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Anul 1982 a marcat in intreaga noastră viaţă economko-social·ă, poli
tică, dou6 evenimente de importanţă capitală pentru mersul inainte al con
strucţiei social·i·ste şi comuniste: este vorba de Plenara lărgită a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român din 1-2 iunie, ,in cadrul căreia secre
tarul general al partidului, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, a rostit o ex
punere de excepţională ;importanţă pentru întreaga configuraţie, perspecti
vică a existenţei noastre, relevînd în acelaşi timp, într-un remarcabil spirit 
dialectic, ştiinţific, de mare sinteză, care caracterizează intreaga gindire 
politică, istorică, economică şi socială a celui mai -iubit fiu al partidului şi 
poporului, trecutul glorios şi prezentul sociali·s·t al patriei, al oamenilor de 
pe aceste meleaguri. Al doilea eveniment de hotărîtoare importanţă care a 
avut loc in luna decembrie 1982, este Conferinţa Naţională a P.C.R., marele 
forum comunist al ţării, ale cărei hotărîri dau o nouă perspectivă luptei şi 
muncii .poporului nostru pentru înfăptuirea Programului partidului, a obiec
tivelor stabilite de Congresul al Xli-lea, pentru creşterea şi mai puternică · a 
forţei materiale şi spirituale a ţării. Raportul prezentat cu acest pr;i-lej de 
conducătorul partidului şi naţiunii, constituie o amplă şi complexă analiză 
a etapei pe care o străbatem, un magistral program de acţiune pentru in· 
tregul nostru popor în opera istorică de edificare o socialismului ··şi comu~ 

nismului in România, o contribuţie de inestimabilă valoare. in dezvoltarea 
teoriei şi praCticii revoluţionare mondiale, la . triumful cauzei păcii ,jn lume, 
al celor mai nobile idealuri care animă omenirea. 

Profunzimea idei·lor, a tezelor cuprinse în expunerea la Plenară· şi in 
Raportul prezentat Conferinţei Naţionale, spiritul lor innoitor, revoluţionar, 
pun puternic in lumină gîndirea creatoare a secretarului general a·l parti-
dului nostru, capacitatea sa pătrunzătoare de a înţelege, caracteriza şi so
luţiona problemele economice, politice, ideologice şi educative cardinale 
pentru dezvoltarea în continuare a patriei pe calea socialismului şi comu
nismului, concepţia sa ştiinţifică, revoluţionară despre locul şi rolul omului 

în edificarea noi:i, soCietăţi, puterea de sinteză in aplioarea creatoare a ode-
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vărurilor şi legităţilor general-obiective ale revoluţiei socialiste la condiţiile 
economico-sociale istorice şi naţionale concrete din ţara noastră, imbogă
ţind, astfel, cu noi concepte şi teze teoria socialismului ştiinţific. 

Secretarul general al partidului adresează tuturor membrilor societăţii 
- ·indiferent de locul lor de muncă, inflăcărate îndemnuri de a lupta cu 
fermitate pentru afirmarea noului în toate sectoarele de activitate. Numai 
acţionînd ,într-un ~asemenea mod, partidul nostru revoluţionar este în măsură 
să-şi îndeplinească în cele mai bune condiţii răspunderea istorică, atît în 
dezvoltarea şi modernizarea forţelor de producţie, în perfecţionarea continuă 
a relaţiilor de producţie şi sociale, în formarea conşti·inţei socialiste a ma
selor, în ·afirmarea în întreaga societate a concepţiei revoluţionare, mate
rialist-dialectice despre lume şi viaţă. 

Oferind un model concret şi strălucit de cutezan ·ţă în abordarea noului, 
expunerea la Plenară este un puternic imbold spre dezbaterea deschisă şi 
sinceră, eliberată de scheme prestabilite sau construcţii apriorice, a pro
blemelor noi ale vieţii noastre economice şi socitale, ale vieţii internaţionale, 
înţelese în evoluţia lor complexă, uneori contradictorie. 

Evocarea măreţelor infăptuiri ce dau strălucire noii ere pe care revo· 
luţia şi construcţia socialistă au deschi·s-o ,in istoria milenar·ă a poporului 
nostru, a drumului parcurs de la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. şi pînă 
in prezent,· trezeşte in inima şi in conştiinţa fiecăruia dintre noi puternice 
sentimente de mindrie patriotică, după cum şi evocarea faptelor, măreţe ale 
trecutului, ale istoriei patriei, conferă tăria morală şi insufleţeşte in ducerea 
mai departe, în timp, a tot ceea ce înaintaşii noştri au făurit cu eroism şi 
patriotică dăruire. Tocmai de aceea se reliefează ca o direcţie majoră de 
acţiune desfăşurarea unei largi şi bogate acttvităţi teoretice pentru cunoaş
terea istoriei patriei, pentru înţelegerea profundă a legităţilor dezvoltării 
societăţii şi naţiunii. Cu pregnanţă, se subliniază în mag1i;stralul document -
expunerea tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU - vechimea multimHenară a 
poporului român, păstrător al celor mai înalte virtuţi ale înaintaşilor săi, 
asp.i,raţia sa statornică pentru unitate, întemeiată pe conştiinţa ongm11 
comune, a unităţii de limbă, de cultură, de teritoriu, de interese eco
nomice. 

llustnind în mod strălucit concepţia partidului nostru, a secretarului 
general al partidului despre unitatea dintre trecu;t, prezent şi vi:itor, despre 
meni:rea istoriei de a sluji la făurirea unor sentimente puternice de ataşa
ment pentru patria socialistă, este pus în lumină faptul că mîndria naţio
nală, patriotismul socialist nu sînt opuse altor naţiuni sau naţionalităţi, ci. 
dimpotrivă, ele sint înţelese în strînsă legătură cu dezvoltar~a spidtului de 
prietenie cu alte popoare, de conlucrare şi convieţuire a tuturor fiilor patriei, 
fără deosebire de naţionalitate. · 

Raportul de o excepţională însemn.ătate prezentat Conferinţei Naţio
nale de către tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, constituie o nouă şi stră
lucită contribuţie la îmbogăţirea gîndirii noastre teoretice revoluţionare, 
dezvăluind în mod aprofundat dialecti.ca dezvoltării social-economice a so
cietăţii româneşti şi abordind cu mare claritate obiectivele şi sarcinile de 
viitor, esenţa problemelor pe care epoca contemporană le pune în faţa 
omenirii. Este meritul de necontestat al tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, 
core, cu clarviziunea sa recunoscută şi inalta grijă pe care o poartă desti
nelor socialiste ale patriei,· a prefigurat c:ă:ile dezvoltării, ritmurile creşterii 
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economice, chiar în conditiile deosebit de complexe ale crizei economice 
mondiale, cu puternice fenomene de recesiune în majoritatea statelor lumii. 

Cuprinzătoarea analiză ştiinţifică, materialist-dialectică, prezentată in 
cadrul Conferinţei Naţionale de secretarul general al partidului, cu priVIire 
la stadiul actual al edificării socialismului în ţara noastră, precum şi cele
lalte documente prezentate spre dezbatere Conferinţei Naţionale, parti
dului, întregului popor, prevederile şi orientările cuprinse în ele asigură 

consolidarea realizărilor obţinute pînă în prezent în toate domeniile de acti
vitate şi, totodată, accentuează puternic laturile intensive ale dezvoltării 
ţării in vederea realizării unei calităţi noi a muncii şi vieţii intregului popor. 

Evenimente remarcabile, cu largi semnificaţii, Plenara lărgită a C.C. a 1 
P.C.R. din 1-2 iunie 1982 şi Conferinţa Naţională a partidului, sînt ·adevă

rate pietre de hotar ale înaintării patriei pe drumul luminos al societăţii 
socialiste şi comuniste. 




