O.N.U. de la New York 
au avut loc acțiuni pentru marcarea „Săptăminii mondiale a dezarmării". Luînd cuvîntul, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a arătat că în prezent se prefigurează noi orizonturi pentru realizarea dezarmării, posibilitatea ajungerii la acorduri internaționale importante în acest domeniu. în același timp, a apreciat secretarul general al O.N.U., marea majoritate a statelor membre ale O.N.U. consideră că problemele privind limitarea înarmărilor trebuie examinate în contextul eforturilor generale pentru asigurarea securității în întreaga lume.TOKIO 25 (Agerpres). — în cadrul Marșului păcii, acțiune antirăzboinică inițiată în Japonia, care se .va încheia la 30 octombrie, este cerută cu insistență eliminarea tuturor armelor nucleare și intensificarea măsurilor prin care lumea să fie salvată de infernul atomic. De asemenea, va continua campania stringerii de semnături pe „Apelul de la Hiroshima și Nagasaki", pe care figurează deja numele ’ a peste 36 milioane de japonezi. De Ia Nagasaki au fost expediate circa 10 000 de cărți poștale pe adresa comandantului bazei S.U.A. de la Sa
Manifestări consacrateNAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite au avut loc o serie de manifestări oficiale prilejuite de aniversarea, la 24 octombrie, a „Zilei Națiunilor Unite".Adunarea Generală, întrunită în ședință plenară, a examinat punctul înscris pe agenda actualei sesiuni cu privire la „Rezultatele Anului internațional al păcii", desfășurat în 1986. într-o rezoluție adoptată prin consens, Adunarea Generală subliniază importanța deosebită a Anului internațional al păcii și exprimă sprijinul pentru eforturile depuse de toate țările lumii în direcția consolidării Națiunilor Unite ca principal instrument de menținere a păcii. Țările membre, organizațiile neguvernamentale, opinia publică din întreaga lume sînt chemate să continue eforturile în direcția înfăptuirii principiilor înscrise în Carta Organizației Națiunilor Unite.în intervențiile din cadrul dezbaterilor, reprezentanții a numeroase țări au pus în evidență necesitatea

în apărarea securității statelor mici
Rezoluție adoptată de Comitetul politic special 

al Adunării Generale a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — în Comitetul politic special al Adunării Generale a O.N.U., întrunit la sediul din New York al Națiunilor Unite s-au încheiat dezbaterile asupra aspectelor privind apărarea sl securitatea statelor mici. într-un proiect de rezoluție adoptat prin consens se subliniază ca aceste state sint vulnerabile in fata amenințărilor externe si actelor de amestec în treburile lor interne. Relevînd necesitatea creșterii rolului Națiunilor Unite în apărarea securității ță
Acțiuni ale N.A.T.O. care contravin 

intereselor păcii și colaborării
• Adoptarea unei hotăriiț privind menținerea torțelor 
nucleare la un nivel ridicat • Manevre militare in Marea 

MediteranăLISABONA 25 (Agerpres). — în localitatea Quinta do Lago, din Portugalia, s-au încheiat lucrările celei de-a 46-a sesiuni a Grupului de Planificare nucleară a N.A.T.O., la care au luat parte miniștrii apărării și reprezentanții oficiali ai statelor-mem- bre, cu excepția Franței (care nu face parte din structurile militare ale alianței). în comunicatul adoptat la încheierea lucrărilor se arată că țările membre ale N.A.T.O. consideră necesar să-și mențină forțele nucleare la un nivel ridicat. Această decizie vine în totală contradicție cu cerințele maselor largi ale cetățenilor din țările respective, care apreciază că numai prin eliminarea armelor nucleare se poate obține o pace stabilă și durabilă în Europa. Pe de altă parte, Grupul de planificare nucleară a N.A.T.O. nu a luat încă o decizie privind controversata problemă a modernizării rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune.BONN 25 (Agerpres). — Potrivit unor informații furnizate de Serviciul Parlamentar de Presă din Bonn, Statele Unite doresc să introducă în Europa occidentală 1 000 de rachete 
r

E DE PRESA
scurt

I
I

ÎNTREVEDERI. Eduard Șevard- nadze, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.. care întreprinde o vizită de lucru în Polonia, a fost primit consecutiv, miercuri, de președintele R. P. Polone. Wojciech Jaruzelski, și de Tadeusz Mazo- wiecki. președintele Consiliului de Miniștri, relatează agenția T.A.S.S. Ministrul sovietic a fost primit, de asemenea, de Mieczyslaw Rakow- ski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. In cursul convorbirilor au fost abordate probleme legate de stadiul relațiilor bilaterale și de unele aspecte ale actualității Internationale.CONVORBIRI. La Viena au avut loc convorbiri între cancelarul federal al Austriei. Franz Vranitzky, și președintele Guvernului R. S. Cehoslovace. Ladislav Adamec. aflat într-o vizită oficială in capitala austriacă. în centrul atenției

sebo, în care se cere respectarea dorinței locuitorilor din zonă privind eliminarea oricăror arme nucleare de pe teritoriul nipon.NEW DELHI 25 (Agerpres). — „Să dăm păcii o șansă !“, „Să fie interzise experiențele nucleare !“, „NU armelor nucleare în regiunea Asiei și Pacificului !“ — sub aceste lozinci, în capitala Indiei a avut loc un miting de masă, în cadrul Marșului păcii (acțiune inițiată în Japonia) și care se va desfășura și în alte țări ale lumii. Numeroși vorbitori au subliniat că omenirea nu are altă opțiune decît dezarmarea nucleară, instaurarea pe Întreaga planetă a unei noi ordini economice, avind la bază principiile justiției și echității.HELSINKI 25 (Agerpres). — în orașele Turku. Tampere. Pori. Kemi și în alte localități din Finlanda s-au desfășurat marți demonstrații de masă și mitinguri sub lozinci ale luptei pentru pace, dezarmare și destindere internațională. Actualele mitinguri și demonstrații reprezintă cele mai ample manifestări care au loc în prezent în întreagă țară în cadrul săptăminii de acțiune pentru dezarmare, organizată ca răspuns la chemarea O.N.U.
„Zilei Națiunilor Unite"unor măsuri practice pentru înfăptuirea dezarmării și consolidarea păcii în întreaga lume.Totodată, cu prilejul „Zilei Națiunilor Unite" a fost vernisată o expoziție pe tema păcii și dezvoltării mondiale, s-a desfășurat un marș al păcii în vecinătatea sediului forumului mondial, au avut loc spectacole.într-un mesaj al președintelui actualei sesiuni a Adunării Generale, Joseph Garba, se subliniază că în urmă cu o jumătate de secol omenirea era profund răscolită de război, iar acum O.N.U. a devenit, într-o măsură tot mai mare, un for al negocierilor multilaterale destinate soluționării stărilor de criză și problemelor lumii. în prezent, atenția trebuie acordată problemelor păcii, dezvoltării și cooperării economice internaționale — se arată în document. Marile decalaje dintre Nord și Sud trebuie depășite. Pacea, care este atît de fragilă, poate deveni stabilă numai într-un climat' de cooperare economică.

rilor mici, documentul cheamă organizațiile regionale si internaționale să acorde, atunci cînd sint solicitate, sprijin in vederea consolidării securității acestora, in concordantă cu obiectivele si principiile O.N,U. Totodată. rezoluția propune secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, să studieze căile si mijloacele de apărare a securității țărilor avute în vedere si să acorde o atenție deosebită supravegherii evoluției situației în acest domeniu.

nucleare modernizate de tipul „Lance" — transmite agenția A.D.N. Raza de acțiune a acestor rachete tactice va fi mărită de la 120 la 480 km, deci cu doar 20 km sub cea a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune care fac obiectul tratatului sovieto-american INF. Pină nu de mult se cunoștea doar intenția N.A.T.O. de a desfășura în Europa occidentală 997 de sisteme de lansare pentru rachete nucleare și convenționale — se adaugă.NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — Intr-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă apreciază că actualele manevre militare ale N.A.T.O. din Marea Mediterană contravin intereselor păcii și securității internaționale — transmit agențiile I.N.A. și T.A.S.S. Astfel de manevre — se arată in scrisoare — duc la apariția în regiune a unei atmosfere de încordare și sînt incompatibile cu rezoluțiile Adunării Generale a O.N.U., care cheamă la transformarea bazinului mediteranean într-o zonă a păcii, securității și colaborării.

celor doi șefi de guvern, informează agenția C.T.K., s-au aflat relațiile bilaterale și probleme ale vieții internaționale actuale, cu precădere evoluțiile de pe continentul european. Ladislav Adamec a avut, de asemenea, o întrevedere cu președintele Partidului Comunist din Austria. Franz Muhri. Au fost abordate probleme ale relațiilor dintre P.C. din Austria si P.C. din Cehoslovacia.REUNIUNE. La Rabat a avut loc o reuniune a reprezentanților unor partide din Maroc. Algeria sl Tunis — Partidul Progresului si Socialismului din Maroc. Partidul Avangardei Socialiste din Algeria Si Partidul Comunist Tunisian. în declarația adoptată de reuniune se reafirmă dorința participanților de a întări relațiile dintre partidele respective pe baza principiilor solidarității. colaborării si respectării

„Zilele culturii românești" 
în Cehoslovacia și Bulgaria

FRAGA 25 (Agerpres). — Coralia 
Popescu transmite : Ansamblul 
folcloric „Carpați" din Cimpulung 
Muscel întreprinde, in cadrul 
„Zilelor culturii românești" in 
Cehoslovacia, un turneu de spec
tacole în raionul Zvolen, regiunea 
Slovacia Centrală. Soliști vocali și 
dansatori aduc in fața publicului 
citeva dintre nestematele folcloru
lui românesc, piese muzicale si 
coregrafice autentice, din diferite 
zone ale țării.

Cu ocazia „Zilelor culturii", re
prezentanți ai uniunilor de creație 
din cele două țări iau parte, tot
odată, la dezbateri consacrate artei 
sunetelor, creației literare si dra
maturgiei noastre actuale. La In
stitutul de Teatru din Fraga au 
avut loc o intilnire intre compozi
tori si muzicologi români și ceho
slovaci, cu această ocazie fiind sus
ținută comunicarea „Valori si as
pecte ale muzicii românești con
temporane". urmată de audiții din 
creația lui George Enescu, de pre
zentarea unor lucrări de Tiberiu 
Olah, Anatol Vieru, Wilhelm Ber
ger, Ulpiu Vlad.

Manifestările cultural-artistic» 
românești sint marcate prin infor
mații si comentarii în paginile zia
relor cehoslovace, prin emisiuni 
speciale la posturile ■ de radio și 
televiziune.. Sub titlul „Zilele cul
turii românești în Cehoslovacia — 
135 de acțiuni comune", cotidianul 
„Rude Pravo" publică pe prima 
pagină un articol, subliniind bogă
ția si varietatea manifestărilor ro
mânești organizate in această pe

Protest împotriva amestecului S.U.A. în treburile 
interne ale țărilor latino-americaneMANAGUA 25 (Agerpres). — în cursul unei întrevederi cu reprezentantul secretarului general al O.N.U., Elliot Richardson, președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega, a declarat că guvernul american continuă să pună piedici procesului, electoral din Nicaragua și se opune demobilizării forțelor „contras". De asemenea, a spus șeful statului ni- caraguan, S.U.A. continuă să înarmeze pe mercenari și să finanțeze forțele de opoziție din Nicaragua.CIUDAD DE PANAMA 25 (Ager- . preș). — Președintele provizoriu al

Datoriile externe afectează grav progresul 
țărilor in curs de dezvoltareTUNIS 25 (Agerpres). — Ministrul kuweitian al comerțului și industriei, Feisal Abdul Razak Al-Khaled, a afirmat că datoriile externe reprezintă problema cea mai gravă care afectează dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare. Vorbind în cadrul celei de-a X-a reuniuni a Organizației arabe pentru dezvoltarea industrială de la Tunis, el a reamintit propunerile privind organizarea unei conferințe internaționale destinata discutării efectelor negative’ serioasa ale problemei datoriei externe asupra economiilor țărilor în curs de dezvoltare și găsirii unor soluții e- chitabile In această problemă — transmite agenția KUNA.COTONOU (25 (Agerpres). — Cei 45 milioane de locuitori care trăiesc in țările Africii de vest suferă permanent de pe urma consecințelor negative ale crizei economice mondiale, condițiilor comerciale inechitabile, poverii datoriei externe și catastrofelor naturale — a declarat președintele Beninului, Mathieu Ke- rekou, la cea de-a 13-a reuniune la nivel înalt a organizației economice a statelor zonei, desfășurată la Cotonou. El a atras atenția asupra

Evoluția situației 
din Afganistan

Patru formațiuni ale opoziției 
înarmate au trecut de partea 

guvernuluiKABUL 25 (Agerpres). — După cum informează agențiile de presă, alte patru formațiuni ale opoziției afgane înarmate, cu un efectiv total de 1150 de oameni, au trecut de partea guvernului. împreună cu foștii insurgenți, au revenit la viața pașnică aproape 3 000 de membri ai familiilor acestora.Pe de altă parte, elemente extremiste ale opoziției înarmate au supus din nou miercuri unui bombardament cu rachete cartiere de locuit din Kabul. Au fost ucise 5 persoane, iar alte 12 au fost rănite.
depline a independentei fiecărui partid, in scopul consolidării și apărării intereselor popoarelor maghrebiene si ale clasei muncitoare din țările din regiune, ale adîncirii transformărilor progresiste si consolidării independentei statelor din nordul Africii.EXPERIENȚA NUCLEARA. în pofida protestelor opiniei publice, inclusiv franceze, care se pronunță pentru încetarea experiențelor nucleare în scopuri militare, a cursei înarmărilor în general. Franța a efectuat o nouă explozie nucleară subterană pe Atolul Mururoa din Pacific. Explozia, care a avut puterea de 25 kilotone, a fost a cin- cea efectuată în Franța de la începutul anului si a 108-a din 1975 pină în prezent.RETRAGERE. Intr-un comunicat oficial difuzat la Havana se relevă că. în conformitate cu acordurile de la New York privind reglementarea pașnică a situației din sud- vestul Africii, militarii cubanezi a- flați în Angola la nord de paralela 15 au fost retrași, pînă la da*i de 23 octombrie, dincolo de paralela 13. In acest fel. se relevă în comunicatul citat de agenția T.A.S.S., termenul prevăzut pentru realiza

rioadă în țara prietenă, nivelul lor 
artistic ridicat. Informații despre 
„Zilele culturii românești" au apă
rut și în ziarul „Mlada Fronta". 
Televiziunea a programat reportaje 
de la manifestările românești, fil
me artistice si documentare, iar la 
radio au fost transmise piese de 
teatru, concerte simfonice si ca
merale. alte emisiuni.

SOFIA 25 (Agerpres). — Mani
festările dedicate marcării „Zilelor 
culturii românești" în R. P. Bul
garia au continuat cu turneul an
samblului de balet al Teatrului de 
operă din Timișoara in orașele 
Stara-Zagora și Ruse, unde artiștii 
români s-au bucurat de un deose
bit succes. De asemenea, in sala 
Uniunii Compozitorilor din Sofia 
a avut loc un concert de cameră 
cu lucrări din creația unor compo
zitori români contemporani, urmat 
de o masă rotundă pe tema mu
zicii în România socialistă. Am
ploarea acestor manifestări a fost 
ilustrată și de interesul manifestat 
deopotrivă de publicul bulgar pen
tru expozițiile de fotografii și 
discuri organizate in capitala țării 
vecine și prietene. Oameni de artă 
și un numeros public din Sofia 
continuă să viziteze expoziția de 
artă plastică românească, in care 
sint prezentate, într-o tematică va
riată, lucrări ale unora dintre cei 
mai valoroși artiști români și peste 
șapte sute din volume din toate 
domeniile activității noastre edito
riale. prezentate in cadrul unei 
expoziții de carte românească.

Republicii Panama, Francisco Ro- driguez Poveda, a adresat oficial opoziției de dreapta din țară propunerea de realizare a unui consens național, al cărui obiectiv concret să fie organizarea de noi alegeri generale în Panama — informează agenția T.A.S.S. Numai în condițiile unui dialog nemijlocit deschis și constructiv intre toți panamezii, fără amestecul S.U.A., se poate soluționa, într-un termen scurt, criza politică și social-economică interriă — a subliniat șeful statului panamez.

necesității adoptării unor măsuri urgente de oprire a tendinței de reducere a prețurilor la materiile prime și produsele exportate de țările africane.
ÎN LUMEA CAPITALULUI

R.F.G.: Lipsă acută de locuințeBONN 25 (Agerpres). — Referln- du-se la recenta demonstrație dă protest a persoanelor fără adăpost din Miinchen, publicația vest-germa- nă „Parlamentarisch-Politlsche Pre- ssedienst", citată de agenția A.D.N., subliniază : „în fabuloasa noastră republică. prezentată de propaganda guvernamentală drept o întruchipare a libertății, domnește lipsa acută de locuințe. Asupra acestui fapt nu vor reuși să mai păcălească pe nimeni nici mașinațiile coaliției
Agravarea șomajului și a insecurității socialeROMA 25 (Agerpres). — Potrivit ultimelor cifre oficiale definitive, date publicității de Institutul central de statistică al Italiei, referitoare la utilizarea forței de muncă în această țară, rata trimestrială a șomajului a crescut la 12 la sută din populația aotivă în perioada mai-iulie a.c., față de 11,9 la sută in februarie- aprilie. Cea mai mare rată a șomajului s-a înregistrat în sudul Italiei — 21,2 la sută din forța de muncă, față de 11,1 la sută în partea centrală a țării și 5,8 la sută în nord, relevă agenția A.N.S.A. Numărul total al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă a fost în Italia, în luna iulie anul acesta, de 2'888 000. Dintre acestea, 69,9 la sută sînt tineri între 14 și 29 de ani.BONN 25 (Agerpres). — Sub pretextul „reorganizării structurale", marile concerne din industria metalurgică vest-germană vor reduce în continuare locurile de muncă în industria siderurgică, informează a- genția A.D.N. Astfel, pînă la sfirși- tul anului 1990 se prevede desființarea a 20 000 locuri de muncă din acest sector. Concernul Krupp și uzinele Mannesmann preconizează, pen- 

rea celei de-a doua etape a retragerii militarilor cubanezi a fost devansat.NEGOCIERI FILIPINEZO-AMERICANE. Președintele Fi.lipi- nelor. Corazon Aquino, a anunțat că. în luna decembrie anul acesta, la Manila vor avea loc negocieri filipinezo-americane în legătură cu viitorul statut al bazelor militare ale S.U.A. în arhipelagul filipinez.CEL MAI POPULAT ORAȘ DIN LUME. Ciudad de Mexico. împreună cu suburbiile sale, este, cu cei 18 milioane de locuitori, orașul cel mai populat din lume. Ministrul mexican al dezvoltării urbane si protecției mediului înconjurător. Patricio Chirinos Calero, a precizat că. anual, orașul creste cu circa 250 000 de locuitori.O NOUA MIȘCARE SEISMICA, a cărei magnitudine a fost apreciată Ia 4,3 grade pe scara Richter, s-a produs in zona golfului San Francisco, miercuri, la ora 01,34 GMT. Pe de altă parte, relevă agențiile de presă, expertii au fost surprinși de efectele neașteptate ale cutremurului survenit în urmă cu opt zile în zonă, unde s-a produs o deplasare laterală a tere

ORIENTUL MIIIOCIO
Dezbateri pe marginea 
situației din teritoriile 

arabe ocupateNAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — înaltul comisar al Agenției Națiunilor Unite de ajutor și lucrări pentru refugiațil palestinieni din Orientul Mijlociu (U.N.W.R.A.), Giorgio Giacomelli, a Înaintat Comitetului politic special al Adunării Generale raportul său anual, în care se arată că autoritățile israe- liene împiedică în mod deliberat activitatea O.N.U. de ajutorare a re- fugiaților palestinieni, au o atitudine ostilă față de U.N.W.R.A.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor din Comitetul politic special, reprezentanții mai multor țări au subliniat că situația refugiaților palestinieni din teritoriile ocupate continuă să se agraveze, răspunderea pentru această stare de lucruri, ca șl pentru apariția însăși a problemei refugiaților palestinieni revenind Israelului. în intervenții au fost condamnate acțiunile represive împotriva revoltei populației palestiniene din teritoriile arabe ocupate.Francis Blanchard, consilier special al O.N.U. pentru dezvoltarea economică în teritoriile palestiniene ocupate, va efectua în curînd un turneu în Orientul Mijlociu — a anunțat un purtător de cuvînt al Națiunilor Unite.BEIRUT 25 (Agerpres). — La un miting organizat cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a creării P.C. Libanez, Georges Hâwi, secretar ge- neral_ al C.C. al P.C.L., a reafirmat hotărîrea partidului de a continua lupta pentru înfăptuirea de reforme democratice și a subliniat necesitatea coeziunii forțelor național-pa- triotice din Liban.
Pașî spre normalizarea 

relațiilor 
argentiniano-britaniceBUENOS AIRES 25 (Agerpres). — Mipistrul argentinian al relațiilor externe. Domingo Cavallo, a declarat, la Buenos Aires, că acordul între Marea Britanic și Argentina privind Arhipelagul Malvinelor (Falkland) — convenit recent la Madrid — are o importanță deosebită nu numai pentru evoluția raporturilor bilaterale argentiniano-britanice. dar și pentru însăși situația din regiunea de sud a Americii Latine — relatează agenția argentiniană de presă Telam.El a precizat că prin acordul a- mintit s-a deschis calea reluării raporturilor consulare bilaterale șl au apărut perspectivele lărgirii cooperării Argentinei și a altor state din regiune cu țările vest-europene.

guvernamentale. Cel puțin un milion de locuințe lipsesc numai pentru asigurarea adecvată a celor necesare populației autohtone. Imigranții nu fac decît să înrăutățească situația. Libertatea noastră în R.F.G. are două fețe. Desigur, alegem liber parlamentul, însă, cînd se creează o majoritate de conservatori și de liberali, atunci guvernul devine liber să împingă în sărăcie șl privațiuni o treime din populație și să o înșele în legătură cu șansele ei de viață".
tru începutul anului 1990, o fuziune a sectoarelor lor de producție, ceea ce se va finaliza cu noi reduceri de locuri de muncă. Oțelăriile Krupp din Rheinhausen, unde in 1988 lucrau 5 300 muncitori, vor menține în funcțiune un singur furnal. La rîn- dul său, concernul Thyssen, sub pretextul raționalizării, va reduce In următorii ani 3 600 locuri de muncă.LISABONA 25 (Agerpres). — O treime din pensionarii Marii Britanii, ceea ce înseamnă peste trei milioane, trăiesc la limita sărăciei și an de an numărul celor aflați în această situație crește — a declarat reprezentantul sindicatelor britanice în cadrul unei reuniuni internaționale care se desfășoară la Lisabona pe această temă. In ultimii zece ani, a arătat vorbitorul, pensia reală în Marea Britanie s-a redus cu 20 la sută.în Portugalia, situația pensionarilor este și mai gravă, ceea ce face ca zeci de mii de pensionari să trăiască la limita foametei — relatează agenția T.A.S.S. Ei sînt lipsiți de locuințe cît de cit salubre, precum și de asistență medicală.

nului cu 1,8 m. dar în direcția contrară celei anticipate.ANALFABETISM. în cursul unei conferințe de presă, directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Federico Mayor, a apreciat că existenta în lume a unui miliard de persoane neștiutoare de carte reprezintă un blam comun pentru întreaga umanitate.VACCIN ANTI SIDA. — Un grup de medici cercetători din S.U.A. au realizat cu succes teste cu un vaccin experimental împotriva Sindro- nului Imunodeficientei Dobindite (SIDA), relatează agenția T.A.S.S. Efectuate timp de cinci luni pe 8 persoane infectate cu virusul SIDA, testele au demonstrat că noul vaccin poate mări rezistența organismului la virus.INCIDENT. Un marinar a fost ucis, . iar alți trei răniți, inclusiv unul grav, în cursul unor trageri efectuate de nave ale marinei militare franceze în apropierea coastelor in Marea Mediterană. Incidentul a avut loc in timpul exer- cițiilor efectuate de navele ce escortează în mod curent portavionul francez „Foch".

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICS AUSTRIA

Domnului KURT WALDHEIM
Președintele federal al Republicii Austria

VIENACu prilejul Zilei naționale a Republicii Austria, vă transmit felicitări cordiale și cele mai bune urări de fericire și prosperitate pentru poporul austriac.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul austriac sărbătorește astăzi împlinirea a 34 de ani de cînd Parlamentul din Viena a votat, la 26 octombrie 1955. Legea Constituțională asupra neutralității permanente a tării, zi considerată de atunci sărbătoarea națională a Republicii Austria.în martie 1938. o dată cu Invazia trupelor hitleriste și impunerea anschlussului (anexarea Austriei de către Germania nazistă), numele țării fusese șters de pe harta Europei. Sfîrșitul celui de-al doilea război mondial a însemnat pentru poporul austriac inițierea unui proces de redobîndire a suveranității și de renaștere a țării. Austria a reușit să-și asigure o dezvoltare economică, socială și politică stabilă, acționînd. de-a lungul anilor, pentru intensificarea contactelor, pentru oprirea cursei înarmărilor și dezarmare, pentru
Ședința Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.BERLIN 25 (Agerpres). — La Berlin a avut loc o ședință a Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.. în cadrul căreia secretarul general al C.C. al partidului. Egon Krenz. a prezentat o informare cu privire la situația politică actuală din R. D. Germană

Reducerea unilaterală a efectivelor forțelor armate
și a armamentelorBERLIN 25 (Agerpres). — în conformitate cu hotărîrea de reducere unilaterală a efectivelor forțelor armate și a armamentelor, luată la începutul acestui an. în R.D. Germană s-a procedaț la dizolvarea a șase regimente de tancuri — infor-

înaintea alegerilor din Namibia
• Sam Nujoma, în fruntea listei de candidați ai S.W.A.P.O. 
pentru Adunarea Constituantă • Reuniune consacrată dez

voltării pe baze noiWINDHOEK 25 (Agerpres). — Președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, se află în fruntea listei de candidați ai S.W.A.P.O. pentru Adunarea Constituantă a Namibiei în cadrul alegerilor care vor avea loc între .7 și 11 noiembrie. Pențru cele 72 de locuri de deputați ai adunării, S.W.A.P.O. a propus o listă cu 72 de candidați.
★HARARE 25 (Agerpres). — La Harare se desfășoară lucrările unui seminar pe tema reducerii dependentei economice a Namibiei de Africa de Sud. după încheierea, in aprilie anul viitor, a procesului de dobîndire a independentei teritoriu-

Turism și
La numai cîțiva kilometri de 

centrul Johannesburgului, cu ma
gazinele sale de un lux orbitor, in 
ale căror vitrine sint adunate la un 
loc mai multe diamante decit 
oriunde altundeva pe suprafața 
pămintului, oferind, in general, pri
virilor tot ceea ce imaginația a putut 
crea pentru satisfacerea gusturilor 
unei minorități ce și-a clădit bo
găția și privilegiile pe seama mun
cii de rob a milioane și milioane de 
negri din țara apartheidului, se află 
o așezare ce pare desprinsă dintr-o 
viziune de coșmar. Este Soweto, (South West Town), „orașul" de
numit așa pentru simplul motiv 
că. din punct de vedere geografic, 
este situat la sud-vest de „metro
pola diamantelor". In fapt, o uriașă 
rezervație destinată populației de 
culoare, un gheto gigantic, unde 
domnește o mizerie de neînchipuit. 
Înconjurat din toate părțile de zi
duri groase de beton, amintind de 
parapeturile cu care naziștii izola
seră ghetoul morții din Varșovia, 
cu numai citeva căi de acces, pă
zite cu strășnicie de unități mili
tare și polițienești înarmate pînă 
în dinți, așezarea a fost ridicată pe 
locul unei foste mine, astăzi 
dezafectată, pentru a-i adăposti pe 
africanii ce lucrează în metropola 
alăturată. Bulevardele maiestuoase 
ale Johannesburgului se opresc 
brusc în fața zidurilor de beton, 
dincolo de care se transformă in 
niște drumuri desfundate, ramifi- 
cindu-se. la rîndul lor. intr-un pă
ienjeniș de ulicioare strimte, flan
cate de șiruri nesfîrșite de cocioa
be. unde se înghesuie un număr 
incredibil de ființe umane. Cana
lizare nu există, servicii de salu
britate. de asemenea. Printre mor
manele de gunoaie se joacă, cu 
inocenta vîrstei, copii cu pielea 
ca abanosul. Cu mult înainte de 
ivirea zorilor, părinții lor s-au 
îndreptat spre orașul în vitrinele 
căruia scinteiază diamantele, orașul 
stăpinilor albi, pentru a trudi din 
greu în folosul acestora, în schim
bul unor salarii de mizerie. Îndată 
ce se lasă înserarea, zecile, sutele 
de mii de africani devin din nou 
indezirabili și iau, frinți de obosea
lă, calea ghetoului...

Dar iată că, în ultimul timp, au
toritățile sud-africane au adoptat 
subit hotărîrea de a organiza. în
tr-o zi anume a săptăminii, tururi 
speciale ale „orașului de sud-vest" 
pentru uzul turiștilor străini. Auto
carele sînt escortate de polițiști in- 
armați, care au sarcina să împie
dice orice contact intre turiști și 
locuitorii ghetoului. Evident, rutele 

securitate ti înțelegere internațională.Relațiile de prietenie și colaborare statornicite între România șl Austria se întemeiază pe principiile respectării independentei și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Ele au cunoscut o dezvoltare continuă, sub impulsul înțelegerilor realizate la cel mal înalt nivel. Extinderea în continuare a relațiilor dintre cele două țări, prin fructificarea posibilităților e- xistente. lărgirea și diversificarea cooperării economice. creșterea volumului schimburilor comerciale. precum și intensificarea legăturilor culturale, corespunde intereselor reciproce ale popoarelor noastre, cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
și sarcinile de viitor ale partidului — informează agenția A.D.N. Au fost stabilite, de asemenea, măsurile necesare în vederea pregătirii celei de-a 10-a plenare a Comitetului Central al P.S.U.G.. care va avea loc în perioada 8—10 noiembrie 1989.
în R. D. Germanămează agenția A.D.N. Potrivit hotărî- rii Consiliului Apărării Naționale, e- fectivele forțelor armate urmează să fie reduse pînă în 1990 cu 10 000 de militari. 600 tancuri și 50 avioane, iar cheltuielile militare cu 10 la sută.

a economiei namibienelui. Cel aproximativ 60 de experțl din Namibia și ai diverselor organizații internaționale care participă la întîlnire s-au pronunțat pentru intensificarea conlucrării regionale în vederea înglobării viitorului stat independent namibian ca cel de-al zecelea stat membru al Conferinței de coordonare pentru dezvoltare a țărilor, din sudul Africii (S.A.D.C.C.). Ei ău adresat, de asemenea, un apel pentru mobilizarea acțiunilor de sprijin internațional prin proiecte șl programe consacrate reconstrucției, modernizării și dezvoltării pe baze noi a viitoarei economii a Namibiei, In prezent aproape total dependentă de Africa de Sud. transmite agenția China Nouă.

apartheid
sînt alese cu grijă, rezumindu-se la 
citeva zone special amenajate. 
Parte integrantă a strădaniilor 
noului guvern la putere in R.S.A. 
de a prezenta o imagine „refor
mată" a apartheidului. întreagă 
această potemkiadă este destinată 
să inducă in eroare vizitatorii 
străini, să le creeze impresia unor 
schimbări in mai bine. E greu insă 
de crezut că excursiile la Soweto, 
in confortabile autocare cu aer 
condiționat și sub escorta armată 
— sau unele concesii minore, cum 
ar fi desegregarea recentă a anu
mitor ștranduri și zone de plajă 
(ori a unor mijloace de trans
port în comun) — pot fi o dovadă 
convingătoare. chiar și pentru 
eventualii turiști naivi, atit timp 
cit se menține in întreaga țară 
starea excepțională, cit organizațiile 
populației de culoare continuă si 
fie interzise, cit in temnițele re
gimului zac mai departe mii de 
deținuți, chiar dacă cîțiva lideri ai 
Congresului Național African au 
fost eliberați, cit execuțiile prin 
spânzurătoare nu contenesc, așa 
cum a fost-cazul nu de mult, iar 
grupările teroriste ale rasiștilor, de 
tipul „Lupilor albi", iși desfășoară 
nestingherite activitatea criminală.

Noua generație de lideri politici 
sud-africani, după retragerea po
liticienilor iremediabil compromiși 
prin atitudinea lor rasistă intransi
gentă, nu încetează să-și proclame 
disponibilitatea spre dialog, spre 
realizarea unor transformări recu
noscute ca fiind „inevitabile" — 
afirmații ce par a arăta că în pei
sajul de o dezolantă incremenire al 
apartheidului se „mișcă", totuși, 
ceva. Așa cum amintea însă unul 
din conducătorii grupării de opozi
ție a populației albe. Partidul1 De
mocratic, criteriul decisiv de veri
ficare a unor asemenea declarații 
îl reprezintă „transformarea reto
ricii in fapte". Sau. altfel spus, că 
adevăratele intenta ale actualului 
guvern de la Pretoria se vor mă
sura nu prin cuvintele frumoase 
folosite, nici prin debile acțiuni 
cu iz vădit propagandistic, de genul 
excursiilor turistice ad-hoc. ci prin 
voința reală de a elibera tara de 
cătușele segregației rasiale, de a 
pune capăt discriminărilor și 
inechităților flagrante existente și 
a deschide calea unor formule via
bile . de conviețuire pașnică, egală 
în drepturi. între toti locuitorii, in
diferent de culoarea mai deschisă 
sau mai închisă a pielii.

R. CAPLESCU
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