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In spiritul înaltei exigențe partinice, cu simțămîntu! 

marii răspunderi pentru prezentul și viitorul patriei, 

exprimind adeziunea deplină a comuniștilor, 

a întregului nostru popor la ideile cuprinse in Raportul 

prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu - 

document programatic de o excepțională însemnătate 

teoretică și practică

MARELE FORUM AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI 
și-a continuat ieri lucrările in plen și in secțiuni

în cursul dimineții de joi au continuat în plen lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.La reluarea lucrărilor, delegații și invitații, toți participanții la înaltul forum al comuniștilor au salutat cu aceeași căldură, cu vii și puternice' aplauze, sosirea in sală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului.Asistăm din nou la momente de vibrant entuziasm. în sala Palatului Republicii Socialiste România se aclamă îndelung pentru partid și secretarul său general. Se scandează cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. Este încă o expresie grăitoare a unității și• coeziunii depline a poporului în ju- ‘ rul partidului și al secretarului său general.Prima parte a ședinței a fost prezidată de tovarășul Ștefan Voilec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Stat.în continuarea dezbaterilor generale asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Conferinței au luat cuvîntul tovarășii : Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Cheorghe Mustățea directorul Trustului S.M.A. din județul Olt. Vasile Drăgănescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la Institutul de fizică și tehnologia aparatelor de radiații Măgurele — București, secretarul comitetului de partid ăl institutului. Ferdinand Nagy, membru al C.C. al P.C.R., 
Astăzi, în jurul orei 12, posturile noastre de radio și televiziune vor 

transmite direct din sala Palatului Republicii ședința de închidere a lucrărilor 
Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.

prim-secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R., Emilian Dobrescu, membru al C.C. a! P.C.R., ministru secretar de stat, prim-vice- președinte al Comitetului de Stat al Planificării, Eugen Barbu, membru supleant al C.C. al P.C.R., scriitor. Stelian Teodorescu. directorul întreprinderii „1 Mai“ Ploieștj, Dumitru Sandu, secretar al Comitetului orășenesc Zimnicea al P.C.R., Nicolae Constantin, prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R., Elisabeta Heisler, șef de atelier la întreprinderea „Tricoul roșu" din Arad, Pantelimon Gă- vănescu, secretar al C.C. al U.T.C., Nicolae S. Nicolae, secretarul Comitetului de partid al comunei însurăței, județul Brăila, Anton Jic- mon, secretar al comitetului de partid al schelei de foraj Tîrgu-Ocna, Angelo Miculescu, membru al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare.După pauză, ședința a fost condusă de tovarășul Ion Sălăgean, șef de brigadă la mina Lupeni.Au luat cuvîntul în continuare tovarășii: Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Justin Dimitriu, director general al Centralei industriale de chimie Rîmnicu Vîlcea, Elena Orzan, șef de fermă la C.A.P. Valea Măcri- șului, județul Ilfov, Vasile Marin, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R., Iosif Fleischer, maistru Ia întreprinderea județeană de construcții Sibiu, loan Florea, membru ăl C.C. al p.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R., 

Mihai Szabo, secretarul Comitetului comunal de partid Valea lui Mihai, județul Bihor, Constantin Stătescu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul justiției, Maria Gligor. președinta Comitetului județean al femeilor Iași, Letay Lajos, membru al C.C. al P.C.R., scriitor, Mihai Telescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R.în cursul după-amiezii, lucrările au continuat în cele 10 secțiuni ale Conferinței.Conform hotărîrii adoptate de Conferința Națională, pentru a se da posibilitatea unui număr cît mai mare de participant de a lua cuvîntul la dezbateri, lucrările Conferinței s-au desfășurat joi după-amiază în secțiuni.La lucrările Secțiunii pentru dezvoltarea economico-socială a României in actualul cincinal și liniile directoare ale dezvoltării in perioada 1981—1985. conduse de tovarășul Manea Mănescu, au participat 292 de delegați și invitați. Au luat cuvîntul 27 de tovarăși.La lucrările Secțiunii pentru creșterea eficienței intregii activități e- conomice, sporirea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale, conduse de tovarășul Gheorghe Rădulescu, au participat 338 de delegați și invitați. Au luat cuvîntul 28 de tovarăși.La lucrările Secțiunii pentru cercetarea științifică și proiectare, modernizarea tehnologiilor de fabricație și asimilarea de produse noi, conduse de tovarășa Elena Ceaușescu, au .... ............ ...v. , , . , ,
(Continuare in pag. a Xl-a)

Pași fermi, în spirit revoluționar, spre o calitate mai înaltă
în toate domeniile vieții economice și sociale

Răspuns muncitoresc 
la chemarea partidului

Împreună cu tovară
șii mei de muncă, am 
meditat cu mare in
teres asupra orien
tărilor și sarcinilor 
care se desprind din 
Raportul prezentat la 
Conferință de secreta
rul general al partidu
lui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ne 
simțim puternic mo
bilizați, dornici și ho- 
tăriți să înfăptuim 
sarcinile ce ne revin 
din plan și din pro
gramul suplimentar. 
Sintem convinși că 
sint sarcini pe deplin 
realiste. Stă in pute
rea noastră să le trans
formăm in fapte pe 
măsură.

Experiența colecti
vului întreprinderii 
noastre dovedește că, 
prin valorificarea ex
perienței și inițiativei 
oamenilor, prin mai 
buna gospodărire și 
folosirea exemplari a 
mijloacelor de pro
ducție pe care le stă- 
pinim și minuim, ac

tivitatea noastră pro
ductivă poate fi mult 
mai fructuoasă. In pri
mul rind în ce priveș
te saltul calitativ pe 
care trebuie să-l fa
cem, ca și întreaga 
noastră economie, lată 
spre exemplu : am 
dezbătut in organele 
noastre colective de 
conducere și am hotă- 
rit reorganizarea flu
xului tehnologic la 
una din secțiile-cheie 
ale întreprinderii — 
secfia a doua., Prin p- 
ceasta, și prin alte a- 
semenea măsuri, am 
îndeplinit planul pe 
acest an încă de la 19 
noiembrie. E o reali
zare bună, mai ales in 
condițiile in care 45 la 
sută din totalul utila
jelor pe care le pro
ducem în prezent sint 
noi și reproi'ectate. Da, 
dar nu ne mulțumim 
numai cu atit.

Răspunsul nostru la 
chemarea partidului il 
vom da muncitorește :

cu fapte. Sintem în
suflețiți de amplele 
orientări cuprinse in 
Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pri
vind etapele viitoare 
ale drumului nostru 
de edificare socialistă 
a patriei, de înaintare 
spre comunism. Ce am 
înfăptuit a depins de 
noi. Noi, clasa con
ducătoare a societății. 
Ce vom înfăptui, tot 
de noi depinde. De e- 
forturile noastre ne
precupețite. Ne aflăm 
acum la ora unor noi 
și mari răspunderi, 
pentru a ne înălța pa
tria pe trepte și mai 
înalte ale progresului 
și civilizației socia
liste.

Vasile RUS
muncitor
Ia întreprinderea 
mecanicâ 
pentru agricultură 
și industria 
alimentarâ-Arad

La înălțimea misiunii 
de clasă conducătoare

O realitate insufleți- 
toare, definitorie pen
tru democrația noas
tră socialistă, este 
creșterea necontenită a 
rolului conducător al 
clasei muncitoare în 
toate sectoarele vieții 
economico-sociale. Cu 
clarviziune politică, cu 
adevărat spirit revolu
ționar, partidul, secre
tarul său general se 
preocupă stăruitor ca 
această cerință obiecti

vă a progresului mul
tilateral al societății 
noastre socialiste să 
devină tot mai preg
nantă. Este semnifica
tiv faptul că in Ra
portul tovarășului 
Ceaușescu ideea pre
zenței directe a clasei 
muncitoare la condu
cerea societății stră
bate ca un fir roșu în
tregul conținut al do
cumentului, de la ana
liza marilor succese

obținute de națiunea 
noastră socialistă, rod 
al efortului pătruns de

Constantin 
CIOBANU 
maistru principal 
în secția sculârie 
a întreprinderii 
„Timpuri nol“- 
Bucureștl

(Continuare 
in pag. a Xl-a)

Pe ordinea de zi:
DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ
Poporul muncitor chemat la conducerea 

celei mai drepte societăți din lumeO idee-forță, una dintre acele Idei care pot să arunce o lumină solară peste țara întreagă, să insufle conștiințelor avînt și căldură, bucurie și hotărîre, răzbate din tot ce se săvîrșește acum în sala marelui forum al comuniștilor români: ideea profundei și autenticei democrații, a democrației socialiste plenare an- trenînd în fluxul ei generos energii creatoare încă nebănuite. Democrația poporului muncitor, a maselor, a celor care înfăptuiesc cea mai dreaptă societate din lume, care produc valori materiale și spirituale în măsură să propulseze România socialistă intre țările dezvoltate.„M-a impresionat tot — ne spunea intr-o pauză oțelarul Ștefan Tripșa, de la Hunedoara, Erou aT Muncii Socialiste; m-a impresionat în primul rînd felul în care a vorbit, în Raport, tovarășul Nicolae Ceaușescu despre torța și rolul clasei muncitoare în societatea noastră, despre capacitatea el de a conduce. Am Înțeles-o nu doar ca o idee programatică, ci ca o sarcină practică pe care noi, comuniștii, sintem datori s-o înfăptuim. Să facem ca fiecare muncitor să fie un participant efectiv, în calitatea sa de proprietar, producător și beneficiar, de stăpîn al destinelor țării, la actul de conducere, la toate eșaloanele muncii în uzină, In sat, în întreaga societate".Aici, în sală, între delegații veni ți de pe meleagurile' Iâșilor, inginera textilistă Elena Dobrin trăiește același sentiment tonic al adîncirii continue a democrației

noastre socialiste ce cuprinde întregul orizont uman al țării. „Noi, femeile, am simțit marea încredere ce ni se acordă, atit in ce privește drepturile, cît‘și îndatoririle, după capacitatea și aportul nostru social — spune ea. M-a emoționat, acum și aici, modul în care clasei muncitoare, deci și femeilor muncitoare, i se adresează în Raport
însemnări din sala 

Conferinței

chemarea de a dezvolta și Împlini, prin participarea la conducerea societății, cadrul larg al democrației muncitorești. Eu cunosc valoarea propunerilor, a spiritului de organizare al muncitoarelor de la noi, de la „Țesătura" Iași. Și e Încă mult de făcut pentru a fructifica. In folosul producției și al societății, această capacitate dinamică. Iar asta ne obligă la acțiuni practice, ne Îndeamnă la muncă neobosită".Aici, în sală, e Țara. Mii de chipuri cunoscute, ale celor mai pre- țuiți dintre oamenii țării — muncitori, țărani, intelectuali, activiști de partid pe care ii intîlnim mereu in cele mai fierbinți și fertile vetre ale muncii — conștiințe comuniste care iradiază și polarizează conștiințele. Cu toții trăiesc intens marile orientări ce se dezbat acum și care vor călăuzi, in anii. 1-y!

ce vin, activitatea și viața întregii țări. In pauze, delegații se adună și discută înflăcărat, simt nevoia să-și comunice puternicele impresii ce-i stăpînesc.Maistrul minier Sandu I. Marin, de la exploatarea Schitu Golești (Argeș), ne spune : „Dacă stau bine și mă gîndesc, însuși spiritul Conferinței Naționale e pus sub semnul promovării și lărgirii democrației autentice. I-aș zice democrația muncii, a creatorilor de valori. Sîntem chemați să participăm cu toate forțele la întreaga operă de perfecționare a vieții e- conomice și sociale. Ca miner, am reținut și un lucru care se referă direct la noi : anume, să valorificăm tot ce se cheamă sursă de e- nergie. Noi scoatem cărbuni. Vreau să spun, ît) numele celor ce m-au trimis aici, că o să muncim din răsputeri. Așa cum știm că muncește, fără odihnă, pentru viitorul poporului nostru, secretarul general al partidului".La fel, aproape la fel ne-a vorbit, cîteva minute mai tîrziu, și un alt miner, șeful de brigadă Eniță Scarlet de la exploatarea Altin Tepe din județul Tulcea. Aceeași mare idee — același puternic ecou.Venit din Cîmpia Dunării, delegat al comuniștilor din comuna Bucșani (județul Ilfov), Emil Pa- nait, președinte al C.A.P., ține să ne împărtășească gîndurile și sentimentele sale : „Clasa muncitoare să conducă efectiv și deplin — a
Mihai CARANFIL

(Continuare in pag. a Xl-a)

Adevăruri 
fundamentaleCine este, ce este muncitorul de azi, din 

România ? lată o în
trebare al cărei răs
puns duce la trăsătura 
definitorie, fundamen
tală a societății noas
tre. Este neîndoios că 
progresul nostru, preg
nant vizibil pe multi
ple planuri, se dato- 
rește în primul rind 
clasei muncitoare.

Purtător al unui me
saj istoric revoluțio
nar, fără precedent, 
muncitorul se înfăți
șează la examenul is
toriei contemporane 
cu o conștiință înain
tată, cu un inegalabil 
gest către faptă, do
vedind prin întreaga 
existență că trăiește 
in numele idealurilor 
majore ale poporului. 
Cu vocația ireproșabi
lă a muncii, cu gene
roasă deschidere către 
perfecționare, educat 
la școala fermității și 
modestiei, a voinței 
de a depăși orice greu
tăți, convins că mă
sura demnității unei 
vieți o dau faptele 
concrete de muncă, 
muncitorul patriei 
noastre a ilustrat, în

toate momentele pate
ticei revoluții pe care 
a parcurs-o țara in 
mai bine de trei dece
nii, cq este profund 
conștient de misiunea 
istorică pe care clasa 
muncitoare, in strinsă 
alianță cu celelalte ca
tegorii de oameni ai 
muncii, o are de îm
plinit in spațiul car
patin.

L-am întîlnit în lo
curi ce nu anticipau 
cu nimic prezența pes
te doar cîțiva ani a 
unor mari cetăți in
dustriale, visînd prin 
fapta lui dimensiunile 
viitorului ; l-am întil- 
nit în marile oțelării 
sau modelind mașini 
de înaltă tehnicitate. 
Numele lui este echi
valent cu numele ma
rilor combinate side
rurgice sau chimice. 
Numele lui a fost gra
vat definitiv pe nava- 
amiral „Independen
ța", primul petrolier 
românesc de 150 006 
tdw, pe care am ad
mirat-o cu cîteva zile 
in urmă in portul 
Constanța, sau pe plat
forma de foraj marin 
„Gloria". Numele lui

este înscris, cu dem
nitate și dărnicie, pe 
chipul nou, luminos al 
țării. Numele lui este 
fapta, fapta muncito
rească.

Toate aceste adevă
ruri, și multe altele, 
le-am aflat cu emoție, 
magistral formulate in 
Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Confe
rința Națională a 
partidului, Raport pe 
care l-am aplaudat, 
asemeni întregii țări, 
cu conștiința asumării 
unor adevăruri ale is
toriei, demne de isto
rie. Și între acestea, 
adevărul fundamental 
potrivit căruia participarea nemijlocită a clasei muncitoare, a tuturor celor ce muncesc la conducerea economiei, vieții sociale, a întregii societăți, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului constituie premisa și certitudinea majoră a mersului înainte, spre progres și civilizație, al României socialiste.
Nicolae DRAGOȘ

Cu responsabilitate 
comunistăA venit vremea să transformăm cantitatea într-o nouă calitate 

— a spus, în Raportul 
prezentat Conferinței, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al partidului. 
La acest revoluționar 
salt calitativ, de care

depinde viitorul între
gii economii naționale, 
și care e-n puterea 
noastră a-l înfăptui cu 
un ceas mai devreme, 
vom reflecta profund, 
cu deplină responsabi
litate comunistă, și noi, 
cei care lucrăm in sfe
ra producției spiritua

le. Și aici, ca și in 
industrie, cantitatea 
poate și trebuie con
vertită mereu intr-o

Mircea RADU 
IACOBAN

(Continuare 
in pag. a Xl-a)
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PAGINA 2 SCINTEIA — vineri 9 decembrie 1977

INTR-UN GlND, lNTR-0 SIMȚIRE, ȚARA ÎNTREAGĂ 
RĂSPUNDE PRIN NOI ANGAJAMENTE Șl FAPTE DE MUNCĂ

ÎNSUFLEȚITOARELOR CHEMĂRI ALE PARTIDULUI, 
ALE SECRETARULUI SĂU GENERAL

Din telegramele adresate Conferinței Naționale a partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu
Țara întreagă își îndreaptă gîndurile și simțămintele, pătrunse de o vibrantă emoție, spre marele forum al comuniștilor români, adre- sindu-i un cald salut și urări de succes deplin lucrărilor sale.Cu inimile pline de bucurie, cu conștiința datoriei împlinite, a marilor răspunderi ce le revin, comuniștii, toți cetățenii patriei, români, maghiari, germani și de alte naționalități, își exprimă profunda satisfacție și mindrie patriotică, totala aprobare și inalta apreciere față de magistralul Raport prezentat Conferinței de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ei își reafirmă, in același timp, sentimentele de dragoste fierbinte, de aleasă prețuire și recunoștință față de gloriosul nostru partid comunist, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția determinantă pe care o aduce la elaborarea și înfăptuirea politicii, interne și externe a partidului și statului, pentru dăruirea și abnegația cu care acționează neobosit spre binele și fericirea poporului, a națiunii noastre socialiste.în aceste zile, pe adresa Conferinței Naționale a partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, sosesc nenumărate telegrame, din toate colțurile vetrei noastre strămoșești, purtind semnătura comitetelor județene, municipale, orășenești și comunale de partid, a unor colective de muncă, din instituții, întreprinderi și unități agricole, a unor oameni ai muncii. în toate aceste telegrame se regăsește expresia unui singur gind, a unei unice voințe — aceea de a-și dedica cu fermitate, cu spirit revoluționar, întreaga capacitate de muncă operei creatoare de înfăptuire a hotărîrilor Conferinței Naționale, a obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea și de Programul Partidului Comunist Român, pentru propășirea patriei și poporului nostru, pentru înaintarea mai rapidă a României pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.în telegrama Comitetului județean Argeș al P.C.R. se spune : Cu deosebită satisfacție și mîndrie patriotică am urmărit noi, oamenii muncii din Argeș, împreună cu întregul popor, magistralul Raport prezentat Conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu, înalt model de analiză aprofundată a activității desfășurate pentru înfăptuirea programului elaborat de cel de-al XI-lea Congres al partidului, de confruntare riguros științifică a realității cu cerințele progresului. de previziune revoluționară a direcțiilor dezvoltării economico- sociale a țării.Relevind atmosfera de puternică însuflețire și elan în muncă, telegrama subliniază în continuare : în cinstea marelui eveniment, în întreprinderi și pe șantiere au fost organizate zile și săptămini de muncă record, se obțin noi succese in îndeplinirea și depășirea sarcinilor și angajamentelor pe acest an, in pregătirea temeinică a producției anului viitor. Raportăm Conferinței, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pină în prezent 29 unități au îndeplinit sarcinile de plan pe acest an, iar 23 unități sarcinile pe primii doi ani ai cincinalului.Puternic mobilizați de minunatele perspective pe care Conferința Națională a Partidului Comunist Român le deschide dezvoltării economiei, științei și culturii, ridicării nivelului de trai, dezvoltării multilaterale a patriei, ne angajăm solemn în fața înaltului forum al partidului, a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncim cu dăruire, cu răspundere comunistă și devotament pentru traducerea in viață a tuturor hotărîrilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului, să punem toată puterea brațelor și minților noastre în slujba măreței opere de necontenită înflorire a patriei noastre scumpe — România socialistă.Telegrama Comitetului județean Alba al P.C.R. exprimă, la rindul ei, largul interes, deosebita satisfacție șl bucurie cu care cei peste 67 mii de comuniști, toți oamenii muncii din județ, români, maghiari, germani, urmăresc lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.Relevîndu-se marile succese obținute in cinstea importantului eveniment, în telegramă se spune :Raportăm Conferinței Naționale a partidului, dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că sarcinile de plan, pe primul an al cincinalului la producția globală industrială au fost depășite cu 250 milioane lei, iar pe cele 11 luni din acest an cu 350 milioane lei, întreaga depășire fiind obținută pe seama creșterii productivității muncii.Județul Alba, ca și celelalte județe ale țării, s-a bucurat din plin de politica partidului și statului nostru de repartizare rațională a forțelor de producție, de dezvoltare e- chilibrată și armonioasă a tuturor zonelor țării. De la constituirea sa, în județul Alba s-au construit și pus in funcțiune peste 70 de obiective industriale și agrozootehnice, creîn- du-se peste 45 mii noi locuri de muncă. Realizăm în prezent o producție industrială de aproape 12 miliarde lei, iar, pe baza programului suplimentar de dezvoltare a economiei naționale, vom ajunge în anul 1980 Ia o producție de aproape 19 miliarde lei.Vom depune toate eforturile, întreaga noastră capacitate creatoare pentru realizarea la timp și în bune condiții a tuturor obiectivelor de investiții prevăzute în planul cincinal, a căror valoare se ridică la peste 15 miliarde lei, pentru realizarea angajamentului nostru de a obține suplimentar in acest cincinal o producție industrială de 1,8 miliarde lei.în aceste momente înălțătoare ale desfășurării istoricului eveniment din viața partidului și a țării — Conferința Națională a Partidului Comunist Român — se arată în telegrama Comitetului județean Bistrița-Năsăud al P.C.R., comuniștii, toți oamenii muncii — români, maghiari și germani — din județul nostru, asemenea întregului popor, își îndreaptă gindu- rlle, stima și respectul nețărmurit către partid, către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Ceaușescu, fiu iubit al poporului, revoluționar și patriot înflăcărat, care întruchipează in modul cel mai minunat toate alesele însușiri ale neamului românesc pe care il slujiți cu ce] mai desăvirșit devotament, abnegație și dăruire și care vă datorează ridicarea sa pe culmi tot mai înalte ale socialismului și progresului.Vă raportăm cu mindrie că am început și desfășurăm cu succes lucrările la 22 dintre cele mai mari o- biective de investiții ale actualului 

cincinal, primul intrînd în funcțiune cu două luni înainte de ’termen, iar 11 unități industriale, agricole și de construcții îndeplinindu-și planul pe primii doi ani ai cincinalului, dind o producție suplimentară de peste 230 milioane lei.Cu ferma convingere că marele sfat comunist al țării va aduce încununarea tuturor aspirațiilor pe care le nutrim, dorim succes, întru totul deplin, lucrărilor Conferinței Naționale, exprimîndu-ne încă o dată atașamentul fierbinte la politica internă și externă a partidului și statului, angajindu-ne ferm de a nu precupeți nici un efort pentru transpunerea în practică a istoricelor ho- tărîri pe care le va adopta.Raportul pe care l-ați prezentat, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fața Conferinței Naționale a partidului a produs o puternică satisfacție în rindul comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului, se spune în telegrama Comitetului județean Botoșani ai P.C.R.Vă raportăm că în întimpinarea Conferinței Naționale a partidului, oamenii muncii din județul Botoșani au îndeplinit prevederile planului primilor doi ani ai actualului cincinal cu 45 de zile înainte de termen. în prezent se depun eforturi în vederea obținerii, pină la sfîrșitul anului, a unei producții suplimentare în valoare de cel puțin 700 milioane lei.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că prețiosul document pe care l-ați prezentat in fața întregului partid și popor se va afla necontenit la baza întregii noastre activități, astfel incit oamenii muncii de pe aceste străvechi meleaguri românești să contribuie în tot mai mare măsură la dezvoltarea accelerată a economiei noastre naționale.Dind glas sentimentelor de profund atașament față de partid, față de politica internă și externă ce o desfășoară, proeminent marcată de strălucita personalitate a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, Comitetul județean Brăila al P.C.R. adresează, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din această parte a țării. Conferinței Naționale a partidului succes deplin in desfășurarea lucrărilor sale și un fierbinte salut revoluționar comunist.Cu mîndrie patriotică se arată In telegramă — raportăm Conferinței Naționale a partidului că oamenii muncii din industria județului Brăila, îndrumați permanent de organele și organizațiile de partid, au îndeplinit cu 28 de zile Înainte de termen blanul producției globale industriale pe primii doi ani ai cincinalului. Am creat astfel condițiile ca pină la sfîrșitul acestui an să livrăm economiei naționale produse în valoare de peste 1 miliard lei, conturîndu-se sub chipul certitudinilor angajamentul de onoare al județului Brăila de a realiza în cadrul programului suplimentar economico- social, pină la sfîrșitul acestui cincinal, o producție suplimentară în valoare de 3,1 miliarde lei.în telegrama Comitetului județean Constanța al P.C.R. se arată : Comuniștii, toți oamenii muncii din județ, alături de întregul nostru popor, urmăresc cu deosebit interes și mîndrie patriotică lucrările Conferinței Naționale a partidului și își exprimă deplina lor adeziune față de conținutul amplului Raport prezentat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, apreciind și cu acest prilej valoroasa contribuție teoretică și practică pe care o aduceți la perfecționarea organizării și conducerii economiei noastre naționale, a întregii vieți sociale, la dezvoltarea relațiilor internaționale, întărirea păcii și prieteniei între popoare.Mobilizați de însuflețitorul raport, de exemplul dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, vă asigurăm încă o dată că organizația județeană de partid, toți cei ce trăim și muncim pe aceste meleaguri în continuă înflorire vom răspunde cu noi fapte de muncă pentru a ne spori contribuția la accelerarea dezvoltării eco- nomico-sociale a țării, la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la traducerea in viață a hotărîrilor Conferinței Naționale.Comuniștii, oamenii muncii, toți locuitorii județului nostru — români și maghiari — asemenea întregului nostru popor, se arată în telegrama Comitetului județean de partid Covas- na, au ascultat cu sentimente înălțătoare de mîndrie patriotică, magis

tralul Raport prezentat de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Conferința Națională, exprimindu-și adeziunea deplină ia ideile insuflețitoare, de inestimabilă însemnătate teoretică și practică, la concluziile științifice și orientările clarvăzătoare cuprinse în acest document.Industria județului a realizat sarcinile de plan pe primii doi ani ai cincinalului la producția industrială cu 39 de zile mai devreme, ceea ce va permite obținerea unei producții industriale suplimentare de 500 milioane lei.Vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general, că oamenii muncii din județul Covasna, români și maghiari, strîns uniți în jurul partidului, vor face totul pentru transpunerea în viață a hotărîrilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului.în numele celor aproape 60 000 de comuniști, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe meleagurile dimbovițene, Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R. adresează un fierbinte salut și urarea de succes deplin Conferinței Naționale a partidului. Totodată — se arată în tele
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gramă — ne folosim de acest remarcabil eveniment pentru a ne reafirma. încă o dată, adeziunea noastră totală la politica internă și internațională a partidului și statului, înfățișată magistral în amplul Raport prezentat de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Ne facem și de această dată datoria patriotică, izvorîtă din adîncu- rile inimilor noastre, de a da o înaltă apreciere și prețuire activității remarcabile și neobosite a tovarășului Nicolae Ceaușescu. contribuției sale la afirmarea în lume a idealurilor de libertate și suveranitate națională, la instaurarea pe planeta noastră a unui climat de pace și înțelegere între toate popoarele.Toți oamenii muncii din județul nostru, in frunte cu comuniștii, asigură conducerea partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. că nu vor precupeți nici un efort pentru a realiza integral angajamentul asumat de a obține suplimentar. în actualul cincinal, o producție globală de peste 3 miliarde lei.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru, scrie în telegrama Comitetului județean Galați al P.C.R,, au luat cunoștință cu profundă emoție, cu viu interes și deplină satisfacție de magistralul Raport prezentat la Conferința Națională a partidului, document politic de excepțională însemnătate, care evidențiază pe larg succesele de răsunet ale poporului nostru în perioada ce a trecut de la Congresul al XI-lea, jalonînd căile de înfăptuire în ritm accelerat a sarcinilor dezvoltării economico-sociaie a patriei, pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii din județul Galați, în frunte cu comuniștii, vor participa cu toată hotărîrea, cu entuziasm și elan patriotic la înfăptuirea neabătută a sarcinilor stabilite de marele forum al comuniștilor, contribuind prin a- ceasta la înflorirea neîncetată a patriei.în telegrama Comitetului județean Gorj al P.C.R se spune : Comuniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc în acest înfloritor colț de țară exprimă, cu nemărginit entuziasm, acordul deplin față de problemele de majoră importanță supuse dezbaterii, înalta a- preciere a tezelor și ideilor cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Folosim și acest minunat prilej 

pentru a reafirma întreaga gratitudine, dragostea fierbinte și cea mai vie recunoștință față de iubitul și stimatul conducător al partidului și statului nostru — tovarășul Nicolae Ceaușescu, exemplul celei mai nobile consacrări pentru binele și fericirea națiunii noastre socialiste.Asigurăm conferința că toți locuitorii frumoaselor meleaguri gorjene nu vor precupeți nici un efort pentru materializarea sarcinilor și obiectivelor ce vor fi stabilite de către acest înalt forum.Comuniștii, toți oamenii muncii români și maghiari din ’județul Harghita au urmărit cu deosebită atenție, cu profunde sentimente și mindrie patriotică, de satisfacție și adin- că recunoștință, magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale a partidului — se spune în telegrama Comitetului județean Harghita al P.C.R.Exprimînd gîndurile și sentimentele tuturor celor ce trăiesc și muncesc în deplină unitate și frăție, pe meleagurile mereu înfloritoare ale Harghitei, vă exprimăm, scumpe șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, adînca recunoștință și mulțumire pentru întreaga dumneavoastră activi

tate închinată cauzei scumpe a fericirii și bunăstării întregului popor, promovării consecvente a principiilor eticii și echității socialiste, asigurării independenței, suveranității și ridicării prestigiului patriei noastre scumpe în lume.Realizarea cu 26 de zile mai devreme a planului producției industriale pe primii doi ani ai cincinalului, obținerea pină la sfîrșitul anului curent a unei producții suplimentare în valoare de 640 milioane lei, ne mobilizează să abordăm cu încredere, cu perspectiva obținerii unor rezultate și mai bune, cel de-al treilea an al cincinalului.Dînd o înaltă apreciere politicii interne și externe clarvăzătoare, științifice, promovată cu consecvență și energie revoluționară de Partidul Comunist Român, de dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm că nu vom precupeți eforturile, priceperea și talentul pentru a ne situa în primele rinduri în nobila misiune pe care o înfăptuiește întregul nostru popor de edificare a celei mai drepte orînduiri pe pămintul scump al României socialiste.Comuniștii, toți locuitorii județului nostru — se arată în telegrama Comitetului județean Ialomița al P.C.R. — iși exprimă totala adeziune față de raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională, document de inestimabilă valoare pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului, a celorlalte hotărîri ale Congresului al XI-lea.Puternic mobilizați de spiritul și măreția documentelor ce sint supuse dezbaterii Conferinței Naționale, ne angajăm să depunem toate eforturile pentru ca în industrie să obținem în anul 1980 o producție de 16,5 miliarde lei.In agricultură, încă din anul 1978, vom obține de pe fiecare ha peste 6 000 kg porumb boabe, 4 100 kg grîu, 2 460 kg floarea-soarelui, 41 000 kg sfeclă de zahăr, 19 000 kg legume și însemnate cantități de carne, lapte și lină, sporind contribuția noastră la fondul centralizat al statului.Exprimînd dorința fierbinte a tuturor oamenilor muncii din județul nostru, asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe secretar general, că vom face totul pentru aplicarea cu fermitate în viață a documentelor programatice ale Congresului al XI-lea, a hotărîrilor ce vor fi adoptate la acest înalt forum, pentru prosperitatea continuă a poporului român, a patriei noastre socialiste.

Istoricul Raport prezentat Conferinței Naționale de dumneavoastră. Stimate tovarășe secretar general, se arată în telegrama Comitetului județean Maramureș al P.C.R., constituie un model de analiză științifică, marxist-leninistă a profundelor transformări revoluționare petrecute în țara noastră, a legităților care guvernează evoluția lumii contemporane, confirmare deplină a justeței o- rientărilor stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R. De asemenea, Raportul stabilește cu clarviziune obiectivele în direcția cărora trebuie să tie concentrăm eforturile toți fiii acestei națiuni în vederea accelerării progresului societății românești.Cu deosebită satisfacție raportăm forumului comuniștilor că planul producției industriale pe primii doi ani ai cincinalului a fost îndeplinit cu 30 de zile mai devreme.Pe deplin conștienți de însemnătatea istorică a hotăririlor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului, comuniștii, toți oamenii muncii maramureșeni se angajează în fața partidului, a dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să militeze cu toate forțele pentru transpunerea lor e- xemplară în viață, pentru înfăptuirea 

neabătută a mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.In telegrama Comitetului județean Mehedinți al P.C.R. se arată, intre altele : Asemenea întregii noastre națiuni socialiste, comuniștii, toți cei care trăim și muncim pe meleagurile mehedințene am urmărit cu viu interes și legitimă mîndrie patriotică raportul prezentat de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general. Conferinței Naționale a partidului, eveniment istoric, cu ample și profunde .semnificații în viața partidului și a țării.Însuflețiți de prețioasele indicații pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, ni le-ăti dat cu prilejul recentei vizite în județul nostru, avind mereu in inimi și în suflete înălțătorul dumneavoastră exemplu de dăruire Jn muncă pentru cauza fericirii poporului român și întronarea pe planeta noastră a unei lumi mai drepte și mai bune, ne angajăm să nu precupețim nici un efort în transpunerea în viață a obiectivelor actualului cincinal, a hotărîrilor ce se vor stabili de Conferința Națională a partidului.Raportăm conducerii partidului, Conferinței Naționale, dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe secretar genera] — se arată In telegrama Comitetului județean Neamț al P.C.R. — că muncind cu abnegație și pasiune revoluționară pentru traducerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea, în cinstea marelui forum al comuniștilor români, noi toți cei ce muncim și trăim în județul Neamț ne-am onorat sarcinile de plan pe primii doi ani ai Cincinalului cu 34 zile mai devreme. Am asigurat astfel condițiile pentru ca pină la finele anului 1977 să livrăm suplimentar economiei naționale produse în valoare de 1,8 miliarde lei.Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că ideile novatoare, sarcinile și orientările cuprinse in Raport le considerăm ca fiind propriile noastre îndatoriri, că nu ne vom precupeți eforturile pentru traducerea neabătută în viață a hotărîrilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului, că vom face totul pentru ca județul Neamț să contribuie la realizarea programului suplimentar de dezvoltare economică a patriei cu o producție industrială, peste prevederile cincinalului, 

în valoare de 5.7 miliarde lei, convinși fiind că numai astfel ne aducem o contribuție și mai mare la ridicarea României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.Ascultînd cu vie emoție raportul pe care l-ați prezentat. in înaltul forum al partidului, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, muncitorii, lucrătorii ogoarelor, intelectualii, toți locuitorii de pe meleagurile prospere ale Oltului au trăit clipe de o deosebită înflăcărare patriotică, desci- frind noi coordonate ale dezvoltării patriei socialiste, ale prosperității și bunăstării fiecăruia dintre noi — se arată în telegrama Comitetului județean Olt al P.C.R.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că ideile și gîndurile pe care le-ați exprimat vor rodi cu întreaga lor semnificație in inimile noastre, că nu vom precupeți nici un efort pentru a ridica aceste meleaguri de legendă pe cele mai înalte culmi ale civilizației.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor ce muncesc cu dăruire și abnegație pe meleagurile Oltului, vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu entuziasm și pasiune revoluționară pentru înfăptuirea fermă, neabătută a hotărîrilor Conferinței Naționale, a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, cu sentimentul profund patriotic că ne aducem contribuția la ridicarea vetrei străbune a patriei pe cele mai înalte trepte ale progresului și civilizației.Relevînd sentimentele cu care comuniștii. toți oamenii muncii de pe meleagurile sătmărene — români, maghiari, germani și de alte naționalități — privesc către înaltul forum al comuniștilor români, în telegrama Comitetului județean Satu Mare al P.C.R. se spune : Marile înfăptuiri cu care acest măreț eveniment din viața Partidului Comunist Român, a României socialiste a fost intîmpinat și în județul noștru, sint cele m.ai vii și elocvente dovezi ale totalei adeziuni și nețărmuritei prețuiri a locuitorilor acestui colț de țară, fără deosebire de naționalitate, la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru. Sub îndrumarea nemijlocită a organizațiilor de partid, colectivele de muncă din județ au raportat îndeplinirea sarcinilor de plan în industrie pe primii doi ani ai cincinalului. cu 34 de zile mai devreme, creînd astfel posibilitatea de a contribui la dezvoltarea și mai accelerată a patriei, cu o producție suplimentară în valoare de 922 milioane lei, pînă la sfîrșitul acestui an, ceea ce reprezintă 46 la sută din angajamentul nostru pe întregul cincinal.Exprimăm hotărîrea tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile sătmărene, fără deosebire de naționalitate, de a-și spori și mai mult eforturile în vederea îndeplinirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XI-lea, a tuturor programelor pe care le va stabili Conferința Națională, convinși că astfel configurăm chipul de mîine al patriei comune, pe care vrem să o înălțăm liberă și demnă, prosperă și fericită, pe măsura idealului comunist pe care-l așează partidul in fața noastră, a tuturor.Comuniștii, oamenii muncii — români și maghiari, tineri și vîrstnici, bărbați și femei — de pe intreg cuprinsul județului Sălaj iși îndreaptă in aceste momente gîndurile și sentimentele spre înaltul forum al comuniștilor și urează succes deplin desfășurării lucrărilor Conferinței Naționale, eveniment de importanță deosebită în viața partidului și a țării — se spune în telegrama Comitetului județean Sălaj al P.C.R.Ne exprimăm deplina adeziune și profundul atașament față de întreaga politică internă și internațională a partidului, față de hotăririle ce vor fi adoptate de Conferința Națională și ne angajăm solemn că ne vom înzeci eforturile, ne vom organiza și mai bine munca, vom acționa, cu toată răspunderea pentru realizarea integrală a vastului program de investiții ce revine județului Sălaj.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Sibiu — români, germani. maghiari — au urmărit cu viu interes și îndreptățită mindrie patriotică analiza profund științifică făcută de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu la marele forum al comuniștilor români — Conferința Națională — se spune in telegrama Comitetului județean Sibiu al P.C.R. Toți cei ce muncesc in industria județului Sibiu raportează cu acest prilej îndeplinirea planului anual cu 31 zile înainte de termen, sporirea contribuției lor la bogăția țării cu produse peste plan in valoare de 2,5 miliarde lei. .Exprimînd încrederea nețărmurită a tuturor celor ce muncesc din această parte a țării, ne angajăm ca pînă la sfîrșitul acestui cincinal să dăm o producție de 5.6 miliarde lei peste prevederile planului, să sporim contribuția noastră la creșterea patrimoniului material și spiritual al națiunii.. In aceste zile de importanță deosebită pentru viața politică a patriei, sucevenii, la fel ca întregul popor, iși îndreaptă gîndurile și cele mai calde sentimente de dragoste și recunoștință către dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul partidului și al țării, care vă dedicați întreaga e- nergie și cutezanță comunistă spre binele și prosperitatea scumpei noastre Românii socialiste, se arată în telegrama Comitetului județean Suceava al P.C.R.Vă asigurăm și cu acest prilej, 

mult iubite și stimate tovarășe secre tar general Nicolae Ceaușescu. că vom lupta cu toată hotărîrea pentru traducere în viață a hotăririlor ce vor fi adoptate de Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român.în telegrama Comitetului județean Tulcea al P.C.R. se spune : Comuniștii. toți oamenii muncii de pe milenarul pămint românesc de la gurile Dunării — alături de întregul nostru popor, animați de profunde sentimente patriotice, dau o înaltă apreciere și aprobă întru totul magistralul raport prezentat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in marele forum al comuniștilor, document de o inestimabilă valoare teoretică și practică.Ne exprimăm și cu acest prilej a- deziunea noastră totală la politica internă și externă a partidului și statului nostru, față de laborioasa activitate depusă de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, pentru dezvoltarea economico- socială a României, pentru ridicarea nivelului de viață și bunăstare al poporului, pentru contribuția adusă la soluționarea marilor probleme cu care se confruntă astăzi omenirea.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort și vom munci cu întreaga energie și capacitate creatoare pentru a da viață tuturor hotărîrilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului.In telegrama Comitetului Județean Vîlcea al P.C.R. se arată : Ne exprimăm din adincul inimii adeziunea deplină față de tezele și ideile de o covîrșitoare importantă cuprinse în Raportul prezentat la Conferința Națională, față de hotăririle ce vor fi adoptate, față de întreaga politică internă și internațională a partidului și statului nostru, strălucită expresie a patriotismului fierbinte care caracterizează întreaga dumneavoastră activitate, pusă cu dăruire și pasiune revoluționară în slujba bunăstării și fericirii poporului, înfloririi națiunii noastre socialiste, pentru triumful cauzei socialismului, păcii și progresului omenirii, pentru o ]ume mai bună și mai dreaptă pe pămintVă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru a transpune neabătut in viață hotăririle istorice ale Congresului al XI-lea, ale Conferinței Naționale a partidului, adu- cîndu-ne întreaga noastră contribuție la măreața operă de făurire a celei mai înfloritoare civilizații, civilizația comunistă, in scumpa noastră patrie.Toți oamenii muncii de naționalitate maghiară din județul Covasna au urmărit cu mare atenție și deosebit interes Raportul prezentat la înaltul forum al comuniștilor — se spune in telegrama Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din județul Covasna.Bilanțul deosebit de bogat al realizărilor noastre în toate domeniile de activitate demonstrează încă o dată că întregul nostru popor, toți oamenii muncii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, sub înțeleaptă conducere a partidului, a dumneavoastră tovarășe secretar general, înfăptuiesc cu succes prevederile Congresului al XI-lea al P.C.R., a- sigurind mersul cu pași siguri pe drumul spre societatea socialistă multilateral dezvoltată, spre comunism.Ne exprimăm atașamentul nostru total privind măsurile ce vor fi luate în viitor pentru lărgirea democrației socialiste, pentru participarea tot mai efectivă a tuturor categoriilor de oameni ai muncii la soluționarea problemelor majore ale societății noastre socialiste. Aceasta demonstrează încă o dată că în România socialistă toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, în deplină egalitate, participă efectiv la discutarea și soluționarea tuturor problemelor societății noastre, mărturie elocventă a politicii consecvente, marxist-leniniste a partidului nostru, de rezolvare a problemei naționale in patria noastră.Pe adresa Conferinței Naționale a partidului, C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu au mai trimis telegrame : Uniunea scriitorilor ; U- niunea artiștilor plastici ; Academia Republicii Socialiste România ; Combinatul siderurgic Reșița ; întreprinderea „TractoruT'-Brașov ; Combinatul de oțeluri speciale Tîrgoviște ; Combinatul de fibre sintetice Săvi- nești ; Consiliul oamenilor muncii de la Exploatarea minieră Leșu Ursului ; Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini ; Ministerul Afacerilor Externe ; Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei ; Ministerul E- nergiei Electrice ; Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții ; Comitetul orășenesc de partid Anina ; Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe ; Academia de științe agricole și silvice ; Centrul Național de Fizică ; Comitetul municipal Brașov al P.C.R. ; Comitetul municipal Ploiești al P.C.R. ; Comitetul municipal Arad al P.C.R. ; Comitetul municipal Satu Mare al P.C.R. ; Comitetul municipal Giurgiu al P.C.R. ; Comitetul orășenesc Curtea de Argeș al P.C.R. ; Consiliul Uniunii județene Brăila a Cooperativelor Agricole de Producție ; Combinatul de lianți și azbociment Medgidia ; I.A.S. Insula Mare a Brăilei : I.A.S. Jidvei. județul Alba ; LA.S. Ostrov, județul Constanța : Comitetul comunal de partid Rucăr, județul Argeș ; C.A.P. Ciorăști, județul Vran- cea ; C.A.P. Moara, județul Suceava ; Consiliul județean Vilcea al Organizației Pionierilor ; Vasile Tudorică, ilegalist, din Curtea de Argeș.
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LUCRĂRILE COJEERINIEI NMONJIEJJWD ROMAN
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ION DINCÂRaportul prezentat Conferinței Naționale a partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de profundă sinteză și înaltă ținută teoretică, analizează cu rigoare științifică stadiul îndeplinirii hotărirllor Congresului al XI-Iea al P.C.R. și, pe această bază, stabilește noi direcții și orientări pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale a României în perioada imediat următoare și în perspectivă.Rezultatele remarcabile obținute de oamenii muncii în dezvoltarea economiei, științei și culturii reprezintă o strălucită confirmare a justeței o- biectivelor cuprinse în Programul partidului. Ele constituie, totodată, temeiul realist al noilor măsuri inițiate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind programul suplimentar de dezvoltare economico-socială a României în perioada 1976—1980, de ridicare mai accelerată a nivelului de trai al populației, îmbunătățirea legii retribuției, reducerea duratei săp- tămînii de lucru, perfecționarea conducerii tuturor sectoarelor de activitate și dezvoltarea democrației socialiste, probleme supuse dezbaterii și aprobării actualei Conferințe Naționale a partidului.Certitudinea că vom Înfăptui cu succes asemenea proiecte îndrăznețe ca cele ce se află acum la ordinea de zi a Conferinței Naționale o datorăm grandiosului proces inaugurat de Congresul al IX-lea, care a descătușat energii de nebănuit, purtind emblema de gîndire și fapte a celui mai iubit fiu al acestui popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în numele celor aproape 310 mii de comuniști, al tuturor oamenilor muncii din Capitală, exprim prețuirea și recunoștința unanimă față de secretarul general al partidului, proeminentă personalitate a lumii contemporane, care și-a dedicat întreaga viață și activitate înfăptuirii idealurilor de veacuri ale poporului român, de dreptate și libertate socială, acțio- nînd cu fermitate și spirit revoluționar, cu aleasă căldură umană și profundă dăruire patriotică, spre binele și fericirea națiunii noastre, pentru creșterea prestigiului internațional al României socialiste și făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Am mandatul să exprim aprobarea deplină a raportului prezentat, a celorlalte documente supuse dezbaterii Conferinței Naționale, cu convingerea fermă că ele, întruchipînd năzuințele poporului român, vor asigura mersul nostru înainte pe calea progresului și civilizației comuniste.în cei doi ani care au trecut din actualul cincinal, întreaga activitate politico-organizatorică desfășurată de organele și organizațiile de partid din Capitală a fost subordonată îndeplinirii programului partidului de transformare a actualului cincinal în cincinalul revoluției tehnico-științifice, accentuării laturilor calitative și creșterii eficienței economice a producției. în acest scop, au fost întreprinse numeroase acțiuni care au antrenat colective largi de oameni ai muncii la identificarea și valorificarea rezervelor existente în toate sectoarele de activitate, privind folosirea capacităților și suprafețelor de producție, reducerea cheltuielilor materiale, creșterea productivității muncii, valorificarea rezultatelor cercetării științifice proprii și înnoirea, pe această bază, a tehnologiilor și produselor.în activitatea desfășurată, comitetul municipal a urmărit cu perseverență traducerea în viață a indicațiilor conducerii partidului privind adîncirea continuă a democrației socialiste, prin atragerea unui număr mai mare de oameni ai muncii la soluționarea problemelor cu care se confruntă fiecare colectiv și perfecționarea continuă a stilului și metodelor de muncă. Astfel, au fost promovate cu mai multă consecvență, în întreaga activitate de partid, spiritul revoluționar, muncitoresc, exigența și fermitatea față de îndeplinirea de către fiecare comunist a o- bligațiilor ce-i revin, s-a dezvoltat atitudinea critică și autocritică, de analiză și dezbatere colectivă, principială, deschisă, a tuturor problemelor. Situarea în centrul activității po- litico-ideologice a acestor obiective a determinat creșterea răspunderii a- cestora față de muncă, formarea și dezvoltarea unor noi trăsături de comportament în familie, viață și societate, pe baza principiilor eticii și echității socialiste.Urmare a hotărîrii Congresului consiliilor oamenilor muncii, în toa

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GEORGE MÂRZACîmi revine deosebita cinste de a transmite, în numele siderurgiștilor gălățeni. un fierbinte salut forumului comuniștilor români și urarea de succes deplin lucrărilor Conferinței Naționale, eveniment de deosebită însemnătate pentru activitatea partidului, care constituie pentru întreaga noastră națiune momentul unei angajări politice și mai ferme pe calea construirii unei societăți care întruchipează aspirațiile cele mai adinei și mai nobile ale poporului nostru— societatea socialistă și comunistă.îngăduiți-mi să-mi îndeplinesc mandatul ce mi-a fost încredințat și să exprim acordul nostru deplin cu tezele și concluziile raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Noi, metalurgiștii gălățeni, dăm o înaltă apreciere contribuției hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la înflorirea economică a patriei și înălțarea ei pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație, raportul prezentat fiind încă o dovadă strălucită a acestei contribuții.Aplicînd în viață politica partidului de industrializare socialistă a țării, urmînd îndemnurile și indicațiile dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru pe platforma combinatului, s-a făurit la Galați o unitate metalurgică viguroasă, modernă, s-au înălțat an de an noi uzine și fabrici, industria siderurgică românească răspunzînd deplin cerințelor tehnicii contemporane.în numele și din însărcinarea tuturor muncitorilor de pe platforma Combinatului siderurgic Galați, raportez conferinței că, în primii ani ai cincinalului, am obținut importante creșteri medii anuale : la cocs— cu 33,5 la sută, la fontă și oțel — cu 18,1 la sută, la laminate finite pline — cu 18,1 la sută ; productivitatea muncii a crescut cu 17,6 la sută, țar producția globală cu 23,1 la sută. • Aceste realizări sînt rodul muncii perseverente cu oamenii, al existenței unui climat propice dis

te unitățile s-a acționat cu perseverentă pentru îmbunătățirea în continuare a conducerii colective, creșterea rolului consiliilor oamenilor muncii in valorificarea, cu eficientă sporită, a resurselor materiale și umane existente în fiecare întreprindere. Alegerea secretarului comitetului de partid ca președinte al consiliului oamenilor muncii, precum și a unui număr însemnat de muncitori în organele colective de conducere — acțiune recent încheiată în Capitală — asigură creșterea necontenită a rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, cadrul larg de participare a oamenilor muncii la conducerea întreprinderilor și unităților economice.Raportăm Conferinței Naționale că oamenii muncii din Capitală se prezintă la acest înalt forum al partidului cu succese însemnate în producție. Sarcinile planului la producția globală industrială pe primii doi ani ai actualului cincinal vor fi depășite cu peste 6 miliarde lei, iar productivitatea muncii va fi realizată în proporție de 102,3 la sută ; s-a realizat o economie la cheltuielile materiale la 1 000 lei producție marfă de peste 200 milioane lei. în a- celași timp, normele de consum la principalele materii prime și materiale au fost reduse, obtinîndu-se economii însemnate la metal, combustibil convențional și energie electrică. Producția obținută la 1 000 lei fonduri fixe va fi, la sfîrșitul acestui an, de 2 200 lei, față de 2 119 lei la sfîrșitul anului trecut. Ca urmare a perfecționării conlucrării dintre cercetare, proiectare și producție, în această perioadă au fost puse în fabricație peste 400 mașini, utilaje și instalații noi. îmbunătățirea calității, a performantelor tehnico-func- ționale ale produselor și diversificarea lor ne vor permite depășirea sarcinilor la export pe acest an cu aproape 300 milioane lei valută, rea- lizindu-se cu 33,7 la sută mai mult decît in 1975.După cum se cunoaște, cutremurul din luna martie a provocat man pagube materiale în domeniile vieții economico-sociale ale Capitalei. înlăturarea rapidă a efectelor seismului este rezultatul conducerii directe, operative, de zi și noapte, fără răgaz, a acestei acțiuni de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a fost permanent în mijlocul oamenilor muncii, mobilizînd, prin exemplul personal, alt bărbăției comuniste, curajului și neistovitei sale energii, populația Capitalei la salvarea de vieți omenești, ajutorarea imediată a populației sinistrate, repunerea grabnică în funcțiune a unităților industriale, refacerea rapidă a imobilelor avariate, stabilind măsuri decisive pentru ca în cel mai scurt timp viața economico-socială să reintre pe făgașul ei normal. La chemarea secretarului general al partidului nostru, prin munca desfășurată de cei a- proape 600 000 de muncitori, intelectuali. militari, membri ai gărzilor patriotice, elevi și studenți, precum și cu sprijinul acordat de județele țării, toate unitățile economice, de mvățămint, cultură și medico-sani- tare, precum și peste 27 000 imobile care au avut de suferit de pe urma seismului, au fost consolidate, reparate și redate beneficiarilor. Un rol deosebit îl are tovarășa Elena Ceaușescu în soluționarea numeroaselor probleme umanitare atît de complexe și de dificile cu care ne-am confruntat, care a desfășurat o susținută și generoasă activitate umanitară în sprijinul populației sinistrate, în coordonarea tuturor inițiativelor pornite în acest scop din rîndurile maselor de oameni ai muncii.Rog să-mi fie îngăduit ca, în numele populației Capitalei, să exprim înalta noastră considerație și recunoștință, profundele noastre mulțumiri mult stimatului și iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu.Succesele obținute în dezvoltarea economiei naționale, la care și-a adus contribuția și Capitala, au făcut posibilă ridicarea continuă a nivelului de trai al populației. Aplicarea măsurilor privind îmbunătățirea legii retribuției a permis ca, încă din a- cest an, 560 mii oameni ai muncii din municipiul București să beneficieze de majorarea retribuției încă din prima etapă. Ca urmare a ho- tărîrilor Congresului al XI-lea, în primul trimestru al anului viitor vor trece la săptămîna redusă de lucru 
cutării celor mai diverse probleme de producție și de viață personală a fiecăruia, prin care am reușit să sudăm colectivele, să le facem să acționeze ca un tot. în fond, am acționat pentru a mări forța conștiinței muncitorești, a coeziunii și solidarității tovărășești, a spiritului colectiv, generatoare de noi energii umane. Sub conducerea organizației de partid vom acționa necontenit și în viitor în această direcție.După ce s-a referit la rezultatele obținute de colectivul combinatului în asimilarea unor tehnologii modeme de turnare continuă a oțelului și a unor noi mărci de oțel,' în creșterea ponderii cărbunilor indigeni slabi cocsificabili și energetici la fabricarea cocsului metalurgic, în reducerea consumului de cocs metalurgic, vorbitorul a spus : Perfec- ționînd continuu stilul și metodele de muncă ale consiliului oamenilor muncii — sub conducerea permanentă a comitetului de partid — am stabilit programe concrete de măsuri tehnico-economice și politico-orga- nizatorice pentru a ne aduce o contribuție și mai mare la realizarea producției suplimentare de 130 miliarde lei în actualul cincinal ; sîntem conștienți că transpunerea în viață a programului privind creșterea mai accentuată a nivelului de trai și reducerea duratei săptămînii de lucru este în funcție de îndeplinirea exemplară a programului suplimentar de dezvoltare ecOnomico-socială pînă în anul 1980.Fără îndoială că realizările obținute ar fi fost mai bune dacă întregul nostru colectiv, consiliul oamenilor muncii în ansamblul său ar fi participat cu mai multă fermitate la înlăturarea neajunsurilor ce mai persistă. Este drept, planul de stat pe 11 luni a fost depășit cu 300 milioane lei la producția globală industrială, realizîndu-se suplimentar 150 000 tone cocs metalurgic, 30 000 tone fontă, 40 000 tone oțel aliat, 5 000 tone tablă zincată și 25 milioane lei piese de schimb ; totuși, a- ceste rezultate nu reflectă potențialul tehnic și uman existent în com

11 întreprinderi din Capitală, pînă la sfîrșitul anului numărul acestora urmînd să ajungă la 31. S-a îmbunătățit continuu aprovizionarea oamenilor muncii cu produse industriale și agroalimentare ; s-a diversificat rețeaua serviciilor către populație, s-a perfecționat sistemul de ocrotire a sănătății.Deși s-au obținut rezultate importante, raportăm conferinței că sîn- tem conștienți de marile rezerve materiale și umane existente, încă insuficient folosite. înregistrăm în unele întreprinderi râmîneri în urmă la realizarea unor produse fizice necesare economiei naționale. Avem încă unele unități care nu realizează sarcinile de creștere suplimentară a productivității muncii, altele care nu realizează nici sarcina de creștere a productivității muncii; se înregistrează încă un grad scăzut de utilizare a mașinilor și utilajelor, îndeosebi in ramurile industriei constructoare de mașini, chimiei și ușoare. Se mai fabrică, in unele întreprinderi, produse de calitate necorespunzătoare și ca urmare a faptului că nu peste tot- s-a instaurat un climat de înaltă exigență, bună gospodărire, de ordine și disciplină. Toate acestea reflectă unele deficiențe în activitatea noastră, în munca cu activul de partid și în activitatea politico-ideologică de educare și formare a oamenilor în spiritul unei înalte responsabilități comuniste pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor.Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că în întreaga noastră activitate vom milita neabătut pentru înlăturarea lipsurilor criticate de dumneavoastră la Conferința Organizației municipale de partid, pentru aplicarea exemplară a tuturor indicațiilor date cu acest prilej.Pe baza programului suplimentar de dezvoltare economico-socială pînă în 1980, supus dezbaterii Conferinței Naționale, oamenii muncii din Capitală s-au angajat să realizeze o producție suplimentară în valoare de 25 miliarde lei. Raportăm Conferinței că succesele obținute pe primii doi ani ai cincinalului actual reprezintă garanția că prevederile acestor măsuri vor fi îndeplinite. în anul viitor avem de realizat o producție mai mare cu peste 9 la sută față de acest an, productivitatea muncii va crește cu 8,4 la sută, iar planul de export va spori cu 26,8 la sută. Se va executa un important volum de investiții, urmînd a se pune în funcțiune 123 capacități de producție și se vor da în folosință 40 000 apartamente, plus restanța din acest an. Pînă la 1 mai 1978 va fi predat traficului rutier primul tronson al metroului bucureștean. Din inițiativa și sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au început pregătirile în vederea deschiderii șantierelor al căror obiectiv îl constituie o nouă și modernă sistematizare a București ului. Prin amploarea construcțiilor, prin stilul modern al noilor edificii, Capitala României socialiste se va situa printre cele mal frumoase capitale ale lumii.în deplină unitate dialectică cu politica internă, politica externă a partidului și statului nostru corespunde aspirațiilor fundamentale ale poporului român și se bucură de a- precierea popoarelor de pe toate meridianele globului. Viața demonstrează în mod strălucit justețea orientărilor politicii externe românești — cuprinse în documentele Congresului al XI-lea — evoluția evenimentelor pe arena mondială confirmînd principiile definitorii ale acesteia. De la această înaltă tribună, exprimînd sentimentele comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din Capitală, aducem. din adîncul inimilor, mulțumirile noastre fierbinți tovarășului Nicolae Ceaușescu, inițiatorul, promotorul și exponentul cel mai autorizat al politicii externe a României socialiste, de a cărui prodigioasă activitate sînt legate indisolubil toate marile succese pe care le-am obținut, atît pe plan intern, cît și internațional. Doresc să încredințez conferința, personal pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. că toți comuniștii, toți cetățenii Capitalei, strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, își vor dărui întreaga capacitate și energie înfăptuirii neabătute a politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru, pentru edificarea societății socialiste și a comunismului în România.
binat, fiind mai mici decît angajamentele asumate în întrecere.Se mențin încă lipsuri în întreținerea și exploatarea instalațiilor, în aprovizionarea ritmică și în structura sortimentală necesară cu materii prime, materiale și, îndeosebi, cu piese de schimb. în respectarea tehnologiilor de fabricație. Mai avem multe de făcut pentru întărirea disciplinei, eliminarea absențelor nemotivate, utilizarea mai bună a instalațiilor și a fondului de timp, economisirea resurselor materiale și energetice. Nu ne putem împăca cu existența acestor lipsuri și, pentru lichidarea lor, organizațiile noastre de partid, toți comuniștii desfășoară ample acțiuni politico-educative.Eforturile noastre sînt concentrate pentru pregătirea mai bună a producției anului 1978 și în perspectivă pînă în anul 1985; acționăm, în primul rînd, pentru lichidarea într-un termen scurt a restanțelor la punerile în funcțiune a unor capacități de producție, preluînd unele lucrări de montaj în regie proprie și accelerînd probele tehnologice și reglajele. Considerăm totuși necesar ca ministerul nostru, Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei și celelalte organe centrale să ne sprijine mai îndeaproape în anul 1978 pentru asigurarea ritmică cu materii prime de bază — cărbuni, minereuri, dolomită șl materiale refractare — după o structură sortimentală impusă de rețetele de fabricație stabilite prin programele aprobate. De asemenea, solicităm ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să asigure a- vansul necesar livrării utilajelor pentru investiții, astfel îneît angajamentele pe care ni le-am asumat în acest cincinal, de devansare a unor obiective de investiții, să le putem îndeplini în mod exemplar.Orientările generale pentru întocmirea planului pe perioada 1981-1985 deschid largi perspective industriei metalurgice. Dezvoltarea combinatului pînă la etapa de 10 milioane tone oțel ridică, încă de pe acum, impor

tante probleme și pentru alte ramuri ale economiei naționale.'Astfel, se impune ca Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor să dimensioneze corespunzător portul Galați și să ia măsuri pentru dotarea lui cu macarale, în vederea preluării și expedierii produselor siderurgice cu greutăți mai mari de 30 tone. în același timp, calea ferată trebuie să fie dotată cu vagoane specializate, care să permită transportarea tablelor cu lățimi de pînă la 4 m, a rulourilor
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI VIORICA MAREȘANUDupă ce a relevat că impresionantul bilanț al realizărilor cu care întregul nostru popor se prezintă Ia Conferința Națională ilustrează convingător forța mobilizatoare a Partidului Comunist Român, caracterul științific, realist, novator al politicii sale, demonstrînd. totodată, hotărîrea cu care clasa muncitoare. întregul nostru popor urmează și înfăptuiește neabătut această politică, vorbitoarea a spus ; Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie o strălucită sinteză a faptelor noastre de muncă repurtate pe calea îndeplinirii istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea al partidului.Lucrez la Combinatul petrochimic Pitești de 10 ani, ca muncitoare, și am mandatul Conferinței extraordinare a organizației județene de partid Argeș să exprim calde mulțumiri muncitorești, recunoștința noastră fierbinte față de activitatea neobosită, remarcabilă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pusă în slujba înfloririi necontenite a patriei, ridicării tot mai accelerate a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc.Arătînd că, pe baza prețioaselor Indicații date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor de lucru în combinat, se înfăptuiesc neabătut sarcinile trasate privind dezvoltarea, modernizarea și diversificarea producției, vorbitoarea a subliniat că aceste sarcini au constituit obiectul a numeroase acțiuni și inițiative ale organizațiilor de partid înmănuncheate într-un bogat și concret program de muncă.Pentru colectivul de petrochimiști din care fac parte, a spus în continuare vorbitoarea, actualul cincinal al revoluției tehnico-științifice reprezintă o perioadă de mare însem-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GHEORGHE PETRESCUConferința Națională a partidului nostru se va înscrie, prin bilanțul pe care-1 face asupra activității desfășurate pe cei doi ani ai cincinalului, prin măsurile pe care urmează să le ia, ca un moment de mare însemnătate în viața și activitatea partidului și a întregului nostru popor. Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul ■' Nicolae- Ceaușescu, cuprinzătoare și înțeleaptă analiză științifică a activității și experienței noastre în construcția socialistă, marchează cu clarviziune căile dezvoltării în' continuare a patriei noastre, constituie o nouă și importantă contribuție la îmbogățirea gîndirii și practicii revoluționare a partidului nostru, la orientarea și concentrarea forțelor și resurselor de care dispunem pentru creșterea în ritm rapid a economiei noastre socialiste.în acest moment de bilanț, oamenii muncii din întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, ca de altfel toți oamenii muncii din țara noastră, raportează conducerii partidului că planul producției industriale pe primii doi ani ai cincinalului va fi realizat în jurul datei de 14 decembrie, iar pînă la sfîrșitul anului va fi depășit cu peste 8 miliarde lei. Producem în acest an cu 26 la sută mai mult decît în anul 1975. Se va îndeplini planul productivității muncii, iar programul de investiții pe anul 1977 se va realiza și îl vom depăși cu circa 800 mii lei ; construcția de mașini asigură în acest an aproape 80 la sută din utilajele pentru obiectivele noi din economia națională.Prin grija partidului, ca efect al marilor realizări obținute în dezvoltarea economiei naționale și ca premisă a înfăptuirii obiectivelor mărețe din anii viitori, s-a trecut la majorarea retribuției ; constructorii de mașini fiind printre primii beneficiari, retribuția medie lunară a personalului s-a ridicat de la 1 816 lei la 2 127 lei lunar, iar in anul 1980 va a- junge la peste 2 400 lei.Realizările obținute în acești doi ani sînt rodul eforturilor depuse de oamenii mUncii din unitățile industriale, de cercetare și proiectare sub conducerea organelor și organizațiilor de partid și cu sprijinul deosebit pe care ministerul nostru l-a primit din partea comitetelor județene de partid.Reflectînd asupra activității desfășurate, subliniind eforturile mari și rezultatele obținute in această perioadă, o analiză atentă și responsabilă pune în evidență neîmpliniri și carențe care au determinat nerealiza- rea integrală a planului la «unele produse fizice și a volumului de export, calitatea slabă a altora, insuficiența pieselor de schimb în special în sectorul auto, nerespectarea unor contracte de livrare la intern și la export, inclusiv la unele utilaje tehnologice. Nu putem omite, chiar din această sumară enumerare, faptul că conducerea ministerului, centralelor și a întreprinderilor industriale acționează încă lent în generalizarea, la nivelul întregii ramuri, a unor tehnologii moderne de mare eficiență. Valorificăm încă insuficient potențialul de cercetare de care dispunem, iar asimilarea unor produse noi se face cu mare întîrziere. Stă in puterea noastră să înlăturăm aceste neajunsuri, și vom acționa pentru continua perfecționare a activității noastre, pentru îndeplinirea sarcinilor mari ce ne revin în viitor.Rezultatele obținute în acești doi ani ne permit să abordăm cu premise bune înfăptuirea obiectivelor și nivelurilor prevăzute în planul cincinal pentru următorii trei ani, amplificate prin programul suplimentar pe care-1 dezbatem în cadrul Conferinței Naționale. Ministerului nostru îi revine sarcina de a realiza, peste planul inițial, o producție industrială de circa 34 miliarde lei și un volum de investiții de 21 miliarde lei. O condiție esențială a înfăptuirii acestui program este contactul permanent cu nivelul maxim al progresului științific și tehnic, care determină succesiunea rapidă a produselor și tehnologiilor, intensificarea înnoirii și modernizării continue a producției.In raport cu aceste cerințe, pe baza 

și tabiet laminate la cald și la rece care să asigure protecția la intemperii.Programul suplimentar de dezvoltare economico-socială în acest cincinal, măsurile luate de conducerea partidului pentru majorarea retribuției, de care metalurgiștii au beneficiat printre primii, au stimulat puternic colectivele noastre de muncă, și ne angajăm cu toată fermitatea să acționăm cu pricepere și energie pentru a găsi noi resurse care să 
nătate pentru aplicarea In producție a rezultatelor cercetării românești, care are în vedere adîncirea prelucrării materiilor prime, valorificarea superioară a acestora, pentru creșterea eficienței economice a întregii noastre activități.Ca atare, în primii doi ani ai cincinalului, combinatul petrochimic a realizat o producție globală de peste 17,5 miliarde lei. S-au pus in funcțiune 11 obiective de investiții și au fost atinși parametrii proiectați la 10 noi capacități de producție. Datorită tehnologiilor și procedeelor moderne aplicate, în acest an se realizează o producție de două ori mai mare decît în 1975. Toate acestea ne dau garanția că vom înfăptui cu succes sarcinile ce ne revin în actualul cincinal.Referindu-se la ampla acțiune pentru creșterea eficienței economice, la programul suplimentar de dezvoltare economico-socială în actualul cincinal, vorbitoarea a arătat că acesta este programul înfloririi mai rapide a țării, reflectă forța și dinamismul economiei noastre socialiste, superioritatea noii noastre o- rînduiri, înalta conștiință și dăruire cu care întregul popor, muncește pentru a da viață politicii partidului. Tocmai prin creșterea continuă a productivității muncii sociale vom putea crea condiții de sporire a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, de trecere eșalonată potrivit orientărilor stabilite de Conferința Națională la reducerea săptămînii de lucru.în continuare, vorbitoarea a arătat : Nu putem fi mulțumiți de faptul că o seamă de obiective de investiții. printre care blocul de ulei, instalațiile de normal parafine, alcool etilic și altele, au fost sau vor fi puse în funcțiune cu întîrziere. Producem încă cu cheltuieli mate- 
indicațiilor date de secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost reconsiderate programele privind dezvoltarea producției de echipamente pentru industria minieră, dezvoltarea producției de autobasculante grele, utilaje complexe pentru construcții și industria petrolieră, mașini-unelte de perfor- manță. echipament hidraulic,- componente electronice și tehnică de calcul. 
Ca urmare, în anul 1980 peste 70 la sută din valoarea producției industriale a construcției de mașini o vor reprezenta produsele noi și modernizate, puse în fabricație după începerea actualului cincinal. Se impune deci să orientăm mai ferm institutele de inginerie tehnologică și conducerile întreprinderilor spre generalizarea tehnologiilor moderne de mare productivitate și eficiență, cercetarea științifică din institute trebuie să fie mai bine îndrumată, pentru a aborda în mod corespunzător și cu suficiente forțe unele probleme de virf ale cercetării mondiale, cum sînt : mijloace de telecomunicații și

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI IONVă rog să-mi permiteți să aduc Conferinței Naționale a partidului salutul celor peste 20 000 de comuniști ai organizației municipale de partid Petroșani, să exprim, în numele tuturor minerilor din Valea Jiului, acordul nostru deplin față de documentele care vor fi adoptate in acest înalt forum al comuniștilor din patria noastră.Noi, minerii, ne reafirmăm și cu acest prilej sentimentele de recunoștință. dragoste și stimă față de partid, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, militant de aleasă cutezanță revoluționară, cel mai iubit tiu al națiunii noastre socialiste, prieten și tovarăș al minerilor, pentru neobosita activitate ce o desfășoară spre binele întregului popor.în continuare vorbitorul a spus: Raportez Conferinței Naționale că însuflețiți de recenta vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cînd minerii au hotărit ca secretarul general al partidului să devină „miner de onoare al Văii Jiului", ne prezentăm la acest mare eveniment politic al țării cu planul de producție depășit pe luna noiembrie. Acolo. în abataj, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați vorbit cu noi, ne-ați ascultat părerile și ne-ați sfătuit cum să ne facem munca mat spornică. Cuvintele dumneavoastră calde, tovărășești, ne-au cucerit inimile, ne-au înflăcărat în muncă, fiecare zi fiind tot mai rodnică, mai productivă. Brigada pe care o conduc la întreprinderea minieră Lupeni a extras, peste prevederile planului, circa 6 500 tone cărbune. De asemenea, întreprinderile miniere Uricani, Aninoasa, Vulcan, Paroșeni, Petrila și-au depășit planul de producție pe luna noiembrie.'S-au livrat suplimentar peste plan aproape 8 000 tone huilă spălată pentru cocs de Coroiești și 77 000 tone huilă energetică.Am ascultat cu mare atenție Raportul prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Oglindă vie a marilor succese obținute de poporul nostru în ultimii ani — care confirmă justețea politicii partidului, realismul hotărîrilor Congresului al XI-lea — acest document de excepțională însemnătate constituie pentru noi toți un program concret de acțiune. Sîntem convinși că prin traducerea sa în viată si a prevederilor din celelalte documente supuse dezbaterii in ca
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ANGHEL MIRCEA DANPermiteți-ml să exprim deplina mea aprobare față de conținutul profund științific, de înaltă valoare teoretică și practică, al Raportului 

permită depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate. Doresc să folosesc acest prilej pentru a exprima, in numele tuturor siderurgiș- tîlor gălățeni, acordul deplin față de politica internă și externă a partidului nostru, politică ce ridică permanent prestigiul României, care militează pentru realizarea unei depline înțelegeri între toate popoarele, cale sigură pentru înfăptuirea unei lumi mai drepte și mai bune.
riale ridicate și nu toate instalațiile își realizează sarcinile de producție. Toate acestea stau in atenția organizațiilor de partid din combinat și vom acționa cu hotărîre pentru înlăturarea lor.Pentru recuperarea întîrzierilor în realizarea investițiilor considerăm însă necesar ca Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Construcțiilor Industriale și Ministerul Construcțiilor de Mașini să ne acorde mai mult sprijin pentru asigurarea tuturor u- tilajelor tehnologice și pentru crearea condițiilor necesare atingerii cu rapiditate a parametrilor proiectați la unele din instalațiile puse în funcțiune în ultimul timp.Organizația noastră de partid este hotărîtă să-și intensifice activitatea politico-educativă, să folosească toate mijloacele de influențare de care dispune pentru a imprima colectivului de Ia Combinatul petrochimic Pitești o atitudine comunistă, de înaltă responsabilitate față de muncă, față de sarcinile de producție. Ne vom strădui să ocupăm, prin calitatea produselor noastre, prin eficiența economică a muncii noastre, un loc de fAinte în întrecerea socialistă la care este antrenat astăzi întregul nostru popor.Noi, comuniștii, toți oamenii muncii din Combinatul petrochimic Pitești, a spus în încheiere vorbitoarea. asigurăm conducerea partidului, pe secretarul său general că vom acționa cu toată hotărîrea, cu răspundere și dăruire comunistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce ne revin în actualul cincinal, că vom contribui cu toate forțele la traducerea în viață a obiectivelor cuprinse în Raportul prezentat Conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a hotărîrilor pe care le va adopta acest înalt forum al partidului nostru.
de transport neconvenționale, utilaje pentru folosirea a noi surse de energie, utilizarea pe scară largă a laserelor, a energiei nucleare și altele, care într-un viitor apropiat vor fi premise obligatorii ale dezvoltării ■țării și ale participării noastre mai eficiente la schimburile și cooperarea economică internațională. Este de remarcat, în cadrul acestei activități pentru reînnoirea și modernizarea producției in construcția de mașini, aportul deosebit — strict necesar și în continuare — adus de ministerele producătoare de materii prime și în special de M.I.M. și M.I.C., care au asimilat o gamă largă de sortimente cu calități superioare, ce s-au reflectat în performanțele noilor produse realizate de construcția de mașini.Avînd în vedere importanta reducerii consumului de energie în toată economia țării, construcția de mașini a elaborat și înfăptuiește un program de îmbunătățire a randamentelor Ia motoarele termice, electrice. Ia cazanele de abur și de termoficare, la alte utilaje consumatoare de energie pe care le 
drul Conferinței Naționale se asigură creșterea mai accentuată a economiei naționale, sporirea mai rapidă a bogățiilor țării noastre și, pe această bază, ridicarea la un nivel mai înalt a condițiilor de viață, materiale și spirituale, ale întregii noastre națiuni.Subliniind că pentru înfăptuirea acestor obiective minerii sint angajați cu toate forțele, vorbitorul a spus : O mare atenție acordăm în prezent îndeplinirii planului de extracție pe trimestrul IV al acestui an. pregătirii în cele mai bune condiții a producției anului viitor, cu hotărîrea fermă de a da industriei cît mai mult cărbune, de a ne aduce o contribuție cît mai mare Ia realizarea programului suplimentar de dezvoltare economico-socială a țării în perioada 1976—1980.Programul de extindere a mecanizării lucrărilor în subteran elaborat de conducerea partidului, la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, a început să prindă viață. Unele mașini de mare productivitate au sosit. au fost montate și se comportă bine în producție. Noi, minerii, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să sprijinim și să acționăm, în continuare, pentru introducerea largă a progresului tehnic și mecanizării lucrărilor din subteran, deoarece aceasta este in interesul nostru, pe această cale se asigură creșterea mai susținută a productivității muncii, ușurarea efortului fizic al minerilor, obținerea unor cantități tot mai mari de cărbune. Odată cu mecanizarea lucrărilor, acordăm o atenție mai mare perfecționării și calificării oamenilor muncii care lucrează în domeniul minier. In lumina indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, acționăm ținînd seama de faptul că utilajele moderne, cu care au fost dotate și vor fi dotate unitățile miniere. impun schimbarea concepției însăși despre minerit și o calificare nouă, superioară. Prin măsurile pe care le-am stabilit recent, sîntem Dreocupațl ca într-un timp scurt, alături de specialiști, să avem și cît mai multi mineri-tehnicieni. capabili să folosească cu randament înalt mașinile si utilajele, să le întrețină și să le repare atunci cînd este nevoie.După ce a subliniat că, sub directa îndrumare și conducere a organelor si organizațiilor de partid, eforturile tuturor comuniștilor, ale între- 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document care ne înfățișează amplul tablou al înfăptuirii obiectivelor stabilite de Congresul al 

livrăm sau le proiectăm pentru celelalte sectoare economice. De altfel, numai prin reducerea consumului specific de combustibil cu 1 la sută la motoarele termice ce se vor produce in anul 1978 se pot economisi aproape , 100 000 'tone combustibil.Aplicarea acestor programe de progres tehnic care cuprind produse și tehnologii de înaltă tehnicitate, în- globînd in valoarea lor o importantă cotă de concepție inginerească, conduce Ia creșterea eficienței economice a activității de producție și ne va permite să reducem substanțial consumul de metal, iar valoarea producției obținute dintr-o tonă de laminate să crească cu circa 35 la sută în 1980 față de anul 1975, să crească, de asemenea, în ritm rapid productivitatea muncii, premisă strict necesară pentru trecerea la aplicarea, începînd din anul 1978, în mod experimental a reducerii săptămînii de lucru. De altfel, în anul viitor, peste 47 000 de oameni ai muncii din construcția de mașini vor trece la săptămîna de lucru redusă.în suita de măsuri pentru perioada viitoare avem în vedere o preocupare mai susținută pentru creșterea rolului centralelor industriale in cuprinderea și sprijinirea activității întreprinderilor, îmbunătățirea activității organelor de conducere colectivă din toate verigile, o mai susținută activitate pentru organizarea pe baze științifice a producției, a muncii, a profilării și specializării unităților, întăririi disciplinei în muncă și a răspunderii pentru respectarea tehnologiilor și a legislației socialiste.Prin realizarea acestor obiective, industria constructoare de mașini — ramură a cărei dezvoltare în ritm rapid a reprezentat unul din principiile de bază ale politicii economice a partidului nostru — va deține în anul 1980 o pondere de peste 35 la sută în ansamblul producției industriale a țării și va contribui esențial la formarea imaginii noii Românii a acestui sfîrșit de deceniu.Cu deplină satisfacție și cu multă responsabilitate am luat cunoștință din strălucita expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de perspectiva dezvoltării țării noastre în cincinalul viitor, de obiectivele mari ce le avem de înfăptuit. Construcția de mașini se va dezvolta într-un ritrh mediu anual de peste 13 la sută, exportul se va dubla, iar productivitatea muncii va crește anual, in medie, cu 10 Ia sută, se vor reduce substanțial cheltuielile de producție, se va diversifica și moderniza producția.Construcția de mașini dispune de o puternică și modernă bază tehnică, unități de cercetare și proiectare dezvoltare, are deci puterea și experiența să contribuie în mod hotărîtor Ia înfăptuirea mărețelor obiective ale actualului cincinal și a celor cuprinse în principalele direcții de dezvoltare pînă in 1985. Realizările deosebite obținute în dezvoltarea rapidă și pe baze moderne a construcției de mașini în ultimul deceniu,' rolul important ce-1 îndeplinește astăzi în dezvoltarea economico-socială a patriei noastre și perspectiva ce i se profilează ește rodul opțiunii ferme, ințelepte, clarvăzătoare. pătrunsă de un înalt spirit de răspundere pentru destinele țării a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Exprimînd gîndurile sutelor de mii de constructori de mașini aprobăm cu deplină convingere întreaga activitate politică internă și externă a partidului si statului nostru, documentele puse în dezbaterea Conferinței Naționale și ne angajăm în fața plenului conferinței, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, să folosim întreaga noastră capacitate, pricepere și energie pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin în ridicarea potențialului economic al României socialiste, creșterea avuției noastre naționale.
SĂLĂGEANgului colectiv sînt îndreptate în prezent spre folosirea in mod raționai și cu randamente sporite a mijloacelor tehnice din subteran, a timpului de lucru, pentru intărirea ordinii și disciplinei muncitorești la fiecare punct de producție, vorbitorul a arătat : Aplicînd neîntîrziat în practică soluțiile izvorite din consultarea directă a minerilor, din dezbaterea în comun a ceea ce avem de infăptuit, a căilor prin Itare putem obține rezultate cit mai bune, ne preocupăm de perfecționarea conducerii și mai buna organizare a diferitelor sectoare de activitate, de creșterea rolului organismelor colective de conducere. In lumina hotăririlor luate de Consiliul Național al Oamenilor Muncii, la constituirea sa, un loc important îl ocupă în activitatea organelor și organizațiilqr de partid asigurarea unui cadru organizatoric propice participării largi a minerilor la activitatea consiliilor oamenilor muncii, pentru ca fiecare să-și spună cuvîntul cu mai multă fermitate in cadrul acestora, să acționeze intr-o strînsă unitate pentru rezolvarea in cele mai bune condiții a problemelor care se ivesc în procesul producției, în viața de zi cu zi. Sîntem convinși că acționind în acest fel. pe baza măsurilor de care am vorbit, vom reuși să înlăturăm o serie de neajunsuri din activitatea noastră, pe care încă nu le-am învins și care au făcut să înregistrăm restanțe mari la producția de huilă pentru cocs.Totodată, considerăm că este necesar ca Ministerele Educației și în- vățămîntului și al Minelor. Petrolului și Geologiei să urgenteze aplicarea unor programe de învățămint adecvate pregătirii cadrelor de mi- neri-tehnicieni la nivelul cerințelor impuse de programul dotării tehnice aprobat de conducerea de partid.In încheiere, îngăduiți-mi ca, înde- pllnindu-mi mandatul încredințat de minerii din Valea Jiului, să asigur Conferința Națională, pe dumneavoastră. iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că ne vom respecta întru totul cuvîntul de miner. transpunînd cu hotărîre in fapte de muncă indicațiile primite, sarcinile trasate de partid, obiectivele Congresului al XI-lea. Este angaiamentul nostru comunist, muncitoresc. fată de grija statornică pe care o acordă partidul minerilor, vieții și muncii lor.

XI-lea a! Partidului Comunist Român și jalonează direcțiile inain-
(Continuare în pag. a IV-a)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
(Urmare din pag. a IlI-a)tării ferme a țării noastre pe culmile progresului și civilizației.Am mandatul să raportez Conferinței Naționale, dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar generali că, alături de întregul popor, Cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii din cooperativa agricolă de producție Grindu, sub directa conducere a organelor și organizațiilor de partid, în cei doi ani care au trecut din actualul cincinal, au realizat o creștere a producției agricole globale cu 14,1 la sută față de media anilor 1971—1975.Fiind situați in Bărăgan, am acordat — așa cum ne-ați cerut, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate in județul Ialomița — o atenție deosebită sporirii producției de cereale și plante tehnice. Pe această linie, am beneficiat din plin de sprijinul primit din partea partidului și statului nostru, materializat în credite pentru investiții, mașini agricole diversificate, îngrășăminte chimice șl erbicide, semințe din soiuri valoroase. Ca răspuns la eforturile făcute de stat pentru dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materla- le a agriculturii am acționat cu operativitate pentru buna organizare a producției și a muncii, aplicarea metodelor agrotehnice avansate, core- lindu-le cu hărnicia și priceperea cooperatorilor și mecanizatorilor. Am reușit astfel să sporim potențialul productiv al pămîntului prin lucrări de scarificare a solului, amendare și fertilizare cu îngrășăminte chimice și naturale. Toate acestea au făcut ea și în acest an să obținem, în condiții de neirigare, producții medii la hectar mai mari decit cele planificate, și anume : 4 910 kg de griu,5 730 kg de orz, peste 6 000 kg de porumb boabe, 3 190 kg de floarea- soarelui și 38 tone de sfeclă de zahăr. Pe această bază am putut livra Statului mai bine de 10 mii tone de cereale și peste 13 000 tone produse de la culturile tehnice.Referindu-se la preocuparea consiliului de conducere al cooperativei

agricole pentru creșterea ponderii zootehniei în producția globală agricolă, vorbitorul a arătat, in continuare, că datorită măsurilor- adoptate au sporit mult atît efectivele de animale, cît și productivitatea muncii îngrijitorilor și producția zootehnică, anul acesta livrîndu-se la fondul de stat 612 tone de carne, 13 tone de lînă, 1 000 hl de lapte. Prin intrarea integrală în producție a complexului de vaci cu lapte și a complexului de 120 mii de găini ouătoare, ce se construiește în prezent în cadrul consiliului intercooperatist din care facem parte — a precizat vorbitorul — precum și prin măsurile ce le vom lua, în continuare, pentru modernizarea sectoarelor de porcine și ovine vom realiza în 1980 o producție zootehnică de circa 24 milioane lei, ceea ce va reprezenta peste 40 la sută din producția'globală agricolă a unității.Așa cum ne-ați cerut șl la Congresul țărănimii, mult stimate tovarășe secretar general, o mare atenție am acordat-o perfecționării stilului și metodelor de conducere a cooperativei noastre agricole, dezvoltării democrației cooperatiste. Pregătind mai temeinic adunările generale, creind un climat prielnic dezbaterii problemelor în spirit critic și autocritic, am reușit să asigurăm o participare largă la conducerea unității, o mai mare mobilizare a cooperatorilor la înfăptuirea propriilor ho- tărîri. Consiliul de conducere a promovat și promovează tot mai ferm principiul muncii și conducerii colective, asigurînd nu numai dezbaterea colectivă a multiplelor probleme, ci și creșterea răspunderii personale a fiecăruia dintre membrii săi în îndeplinirea sarcinilor încredințate.Pornind de la faptul că ceea ce ne cere în mod deosebit partidul, secretarul său general, este ca și în agricultură cincinalul actual să devină cincinalul noii revoluții agricole, al revoluției în producția agricolă, iar aceasta să înceapă, în primul rînd, cu revoluția în conștiința oamenilor, avem datoria să desfășurăm o muncă politico-educativă mult mai intensă. Sîntem conștienți că in acti-

vițjjitea organizației noastre de partid, a consiliului de conducere al cooperativei mai sînt încă neajunsuri, că nu am făcut totul pentru întărirea ordinii și disciplinei, a grijii față de averea noastră, a tuturor. De aceea nu ne vom drămui strădaniile consacrate dezvoltării conștiinței socialiste pentru a determina ca fiecare cooperator la locul său de muncă să dea dovadă de mai multă hărnicie și pricepere, de mai multă răspundere și spirit gospodăresc, de mai multă pasiune și dăruire în lupta pentru a spori necontenit belșugul țării.Așa cum se subliniază în ansamblul de măsuri privind perfecționarea activității organelor de justiție și îmbunătățirea legislației, va trebui să intensificăm și preocuparea pentru explicarea temeinică a legilor țării în scopul prevenirii încălcării lor. pentru reeducarea prin muncă a celor ce comit abateri ce nu prezintă un grad deosebit de pericol social și, totodată, să manifestăm o atitudine intransigentă, încît nici o faptă incompatibilă cu normele de conviețuire socială să nu rămină fără riposta organelor de stat, a întregii colectivități.în acest sens, apreciez ca foarte binevenită înființarea consiliilor de judecată muncitorești din unitățile economice socialiste și a consiliilor de judecată ale oamenilor muncii din cooperativele agricole, instituții și de pe lingă consiliile populare, formate din judecători populari aleși direct dintre oamenii muncii.Făcînd din agricultură o variantă a activității industriale — a spus în încheiere Vorbitorul — noi, toți cei ce muncim și trăim în mănosul Bărăgan ialomițean, sîntem hotărîți și asigurăm Conferința Națională, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, care vă consacrați cu atîta abnegație și devotament întreaga activitate infloririi României socialiste, fericirii întregului nostru popor, că, însuflețiți de înaltul dumneavoastră exemplu, vorn depune toate eforturile pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin.

cincinal, capacitatea instalațiilor ur- mind să crească prin funcțiune, începînd din a primelor grupuri din plexului hidroenergetic tru—Tismana, iar producția să sporească cu 380 milioaneConform orientărilor generale pentru întocmirea planului cincinal pe perioada 1981—1985, va intra în funcțiune Sistemul hidroenergetic de navigație Porțile de Fier II, realizat în comun de către România și Iugoslavia, lucrare inaugurată în aceste zile în prezența tovarășului Nicolae . Ceaușescu. secretar general al P.C.R., și a tovarășului Iosip Broz Tito, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Prin intrarea in funcțiune a acestui sistem, puterea instalată a întreprinderii va crește cu încă 216 MW, corespunzător unei producții anuale de 1,25 miliarde kWh în acest fel, la finele anului

intrarea în anul viitor, cadrul com- Cerna—Mo- anuală kWh.

kWh ... ____ _ ._______  _r_____1985 întreprinderea electrocentrale Porțile de Fier va produce intr-un

an hidrologic mediu circa 7.2 miliarde kWh. ceea ce reprezintă o cincime din potențialul hidroenergetic tehnic amenajabil al țării. Sint obiective fundamentale ale muncii noastre, iar finalizarea lor constituie țelul major al tuturor muncitorilor, tehnicienilor, specialiștilor noștri.în continuare, vorbitorul a arătat : Avind in vedere nevoile energie electrică, precum misirea combustibililor (gaze naturale și petrol), ma, totodată, de faptul că in prezent este valorificat 25 Ia sută din potențialul hidroenergetic al țării, apare ca o necesitate imperioasă, așa cum prevăd și orientările de perspectivă. accelerarea ritmului de execuție a centralelor hidroelectrice in etapa imediat următoare. In acest sens, permiteți-mi să fac propunere^ de a se revizui și îmbunătăți programul de execuție al centralelor hidroelectrice, de a se înființa noi șantiere de construcții-montaj, de a

sporite de și econo- superiori ținind sea-

se întări cele existente prin dotarea lor prioritară cu utilaje specifice de mare productivitate, precum și prin crearea condițiilor optime pentru atragerea muncitorilor, ținin- du-se seama de cadrul deosebit in care iși desfășoară activitatea aceste șantiere.Folosesc minunatul prilej oferit, a spus în încheiere vorbitorul, pentru a exprima. încă o dată, de la înalta tribună a Conferinței Naționale, angajamentul ferm al comuniștilor, al oamenilor muncii mehedințeni, al hi- droenergeticienilor de pe Dunăre, de a nu precupeți nimic pentru înfăptuirea întocmai a sarcinilor cuprinse în raportul prezentat conferinței de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. a hotărîrilor Conferinței Naționale, convinși fiind că numai astfel vom contribui la înflorirea patriei noastre, la creșterea prestigiului internațional al României socialiste.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI FLORENTIN CÎRPANU

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI PETRE PREOTEASADoresc ca de la această înaltă tribună să exprim deplinul meu acord, adeziunea oamenilor muncii, a tuturor comuniștilor doljeni la Raportul magistral prezentat de secretarul nos*  tru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, raport bazat pe cunoașterea profundă, multilaterală a realităților din țara noastră, a tendințelor și proceselor politice și social-econo- mice ce au loc în lumea contemporană. Perioada de înflorire a României socialiste nu poate fi prezentată la adevărata sa dimensiune fără a fi legată de marea personalitate a celui care s-a contopit cu destinele patriei, ale întregii națiuni — tovarășul Nicolae Ceaușescu — înzestrat cu clarviziune și devotament nețărmurit față de patrie și popor, internațional list înflăcărat, spirit dinamic și novator. Aceste. înalte însușiri le simțim prin tot ce face pentru țara și întregul nostru popor, cti deosebire in clipe grele, cum au fost cele de lâ 4 martie.După cum bine se cunoaște, tn județul Dolj și mai cu seamă în municipiul Craiovgr cutremurul a afectat grav fondul de clădiri și unele obiective economice și social-culturale. Ca urmare a eforturilor depuse de oamenii muncii, a eroismului cu care s-au luptat pentru înlăturarea urmărilor seismului, putem raporta conferinței că am reușit să punem in funcțiune la scurt timp unitățile economice afectate și să recuperăm producțiile aferente acestora, să reparăm pină in prezent peste 40 mii locuințe, din care la Craiova 13 290, asigurînd astfel spațiu de cazare tuturor familiilor sinistrate ; de asemenea, a fost redat în folosință un număr însemnat de obiective sOcial- culturale din cele grav afectate.Toate acestea au fost posibile numai cu sprijinul direct dat de conducerea partidului nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin acordarea de fonduri și materiale necesare activității de reconstrucție și prin suplimentarea cu peste 40 la sută a planului de locuințe. Trebuie însă să recunoaștem deschis că în domeniul construcției de locuințe rezultatele pe 11 luni nu sînt pe măsura sprijinului acordat și va trebui să depunem eforturi mai mari pentru a accelera ritmul și nivelul realizărilor viitoare.Organizația de partid a județului Dolj se prezintă la Conferința Națională a partidului cu un bilanț pozitiv în dezvoltarea economico-socială a tuturor localităților. în acest an in județ se realizează o producție industrială de aproape 22 miliarde lei, față de 15 miliarde cît se realizau cu numai doi ani în urmă. Nivelul eficienței economice, al valorificării muncii noastre sociale este caracterizat de faptul că un lucrător din industrie realizează azi productivitatea a 7 muncitori ai anului 1950. Circa 34

la sută din producția industrială a județului se exportă în prezent pe diferite piețe ale lumii, iar programul de investiții cuprinde aproape 30 miliarde lei fonduri care, materializate, vor determina noi schimbări în structura producției, a populației ocupate în industrie și in economie în general.Evaluînd cu răspundere comunistă rezervele de creștere a producției industriale pe întregul cincinal, informăm Conferința Națională că programul suplimentar întocmit în acest scop cuprinde, față de prevederile inițiale, o producție de peste 5 miliarde lei. Fiind convinși că aceasta este o cale sigură de creștere a nivelului de trai, a bunăstării oamenilor tnuncii. avem cu atit mai mult obligația să depunem eforturi stăruitoare, spre a realiza integral acest program și chiar a-1 depăși, Pentru aceasta, comitetul județean, organele și organizațiile noastre de partid sînt ho- tărite să-și concentreze întreaga activitate politică îndeosebi spre accentuarea creșțerii productivității muncii, pe seama căreia in anul viitor, de exemplu, trebuie să se realizeze întregul spor al producției industriale de circa 3,5 miliarde lei.Ne propunem, de asemenea, să sporim contribuția cercetării științifice la introducerea progresului tehnic în producție, la fabricarea unor produse noi. cu parametri tehnico-funcțio- nall ridicați. Sîntem preocupați să găsim cele mai corespunzătoare căi de creștere a eficienței fiecărui leu investit. Deși la nivelul industriei județului înregistrăm, în acest an, o producție industrială de 1 270 lei pentru fiecare 1000 lei fonduri fixe, a- vem încă unele unități economice care realizează o eficiență destul de scăzută. Cu deosebire asupra acestora ne vom îndrepta în continuare atenția, astfel încît, pînă la finele cincinalului, producția la 1000 lei fonduri fixe să ajungă la cel puțin 1 500 lei.Pentru realizarea tuturor acestor sarcini, organizația noastră județeană este hotărită să depună eforturi stăruitoare în vederea înlăturării greutăților și neajunsurilor pe care le mai întîlnim în domeniul cooperării in producție și al aprovizionării teh- nico-materiale, mai cu seamă la construcția de mașini și, împreună cu ministerele și celelalte organe, să amplificăm eforturile în găsirea celor mai potrivite măsuri de perfecționare a activității de contractare a materiilor prime, materialelor, de rezolvare operativă a tuturor problemelor ce se ivesc in activitatea economică.Agricultura, care are o mare pondere în economia județului, se dezvoltă și se modernizează în deplină concordanță cu cerințele politicii agrare a partidului nostru. Intrucit

principalul mijloc de producție al acestei ramuri îl reprezintă pămîn- tul, am acționat permanent pentru valorificarea superioară a tuturor suprafețelor de care dispunem. Trebuie să arătăm însă că, deși avem mari suprafețe agricole amenajate cu sisteme de irigații, producțiile realizate nu se ridică la nivelul condițiilor și eforturilor materiale făcute de statul nostru în această direcție. Analizînd critic și autocritic activitatea din acest domeniu, ne-am dat seama că mai avem încă multe de făcut pentru obținerea de producții superioare în toate unitățile agricole. De aceea, organizația noastră de partid a trecut cu hotărîre la mobilizarea tuturor forțelor de care dispunem pentru generalizarea in producție a rezultatelor cercetării științifice, a experienței unitățiloț- fruntașe și la aplicarea' integrală' â programelor de dezvoltare îri perspectivă ă agriculturii, astfel încit la sfîrșitul acestui cincinal să obținem producții medii la hectar de 4 000 kg la grîu, 5 000 kg la porumb, 45 000 kg la sfecla de zahăr. De asemenea, prin concentrarea și specializarea producției legumicole, eșalonarea culturilor, folosirea rațională a terenurilor din curțile oamenilor, ne propunem să ajungem, la finele cincinalului, la o producție de peste 270 mii tone legume anual.O atenție deosebită acordăm chimizării agriculturii. In acest scop, pentru fertilizarea diferențiată a solului în funcție de cerințele plantelor, S-au realizat în cadrul Centralei industriale de îngrășăminte chimice 12 tipuri noi de îngrășăminte, cu însușiri superioare, iar prin cooperarea unităților de producție și cercetare s-a realizat, în sistemul de irigații Sadova—Corabia, o instalație-pilot de mare capacitate (circa 15 000 ha) pentru aplicarea îngrășămintelor lichide odată cu apa de irigare. în acest mod se deschide o cale nouă de valorificare a unor tipuri de îngrășăminte, care se realizează cu consum redus de energie și cu cheltaiieli minime de aplicare pentru agricultură, în condițiile creșterii substanțiale a producției agricole și productivității muncii.Vorbitorul a dat, în continuare, o înaltă apreciere politicii externe promovate de partidul și statul nostru, iar în încheierea cuvîntului său și-a exprimat, încă o dată, deplinul acord cu documentele supuse spre dezbatere și aprobare, asigurînd Conferința că toți comuniștii, toți oamenii muncii doljeni sînt hotărîți să desfășoare o activitate intensă, plină de dăruire, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R., a hotărîrilor ce vor fi adoptate la acest înalt forum.

Vă rog să-mi permiteți ca, în numele lucrătorilor de la întreprinderea de stat pentru creșterea și în- grășarea porcilor Beregsău, județul Timiș — români, germani, maghiari și de alte naționalități. — să exprim atașamentul profund față de înțeleaptă, politică internă și internațională a partidului, al cărei promotor este tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, proeminentă personalitate politică a lumii contemporane. Ca unul care lucrează de mulți ani in domeniul agriculturii, țin să subliniez contribuția hotârîtoare a secretarului general al partidului la elaborarea și înfăptuirea politicii agrare a partidului și statului nostru. Un exemplu concludent de materializare a acestei politici îl oferă însăși întreprinderea în care lucrez uzină producătoare de carne metode ferinței cupării partid muncii pentru nic, creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale, în acest an vom obține o producție record. care ne va permite să dăm economiei naționale un beneficiu suplimentar de peste 20 milioane lei.Așa cum ne-a îndemnat întotdeauna partidul, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, printr-o muncă politică susținută, prin întărirea la fiecare loc de producție a responsabilității, a conștiinței, a ordinii și disciplinei, dînd curs inițiativelor valoroase, am reușit să obținem realizări de seamă într-un domeniu pe care-1 considerăm esențial — acela al formării omului nou, constructor conștient al socialismului. Ne mîndrim cu un colectiv omogen, politică și profesională, exigent, tot ce-i stă în putință pentru îndeplinirea îndatoririlor ce-i revin. Putem spune Că in întreprinderea noastră a apărut o profesie nouă, aceea de mecanic-îngrijitor de animale. Prin mecanizarea, automatizarea și optimizarea proceselor de producție

adevăratăprin industriale. Raportăm Con- Naționale că datorită preo- constante a -organizației de și a consiliului oamenilor din întreprinderea noastră introducerea progresului teh-

unit, cu o temeinică pregătire combativ, animat de dorința de a face

realizăm o productivitate de 10 milioane lei într-o fermă de ingrășare, depășind astfel de 10 ori nivelul a- tins la indicatorul respectiv in anul 1971. Acestea constituie elementele de bază care asigură, în cincinalul actual, livrarea către vederile planului, a adică cu 85 la sută in cincinalul anterior.Referindu-se la realizarea program de intensificare, modernizare și specializare a producției, vorbitorul a subliniat că aceste acțiuni au ca efect principal mărirea cu 64 la sută a producției de carne obținute pe unitate de suprafață construită. In același scop, precum și pentru reducerea suprafețelor ocupate de construcții am realizat pentru prima oară ‘ torie cu parter locuri, în care natural.In activitatea întregul bleme ceea ce hotărîre onOare ce ne-a fost încredințată de a moderniza un număr însemnat de ferme de creștere a porcilor în sistem gospodăresc, pe care le-am preluat, în ultimii ani, de la prinderi agricole de stat, extinderii tehnologiilor colectivul nostru a fost productivității muncii de ori în sectorul maternități și de 7—10 ori la tineretul din crescătorie și ingrășare.In cei zece ani care au trecut de la înființarea întreprinderii, âm parcurs un drum mereu ascendent al performanțelor, pentru care unitatea noastră poartă cu mîndrie înaltuL titlu de „Erou al Muncii Socialiste" și locul I pe țara in agricultura de stat in anii 1974 și 1976.Relevînd aceste rezultate, n-am dori să se creadă că în întreprinde- ’ tea npășțră. nu există ujiețe. neajunsuri'îh " ațițțvitătea organizație! 'de partid, a consiliului oamenilor muncii. Apreciem că dispunem de multe rezerve de sporire a productivității muncii și eficienței economice pentru a căror valorificare să intensificăm activitatea

stat, peste pre-100 000 mai mult porci, decitunui

in țară o îngrășă- și etaj de 10 000 ventilația se facenoastră, antrenind am soluționat, pro- dificile,colectiv, ... ....... .complexe, deseori ne-a permis să trecem cu la îndeplinirea sarcinii de
alte între- Rezultatul create de creșterea aproape 13

trebuie politico-

ideologică, astfel incit energia creatoare, spiritul de inițiativă al tuturor comuniștilor și al celorlalți lucrători să se manifeste cu tot mai multă forță. Avem, de asemenea, obligația de a ne achita de sarcina trasată de Congresul al XI-lea al P.C.R. și actuala Conferință Națională a partidului, de a fi promotori ai noului în cincinalul afirmării revoluției tehnico-științifice. Așa cum se arată în Raport, vom acționa și noi pentru valorificarea deplină a bazei tehnico-materiale și a experienței proprii, pentru- ridicarea fiecărei ferme Ia nivelul celor moderne, științific organizate, cu un înalt grad de eficiență economică.Ferm hotărîți să înfăptuim cu succes sarcinile ce ne revin din Programul suplimentar de dezvoltare economico-socială a României pînă in anul 1980, pe care-1 dezbate Conferința Națională, ne angajăm ca u- nitatea noastră șă livreze, peste prevederile actualului cincinal, 10 000 tone de carne.Un sprijin și mai mare decit pină acum sintem hotărîți să acordăm asociațiilor intercoOperatiste de profil și cooperativelor agricole din zonă, cărora le vom livra material de prăsilă de înaltă valoare zootehnică și Ie vom ajtita să introducă și să generalizeze tehnologiile create la noi. în felul acesta se va extinde numărul unităților care vor obține producții sporite, la nivelul unei agriculturi moderne, de înalt randament, așa cum se preconizează să fie această ramură de bază a economiei naționale în viitorul cincinal.Exprimînd atașamentul fierbinte al comuniștilor, al întregului personal muncitor din întreprinderea noastră, față de Întreaga politică internă și internațională a partidului și statului, adinca prețuire față de activitatea. neobosită, pilduitoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu închinată cauzei nobile a propășirii patriei. și fericirii „poporului, .edificării unei lumi mâi bune și mai. drepte, încredințăm conducerea partidului că vom acționa cu dăruire și abnegație comunistă spre a ne aduce întreaga contribuție la înflorirea continuă a scumpei noastre patrii, România socialistă.
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI LINA CIOBANU

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI STELIAN DEDUTrăim cu toții, cu vie satisfacție, acest moment deosebit din viața partidului și poporului nostru — Conferința Națională — sub puternica impresie pe care ne-au produs-o ideile din Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. document de excepțională insemnătate, chintesență a gîndirii revoluționare, model de analiză temeinică, multilaterală a muncii tuturor comuniștilor, a întregului popor, de prospectare lucidă, științifică a viitorului.Ca delegat al organizației județene de partid Mehedinți, făcîndu-mă ecoul gindurilor și sentimentelor de înaltă recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor meleagurilor mehedințene, mulțumim tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru grija ce o poartă dezvoltării armonioase a tuturor județelor țării.Vreau să arăt cu o deosebită satisfacție că declanșarea pe plan mondial a crizei de energie ne-a găsit și pe noi, lucrătorii de la magistrala luminii de la Porțile de Fier, pregătiți pentru ca fenomenele negative pe care aceasta le aduce cu sine să nu se manifeste sau să se manifeste cît mai puțin, iar economia românească să nu fie afectată de acest flagel economic. Este meritul secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, analizind în adincime, cu clarviziune, fenomenele economice din lume, ne-a trasat tuturor sarcina expresă — încă înainte de apariția crizei pe plan mondial — de a acționa cu hotărîre pentru a da țării mai multă energie, de a găsi solu

țiile tehnice cele mai adecvate în scopul reducerii la maximum posibil a pierderilor, de a folosi toate pirghiile posibile de economisire a acestei inestimabile avuții naționale. Am răspuns și vom răspunde cu maximă responsabilitate acestei îndatoriri patriotice, care constituie și în prezent imperativul de cea mai mare insemnătate în activitatea noastră. Nu vom precupeți nici un efort — șț ne alăturăm prin acest angajament tuturor beneficiarilor noștri — pentru a reduce substanțial consumul propriu de energie, pentru a înlătura risipa și cheltuielile ridicate.Vorbitorul a subliniat că, în 11 luni din acest an, centrala hidroelectrică Porțile de Fier a livrat in sistemul energetic național peste 5.3 miliarde kWh energie electrică, pro- ducind suplimentar peste 290 milioane kWh, cu 50 milioane mai mult față de angajamentul anual.Stimularea spiritului gospodăresc, exploatarea la întreaga capacitate și în condiții de maximă economicitate a centralei — menționa vorbitorul — au constituit obiective principale ale muncii politice desfășurate în cadrul întreprinderii noastre. Organizația noastră de partid, consiliul oamenilor muncii sînt preocupate in același timp de realizarea unui complex program de măsuri privind creșterea gradului de siguranță în funcționarea sistemului energetic național, precum și întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.După ce s-a referit la necesitatea de a acționa atît pentru creșterea

pregătirii profesionale a oamenilor, cît și pentru dezvoltarea conștiinței lor socialiste, a înlăturării ferme a cazurilor de indisciplină, de nesocotire și încălcare a normelor vieții și muncii noastre — atitudine dăunătoare in ultimă instanță producției, vorbitorul a spus : Vom face totul ca la Porțile de Fier și energia umană să se consume fără nici un fel de risipă — numai și numai pentru binele țării, al tuturor cetățenilor ei. în acest scop, așa cum se indică și in raport, vom folosi mai bine mecanismele democrației muncitorești, virtuțile ei formative, vom acționa pentru crearea unei opinii ferme, intransigente, a cărei notă dominantă va fi umanismul revoluționar.După cum este cunoscut, Programul partidului adoptat de Congresul al XI-lea și orientările generale pentru întocmirea planului cincinal 1981—1985 prevăd ca în următorii 15 ani să se realizeze amenajarea integrală a resurselor hidroenergetice ale țării. Concomitent cu aceasta se va înfăptui și vastul program de amenajare complexă a bazinelor hidrografice, care va asigura alimentarea cu apă a localităților, industriei și agriculturii, apărarea împotriva inundațiilor, dezvoltarea transportului, a pisciculturii, a turismului și, aș mai adăuga, a unor localități izolate. In lumina acestor prevederi, vorbitorul a arătat că întreprinderea .electrocentrale Porțile de Fier dispune de un program de dezvoltare în actualul

Odată cu cultat cu prezentat general Nicolae Ceaușescu, care conturează perspectiva națiunii noastre socialiste, evoluția României pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării treptate, dar sigure, spre comunism, strălucit și eminent document, ce face o analiză profund științifică a situației pe plan internațional.Oamenii muncii din industria ușoară, femeile din Republica Socialistă România iși exprimă unanim prețuirea față de excepționala dumneavoastră activitate, tovarășe secretar general, actjvitate teoretică, politică și organizatorică, deosebit de rodnică, desfășurată întotdeauna cu patos revoluționar, pentru înfăptuirea ho- tărîrilor partidului și statului. In conștiința poporului, dumneavoastră simbolizați luptătorul dirz și neînfricat pentru victoria idealurilor de libertate șl dreptate socială, militant eminent pe plan internațional pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și înțelegere între toate popoarele, pentru realizarea unei lumi mai bune și mai drepte, în care principiile egalității, neamestecului în treburile interne, respectului reciproc, pacea pe pămint să fie universal recunoscute.Imensul prestigiu de care se bucură astăzi țara noastră pe plan mondial este în primul rind rezultatul activității dumneavoastră neobosite și vă sîntem recunoscători că prin dumneavoastră țara noastră este prețuită și respectată pe tot globul pămintesc.Gindurile și năzuințele tuturor celor pe care îi reprezint se alătură simțămintelor celor mai fierbinți ale întregului popor de a vă mulțumi și cu acest prilej pentru măsurile luate în Vederea creșterii în continuare a nivelului de trai material și cultural, spre binele și fericirea tuturor, pentru imbunătățirea condițiilor de muncă și de viață, ocrotirea mamei și copilului, care să le permită o participare calitativ superioară la realizarea cincinalului revoluției tehnico- științifice, la traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Raportez Conferinței Naționale că sarcinile ce revin industriei ușoare pe primii 2 ani ai cincinalului au fost îndeplinite și depășite cu peste 8,2 miliarde lei la valoarea producției industriale, a crescut productivitatea muncii cu 22 la sută, cheltuielile materiale vor fi reduse cu 2,2 lei pe 1 000 lei producție-marfă și vom pune in funcțiune cele 100 capacități noi de producție.Producția suplimentară obținută în această perioadă se materializează în importante cantități de produse fizice, cum ar fi :— 3,6 milioane mp țesături tip lînă;— 16 milioane bucăți tricotaje ;— însemnate cantități de confecții, articole de ceramică fină, sticlărie și altele.Pentru satisfacerea cerințelor pieței interne și externe, producția industriei ușoare a fostv diversificată 'continuu, realizînd în anul 1977 cu peste 23 000 de sortimente și modele mai mult decît în anul 1975, astfel că produsele noi și reproiectate reprezintă peste 40 la sută din volumul total al producției, iar la nivelul

întreaga națiune, am as- toții magistralul raport de tovarășul , secretar și re pro-anului 1980 produsele noi iectate vor reprezenta 70 la sută.Acționind pe liniă valorificării superioare a resurselor materiale, a reducerii consumurilor de materii prime și materiale și în mod deosebit a combustibilului și energiei electrice, reducerea pierderilor de fabricație și utilizarea integrală a materiilor prime secundare și a deșeurilor, modernizării producției, s-a intensificat activitatea de cercetare și dezvoltare tehnologică, astfel că pe acest cincinal vom realiza economii la materii prime și materiale de circa 2 miliarde de lei față de prevederile din cincinal, concretizate in 16 400 tone fire tip bumbac, 6 200 tone fire tip lină, 1.300 milioane mp piei moi naturale, 4 600 tone cauciuc natural, 30.000 tone metal și altele.Pentru realizarea finisaje superioare tehnologii de mare îndeosebi cele cu cerea contracției la rilor, tratarea neșifonabilă,
unor produse cu s-au introdus noi productivitate și privire spălare la redu- a țesătu- antimur-

dărire ; noi tehnologii s-au introdus in fabricile de tricotaje, confecții. încălțăminte, sticlărie și ceramică fină.Răspunzind exigențelor mereu sporite ale consumatorilor, ca urmare a sprijinului dat de conducerea superioară de partid, in acest cincinal vor fi date în funcțiune 78 de capacități noi de producție pentru înnobilarea și finisarea superioară a produselor.După cum este cunoscut, industria ușoară participă la înfăptuirea producției suplimentare pe acest cincinal cu peste 24 miliarde lei, ceea ce va face posibilă realizarea cincinalului cu 58 zile înainte de termen. La realizarea acestui angajament, așa cum ne-ați învățat și astăzi, stimate . tovarășe secretar general, consiliile de conducere, din minister, centrale, întreprinderi, Sindicatele, organizațiile de tineret și femei, sub directa Conducere a organelor și 'organizațiilor de partid, iși vor orienta eforturile spre dezvoltarea conștiinței revoluționare a fiecărui om ai muncii, pentru desfășurarea unei activi-

tăți eficiente la toate nivelurile, pentru îmbunătățirea structurii producției și. diversificarea continuă a produselor, extinderea tehnologiilor moderne care să permită realizarea unor produse ușoare și de calitate superioară ; folosirea judicioasă a utilajelor și instalațiilor, a spațiilor de producție existente, ridicarea permanentă a calificării cadrelor ; valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor ;. folosirea la nivel superior a potențialului tehnic și de creație de care dispunem, dezvoltarea oolaborării și cooperării în cele mai bune condiții intre întreprinderi și centralele industriale, valorificarea mai bună a produselor Industriei ușoare la export, intr-un cuvint înlăturarea tuturor acelor neimpliniri ce se mai manifestă în activitatea noastră.Aceste măsuri se impun cu atit mai mult dacă avem in vedere faptul că un număr important de oameni ai muncii din industria ușoară, in majoritate femei, incepînd 1978, vor trece la săptămina gram de lucru redus.Vă mulțumim dip toată mult stimate tovarășe secretar general, și dumneavoastră, mult iubită tovarășă Elena Ceaușescu. pentru grij. deosebită ce o manifestați pentru crearea unor condiții tot mâi bune de muncă și de viață, care să permită femeilor să ințbine in mod armonios rolul de participante active la viața economică, politică, și socială a țării, cu acela de mame și soții, de educatoare a tinerei generații.Eforturile noastre sînt îndreptate, de asemenea, spre adinei rea in continuare a orientărilor in vederea dezvoltării industriei ușoare pe perioada 1981—1985, contribuind în acest fel la menținerea ritmului ridicat de industrializare a economiei țării noastre. In mod deosebit vom acționa pe linia lărgirii bazei de maf terii prime indigene, creșterii cu prioritate a producției sectoarelor noastre cu un grad ridicat de valorificare și prelucrare in confecții, tricotaje, încălțăminte, sticlă-ceramlcă și altele.Atingerea în anul 1985 a unui nivel de ,1 800—1 900 milioane mp țesături se va realiza prin elaborarea și introducerea unor tehnologii noi, care pe lingă asigurarea unei calități și diversificări superioare a produselor, permit o creștere substanțială a productivității muncii. In industria de tricotaje și confecții se vor dezvolta in special sortimentele din fire și fibre chimice indigene și se vor dota cu. mașini și utilaje din țară la un nivel tehnic superior, iar in sectorul de pielărie se vor dezvolta cu prioritate sortimente superioare de încălțăminte, dtnd o atenție deosebită atit sporirii gradului de valorificare a pieilor naturale, cît și extinderii producției de piei sintetice și alți înlocuitori. Industria de sticlărie și ceramică, fină de menaj va fi orientată spre realizarea de sortimente variate, de calitate superioară, de- serie scurtă și unicate, iar in domeniul geamurilor se va trece la perfecționarea tehnologiilor de fabricație și diversificarea sortimentelor prdVăzuțe în construcții. 'Vom acționa astfel incit și în, cincinalul următor progresul tehnic în industria ușoară să revoluționeze toate sectoarele de activitate, pentru a transforma cantitatea într-o calitate nouă, așa cum ne-ați arătat și ast'ăzi, mult stimate tovarășe secretar general, pentru' a satisface cerințele tot mai exigente ale consumatorilor cu bunuri de larg consum.Tn încheiere permiteți-mi să-mi îndeplinesc cu neSpusă bucurie mandatul încredințat de oamenii muncii din industria ușoară, de toate femeile de pe întreg cuprinsul patriei, de a susține și aproba fără rezerve, cu toată căldura inimii și răspunderea conștiinței lor. politica internă și internațională a partidului și statului, raportul prezentat de tovarășul secretar general și celelalte documente supuse dezbaterii Conferinței Naționale..Vă asigurăm ineft o dată, solemn, să înfăptuim exemplar tot ceea ce partidul, în frunte cu dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, a orinduit să se realizeze in România, așa incit țara întreagă să fie o gradină înfloritoare. Și. fericiți de a vă fi contemporani, in bravul destin c^-1 cirmuiți cu. fermitate și omenie, vă vom cinsti apropiata aniversare prin aceeași urare pe care dumneavoastră o adresați cu deosebită Căldură din hotar în hotar :Vă urăm multă sănătate și multă, fericire, viață. îndelungată, spre slăvirea partidului, spre gloria și măreția României socialiste.

cu anul cu pro-inima,

RAPORTUL COMISIEI DE VALIDARE PREZENTAT
DE TOVARĂȘUL IOSIFConferința Națională a Partidului Comunist Român se desfășoară in condițiile participării plenare, entuziaste a întregului popor la înfăptuirea și depășirea programului de dezvoltare economico-socială a României, adoptat de Congresul al XI-lea al partidului.Conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid și a municipiului București, care au avut loc în perioada 5—12 noiembrie a.c., au pus încă o dată în evidență profundul atașament al comuniștilor, al întregului popor față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, voința și hotărîrea lor nestrămutate de a traduce în cu responsabilitate comunistă sarcinile ce le revin.Conferințele au examinat în . critic și autocritic, de înaltă exigență, activitatea organelor și organizațiilor de partid pentru aplicarea neabătută a hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al partidului, ale plenarelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, de dezvoltare economico-socială a patriei, de ridicare a României pe culmi înalte ale progresului și civilizației.în cadrul dezbaterilor ce au avut loc în întregul partid în perioada premergătoare Conferinței Naționale, comuniștii și ceilalți oameni ai muncii au analizat pe larg posibilitățile existente in fiecare unitate economică de a se realiza importante cantități de produse peste prevederile planului cincinal, care să asigure dezvoltarea intr-un ritm mai rapid ă economiei noastre naționale și. pe această bază, creșterea mai accentuată a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc.Conferințele extraordinare ale organizațiilor de partid județene și a municipiului București, exprimînd senti-

viață toatespirit

mentele comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, au dat o înaltă apreciere activității revoluționare, plină de dăruire pe care o desfășoară tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și statului pentru triumful cauzei socialismului, dezvoltarea colaborării intre popoare, pentru instaurarea in lume a unei noî ordini economice, a unui climat de destindere, pace și securitate internațională.Conferințele au adoptat programe de măsuri pentru îmbunătățirea in continuare a muncii în toate domeniile activității politice, economice și sociale și au ales delegații la Conferința Națională a partidului.Pe baza hotăririi Plenarei Comitetului Central al partidului comunist din iunie a.c., Conferința Națională este constituită din 2175 de delegați aleși în conferințele extraordinare ale organizațiilor de partid județene și a municipiului București și 397 membri și membri supleanți ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român, din membrii Comisiei Centrale de Revizie, care participă de drept la conferință, avind statut de delegați.Comisia de validare, aleasă de conferință, verificind documentele conferințelor extraordinare ale organizațiilor de partid județene și a municipiului București, a constatat că norma de reprezentare stabilită de Plenara Comitetului Central din iunie 1977 pentru alegerea delegaților la Conferința Națională a partidului de 1 delegat la 1 250 membri de partid a fost respectată întocmai. Avindu-se in vedere efectivul partidului existent Ia 1 septembrie 1977, care era de 2 714 937 de membri de partid, la conferință sînt prezenți 2 164 delegați; lipsesc motivați 11 delegați.Din totalul delegaților, 701 sint muncitori care lucrează nemijlocit in producție ; 357 sint țărani ; 124 ingineri și tehnicieni ; 156 cadre de cercetare, proiectare și învățămînt ; 532 activiști de partid, ai organizațiilor

BANCde masă și obștești ; 82 oameni de cultură, artă, economiști și alte categorii de intelectuali ; 393 lucrători in aparatul central și local de partid și de stat și în economie ; 76 ofițeri ai forțelor armate ; după vechimea în partid, 210 delegați sint membri de partid cu stadiu din ilegalitate ; 692 au vechime m partid din anii 1944—1948. iar 1673 sint membri 'de partid după anul 1952. După naționalitate, 87,46 la1 sută sint români, 8.04 sint maghiari, 2,50 germani și 2 la sută provin din rindurile celorlalte naționalități, ceea ce corespunde compoziției naționale a partidului nostru. La conferință participă 695 de femei, adică 27 la sută din totalul delegaților. Un număr de 5 tovarăși sint distinși cu înaltul titlu de Erou al Republicii Socialiste România, 120 poartă titlul de Erou al Muncii Socialiste, 2 090 sint decorați cu ordine și medalii, 220 sint deputați în Marea Adunare Națională. Un număr de 1141 delegați feu absolvit școli superioare, din care 80 au titluri științifice și academice, iar 1 050 âu absolvit diferite școli de partid.Delegații aleși pentru Conferința Națională reprezintă organizațiile de partid din toate domeniile de activitate, comuniști cu o bună pregătire politică și profesională, o îndelungată activitate și o bogată experiență in munca de partid și de stat, economică și social-culturală — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care s-au afirmat in lupta pentru înfăptuirea politicii partidului nostru.La lucrările Conferinței Naționale participă și un număr de 450 de invitați.Comisia de validare, verificînd documentele conferințelor extraordinare ale organizațiilor județene și a municipiului București, a constatat că in alegerea delegaților s-au respectat
(Continuare in pag. a V-a)
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LUCRflRiLE CONFERINȚEI RATIONALE A PflRTinOLUI COMUNIST ROMAN
(Urmare din pag. a IV-a)întocmai criteriile prevăzute în Statutul partidului și norma de repre- zentare stabilită tului Central al Român din iunie Ținînd seama de Plenara Comite- Partidului Comunist 1977.de aceasta, Comisia de validare supune spre aprobare Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român validarea mandatului tuturor delegaților.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MANEA MÂNESCUîn perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea. poporul nostru, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, a secretarului său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a depus o muncă titanică, însuflețită de fierbinte patriotism, pentru transpunerea neabătută în viață a mărețului program de ridicare a țării pe noi trepte de progres și civilizație.Raportul secretarului general al partidului la Conferința Națională abordează, de pe pozițiile socialismului științific, problemele fundamentale — actuale și de perspectivă — ale economiei și societății românești, ale politicii externe promovate cu strălucire de România socialistă.Remarcabilele împliniri perioade reliefează cu o de convingere creșterea rolului politic conducător lui. uriașa sa capacitate rică de a uni toate energiile creatoare ale talentatului nostru popor pe calea făuririi viitorului comunist al patriei.Măsurile revoluționare întreprinse pentru perfecționarea societății, puternica mobilizare a oamenilor muncii. in frunte cu eroica clasă muncitoare. la conducerea întregii activități sociale, s-au materializat în dezvoltarea rapidă și echilibrată a ramurilor hotărîtoare ale producției materiale — industria și agricultura — in repartizarea teritorială mai armonioasă a forțelor de producție, realizindu-se, an de an. creșterea dinamică a venitului național, a puterii economice a țării.Pe acest trainic fundament s-a asigurat ridicarea generală a bunăstării materiale și culturale a oamenilor muncii.în cronica acestor ani vor rămîne Înscrise marile izbinzi obținute de țara noastră, izbinzi ce izvorăsc din clocotitoarea activitate revoluționară a comuniștilor, a clasei muncitoare, a întregului popor, din gîndirea novatoare și fapta cutezătoare ale conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Documentele supuse dezbaterii și aprobării Conferinței Naționale cuprind o largă sferă de probleme de importantă excepțională pentru prezentul și viitorul poporului român, acordă o atenție deosebită dezvoltării tuturor domeniilor vieții economico- sociale, perfecționării continue a relațiilor de producție, adîncirii necontenite a democrației muncitorești, formării conștiinței revoluționare a omului înaintat al societății noastre socialiste.In spiritul directivelor Congresului al XI-lea, prevederile planului cincinal și ale programului suplimentar pe perioada ' anilor 1976—1980 orientează eforturile întregii națiuni spre dezvoltarea, în ritm mal înalt, a forțelor de producție, a bogăției țării noastre.t' In Raportul prezentat în fața Conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu un loc primordial îl ocupă problemele calitative ale dezvoltării, direcțiile (in care trebuie să-și desfășoare activitatea organele de partid și de stat, toți oamenii muncii, în vederea creșterii mai accentuate a venitului național, factor decisiv al progresului României socialiste, al ridicării continue a bunăstării po<- porului.După cum ați putut vedea, stimați tovarăși, in dezvoltarea agriculturii, economiei, științifice și a progresului tehnic, valorificarea mai bună a potențialului material și uman vor crea condiții pentru a realiza, în perioada 1976— 1980, un produs social de aproape 6 000 miliarde lei. din care venitul național va fi de circa 2 500 miliarde lei — niveluri superioare celor prevăzute inițial în planul cincinal.în același timp însă, ponderea incă ridicată a cheltuielilor materiale a- rată rezervele și posibilitățile de care dispunem pentru mărirea venitului național. Aceasta ne obligă să punem in centrul activității problemele calitative ale creșterii economice, ale sporirii productivității muncii sociale, ale reducerii substanțiale a cheltuielilor de producție, să ne concentrăm preocupările în zona indicatorilor de eficiență, asigurînd astfel resurse suplimentare pentru accelerarea dezvoltării multilaterale a societății noastre socialiste.Ținind seama de faptul că industria — sector vital al economiei — aduce contribuția cea mai mare la crearea avuției naționale, realizează o parte importantă a mijloacelor de producție, a bunurilor de consum și a mărfurilor pentru export, este necesar să acționăm cu toată energia pentru folosirea deplină a fondurilor productive, a resurselor materiale și de muncă, pentru creșterea producției și a rentabilității economice in întreaga noastră industrie.în scopul realizării și depășirii planului pe anul 1978, pe întregul cincinal, trebuie să aplicăm cu fermitate măsurile cuprinse in programele de reducere a consumurilor stabilite pe ministere, centrale și întreprinderi, pînă la fiecare secție și loc de muncă. Se impune ca. prin măsuri convergente în cercetare, proiectare și execuție, să asigurăm introducerea și extinderea tehnologiilor avansate, continua modernizare a structurii producției, să obținem o reducere substanțială a consumurilor pe unitatea de produs și o valorificare superioară a materiilor prime și materialelor în siderurgie, construcții de mașini, chimie, industria lemnului și a bunurilor de consum, în toate murile industriale.Rezultatele pozitive obținute in timii ani. rezervele identificate ca mare a acțiunilor întreprinse pe plan național pentru diminuarea consumurilor — rezerve evaluate pină in prezent pentru perioada 1976—1980 la cel puțin 40 miliarde lei — demonstrează că, printr-o activitate susținută a consiliilor oamenilor muncii, a întregului personal muncitor, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid este posibil ca. în fiecare întreprindere, să reducem substanțial cheltuielile materiale, să ridicăm pe această cale rentabilitatea, să sporim contribuția industriei la crearea venitului național.în agricultură există, de asemenea, rezerve însemnate de reducere a costurilor de producție. Pentru ridicarea mai rapidă a eficientei in această ramură pune țel or bazei ționale a fondului funciar și a suprafețelor irigate, introducerii tehnologiilor moderne agrozootehnice, asigu-

ale acestei mare forță continuă a al partidu- organizato-

documentele Conferinței, mai rapidă a industriei, a celorlalte ramuri ale intensificarea cercetării

ra-ul- ur-

importantă a economiei se im- o mai intensă mobilizare a for- in vederea folosirii depline a tehnico-materiale. utilizării ra-

rînd astfel sporirea randamentelor, mărirea producției agricole și reducerea cheltuielilor de producție, amplificarea aportului agriculturii la a- vuția națională, la progresul mic general al țării.Pornind de la faptul că în tatea de construcții obiectivele vestiții se realizează cu cheltuieli încă ridicate, conducerea partidului și statului a inițiat ample acțiuni pentru folosirea cu eficientă sporită a resurselor din această ramură, iden- tificîndu-se soluții mai economicoase, a căror aplicare face posibilă punerea in funcțiune a tuturor capacităților de producție planificate cu cheltuieli de investiții mai mici decît cele prevăzute inițial. Fondurile economisite, în valoare de 100 miliarde lei pe întregul cincinal, au fost repartizate pentru dezvoltarea economiei și ridicarea nivelului de trai. Este necesar să acționăm cu hotă- rire pentru îmbunătățirea activității de investiții, pentru adoptarea unor tehnologii și metode avansate de realizare a construcțiilor, extinderea industrializării lucrărilor și îmbunătățirea organizării muncii pe șantiere, înlăturarea manifestărilor de risipă și instaurarea celei mai stricte discipline și responsabilități, să transpunem integral in viață măsurile stabilite pentru reducerea costului investițiilor și intrarea în producție la termenele planificate a tuturor capacităților, pentru gospodărirea exemplară a fondului național de dezvoltare.Prin darea in funcțiune a obiectivelor de investiții prevăzute, fondurile fixe — important generator al avuției naționale — vor ajunge, in anul 1980, la peste 2 000 miliarde lei. Pentru folosirea cu maximum de randament a acestui însemnat potențial productiv, pe care popdrui nostru îl creează cu mari eforturi, trebuie să aplicăm cu fermitate măsurile prevățpte pentru atingerea, în termene cit mai scurte, a parametrilor tehnico-economici proiectați, pentru creșterea indicilor de folosire a tuturor mașinilor și utilajelor, a suprafețelor de producție, astfel încît în 1980 să realizăm o producție industrială, la 1 000 lei fonduri fixe, de cel puțin 1 200 lei, sarcină de deosebită importanță în vederea îndeplinirii obiectivelor planului cincinal și a programului suplimentar de dezvoltare econom ico-socială a țării.Asigurarea resurselor energetice necesare dezvoltării în ritmurile stabilite impune — mai ales în condițiile actualei situații economice mondiale — o grijă deosebită pentru utilizarea judicioasă a combustibililor și energiei.Atrăgînd atenția asupra faptului că în structura balanței de energie primară hidrocarburile dețin încă o pondere ridicată, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne trasează obiectivul de importanță națională de a economisi țițeiul și gazele, de a urmări cu fermitate respectarea programelor de extracție și valorificare a combustibililor solizi, folosirea într-o măsură substanțial mai mare a cărbunilor și a energiei hidraulice, în vederea reducerii hidrocarburilor în de ardere și valorificării a acestora în petrochimie.Utilizarea ca eficiență resurselor energetice în

econo-acti vide in

procesele superioaresporită a industrie — care consumă două treimi din energie — impune ca guvernul, ministerele, centralele, întreprinderile și institutele de cercetări și proiectări să acționeze cu mai multă exigență pentru îmbunătățirea structurii producției industriale, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, modernizarea agregatelor consumatoare de combustibili și energie. Folosirea rațională a resurselor noastre energetice cere să întreprindem măsuri riguroase și în agricultură, construcții, transporturi, în consumul public, pentru eliminarea risipei și economisirea strictă a combustibililor și energiei electrice.Marile sarcini care se pun în prezent și în perspectivă în fața economiei noastre naționale în ce privește asigurarea cu materii prime și resurse energetice ne impun să gos-

podărim și să valorificăm intensiv potențialul existent pentru a asigura neabătut cursul mereu ascendent al . dezvoltării noastre economico-so- ciale.înfăptuirea prevederilor cincinalului, ale programului suplimentar de dezvoltare este indisolubil legată de imperativul sporirii rapide a productivității muncii sociale — principal izvor al creșterii producției materiale, al amplificării avuției națio-, nale, al ridicării bunăstării’ întregului popor.Realizajea programelor privind creșterea accentuată a productivității în industrie, agricultură, construcții, transporturi, în întreaga activitate de producție și servicii, necesită ca ministerele, centralele și întreprinderile să aplice măsuri concrete pentru introducerea largă a progresului tehnic, perfecționarea continuă a calificării profesionale a personalului muncitor, promovarea metodelor avansate de organizare a producției și a muncii. Sarcinile din acest domeniu trebuie considerate minimale și avem obligația să mobilizăm toate forțele pentru a îndeplini și depăși nivelurile planificate ale productivității muncii.în contextul preocupărilor pentru accentuarea rolului factorilor intensivi ai creșterii economice, pentru sporirea continuă a rentabilității, un loc primordial trebuie să-1 ocupe ridicarea necontenită a calității producției. De aceea este necesar să acționăm permanent în vederea îmbunătățirii performanțelor tehnico-eco- nomice ale producției, astfel încît să se asigure desfacerea efectivă a tuturor produselor, o bună aprovizionare a populației, creșterea competitivității mărfurilor românești pe piețele externe, ridicarea eficienței comerțului nostru exterior.Pentru a traduce în viață, cu succes, sarcinile calitative de importanță majoră ale dezvoltării econo- mico-sociale, prezentate magistral în Raportul secretarului nostru general, guvernul, ministerele, centralele și întreprinderile, consiliile oamenilor muncii au îndatorirea de a desfășura o activitate intensă, de a acționa cu hotărîre în vederea realizării planului la toți indicatorii, obținerii unei înalte rentabilități — factor determinant al ridicării continue a nivelului de trai material și spiritual al populației.Rezultatele bune obținute în sporirea continuă a producției și venitului național, prevederile pentru anii viitori creează posibilități suplimentare pentru creșterea bunăstării maselor populare. După cum se știe, Comitetul Central al partidului a adoptat, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, un amplu program in baza căruia se va asigura depășirea substanțială a prevederilor cincinalului în domeniul retribuției, sporirea veniturilor țărănimii, majorarea pensiilor și perfecționarea sistemului de pensionare, la care se adaugă fondurile însemnate alocate de stat pentru construcția de locuințe, dezvoltarea învățămîntului și culturii, a ocrotirii sănătății.Pentru creșterea continuă a puterii de cumpărare s-au luat măsuri care asigură sporirea și diversificarea fondului de mărfuri și a serviciilor, îmbunătățirea aprovizionării, satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor populației.Programul adoptat de partid pentru ridicarea mai rapidă a bunăstării oamenilor muncii de sate ilustrează adevărul esența întregii politici a constituie îmbunătățirea a condițiilor de muncă ale întregului popor, asigurarea cadrului optim pentru egalitatea economică șl socială a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, realizarea în practică a normelor și principiilor eticii și echității socialiste.Orientările generale cu privire la dezvoltarea economico-socială pe perioada anilor 1981—1985 întruchipează consecvent obiectivele și sarcinile înscrise in Programul Parti-

la orașe și profund că partidului o necontenită și de viață

dului Comunist Român. în perspectiva celui de-al șaptelea plan cincinal, forțele de producție ale țării vor cunoaște un nou și puternic avînt, continuind procesul de perfecționare a raporturilor sociale. Pe baza promovării largi a progresului tehnic se vor dezvolta intensiv industria și agricultura, întreaga economie națională : se va accentua omogenizarea social-economică a tuturor zonelor țării și vor fi create condiții pentru amplificarea activității în domeniile instrucției publice și culturii, pentru satisfacerea tot mai deplină a nevoilor materiale și spirituale ale întregului popor.Dinamismul economiei românești în viitorul cincinal se va concretiza în sporirea în ritm înalt a venitului național, astfel încît în 1985, România va depăși stadiul de țară în curs de dezvoltare, devenind o țară cu un nivel economic mediu, ceea ce va reprezenta o nouă etapă Programului partidului a societății socialiste dezvoltate și înaintare spre comunism.în lumina obiectivelor trasate de documentele Naționale a partidului, ministerele vor întreprinde acțiuni ferme pentru perfecționarea, în continuare, a metodelor de conducere și organizare, a activității de planificare, aprovizionare, finanțe, pentru întărirea ordinii și disciplinei economice, in scopul realizării exemplare a sarcinilor de plan, al ridicării eficienței în toate domeniile vieții eco- nomico-sociale.Reflectînd legătura organică dintre politica internă" și externă a partidului, Raportul secretarului nostru general constituie un exemplu de profundă analiză științifică a relațiilor internaționale actuale. Relie- find intr-un mod original, de pe pozițiile consecvente ale materialismului dialectic și istoric, acuitatea contradicțiilor ce se manifestă tot mai evident în lumea contemporană, in condițiile crizei economice mondiale și ale luptei pentru o nouă reîmpărțire a zonelor de influență, ale rolului precumpănitor al politicii noi de destindere și cooperare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că „stă în puterea forțelor progresiste, antiimperialiste, a popoarelor, să oprească cursul periculos al evenimentelor, să orienteze evoluția vieții internaționale într-o direcție nouă, să-și asume răspunderea istorică de a asigura mersul înainte al omenirii pe calea progresului și civilizației, pacea și securitatea tuturor națiunilor lumii".Am o deosebită satisfacție de a-mi exprima adeziunea deplină față de aprecierile de înaltă ținută principială cuprinse în acest document, față de direcțiile clarvăzătoare ale politicii externe românești.îmi este deosebit de plăcut să subliniez, și in acest cadru, că aleasa prețuire și marea autoritate de. care se bucură astăzi (România socialistă sînt indisolubil legate de1 strălucita activitate internațională a eminentului conducător al partidului și statului nostru, de cutezanța și dăruirea cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu slujește interesele fundamentale ale poporului român, ale păcii și socialismului în întreaga lume.România acționează hotărît pentru transpunerea neabătută în viață a principiilor noi, democratice ale relațiilor între state, pentru triqmful politicii de coexistență pașnică și făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Guvernul își reafirmă hotărlrea fermă de a-și aduce contribuția la transpunerea neabătută în viață a politicii externe de pace și colaborare, promovată cu consecvență de partidul și statul nostru, pentru un viitor fericit al tuturor popoarelor lumii.Vă rog să-mi îngăduiți' a exprima adînca convingere că perspectivele luminoase pe care le deschid întregii națiuni documentele Conferinței Naționale a partidului vor asigura întărirea continuă a tibile a poporului oamenilor muncii, naționalitate, în ,____ =___________nostru partid, al secretarului său general, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în măreața operă de edificare a viitorului comunist ai patriei noastre, Republica Socialistă România.

în realizarea de edificare multilateral a Românieiși sarcinilor Conferinței guvernul și

unității indestruc- nostru, a tuturor fără deosebire de jurul gloriosului

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI VASILICA CÎMPEANUîmpreună cu ceilalți delegați ai județului nostru, am primit mandatul tuturor comuniștilor vasluieni de a exprima, de la înalta tribună a Conferinței Naționale, deplina lor adeziune la întreaga politică internă și externă promovată de partid.Raportul secretarului general al partidului nostru se înscrie ca o contribuție de înaltă valoare la fundamentarea in spirit științific și revoluționar a programului de dezvoltare necontenită a patriei. Ne drim că sîntem contemporanii tui „ev aprins", luminat de personalității dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne numărăm printre milioanele de cetățeni ai țării care traduc in viață politica partidului de ridicare a României de progresDatorită dezvoltare producție pe întreg cuprinsul patriei, politică pe larg zentat Nicolae vasluiene s-a născut o industrie diversificată, în prezent, populația ocupată in industrie este de aproape 3 ori mai mare decît în urmă cu circa 10 ani. în primii 2 ani ai actualului cincinal, ritmul anual de creștere a producției a fost de peste 20 la sută în județul nostru. Analizînd temeinic, posibilitățile unei mai bune organizări a muncii, precum și rezervele de care dispunem, conferința organizației județene de partid a hotărît să realizăm, pînă în 1980, o producție globală de circa 1 mi-

mîn- aces- torta mult
pe cele mai înalte trepte și civilizație.politicii partidului de rațională a forțelor deale cărei rezultate au fost înfățișate in Raportul pre- Conferinței de tovarășul Ceaușescu, pe meleagurile a spus vorbitoarea —

liard de lei peste prevederile inițiale ale planului, contribuind la înfăptuirea programului mentar pus în dezbaterea și barea Conferinței Naționale.După ce a relevat succesele repurtate de colectivul întreprinderii de rulmenți Bîrlad, care a livrat în acest an 35 milioane de rulmenți, vorbitoarea a arătat : urmind prețioasele indicații date de secretarul general al partidului prilejul vizitei pe care a făcut-o noi, am început o amplă acțiune extindere și modernizare a capacităților de producție, beneficiind în acest scop și de investiții in valoare de peste 2 miliarde lei. Ni s-a indicat să realizăm, în cadrul acțiunii de autoutilare, mașini-unelte specifice fabricației de rulmenți. Vă raportăm. mult stimate tovarășe secretar general, că am urmat indicația dumneavoastră și că, în prezent, producem mașini-unelte în valoare de peste 60 milioane lei anual, redu- cînd astfel eforturile valutare ale statului.Lucrăm intr-un climat deosebit de rodnic, climatul unei tot mai depline afirmări a democrației muncitorești. accentuat îndeosebi după Congresul consiliilor oamenilor muncii, care a adoptat importante măsuri pe linia realizării autoconducerii și au- togestionârii întreprinderilor, măsuri pe care sîntem ferm angajați să le aplicăm, cu conștiința fermă că la baza bunăstării noastre se află munca noastră, succesele tot mai mari pe care le dobîndim. Vrem să facem din colectivul întreprinderii o adevărată și mare familie muncitorească, în care fiecare membru al ei să trăiască și să muncească potrivit

astfel supli- apro-

cu la de

principiilor și normelor Înscrise în Ccdul etic, să poarte răspunderea atît pentru bunul mers al producției, cit și pentru comportarea exemplară in viată și societate a tuturor. Desigur, pentru a ajunge la un asemenea nivel ni se cer incă multe eforturi, multă muncă, dăruire și pasiune. Pentru că. o spunem deschis, și la noi se mai manifestă multe neajunsuri.Obiectivele și sarcinile ce ne revin din programul suplimentar de dezvoltare economico-socială pînă în 1980 sînt mobilizatoare. Pentru a îndeplini și chiar depăși sarcinile ce ne revin am luat și vom lua în continuare măsuri concrete pentru mobilizarea și folosirea efectivă a tuturor capacităților productive de care dispunem, pentru creșterea volumului producției la mia de lei fonduri fixe. în același timp, adresăm un apel comunist tuturor colaboratorilor din siderurgie să ne aprovizioneze cu oțeluri de bună calitate pentru rulmenți, la dimensiunile cerute și în termenele planificate. Totodată. considerăm necesar să fim sprijiniți mai mult în asigurarea unor contracte pentru desfacerea produselor noastre pe piața externă.Alături de întregul popor, oamenii muncii din întreprinderea noastră. din județul Vaslui, mulțumesc conducerii partidului, dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija statornică ce o manifestați privind crearea unor condiții tot mai bune de muncă și de viată tuturor cetățenilor patriei. Vă asigur că nu vom precupeți nici un efort pentru a contribui tot mai mult la progresul României pe calea socialismului și comunismului.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI VASILE ALEXA SECHELCa reprezentant al comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Brașov — români, maghiari, germani și de alte naționalități — am mandatul să exprim. în acest înalt forum al comuniștilor, sentimentele noastre de profundă dragoste și atașament față de partid, fată de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ei mi-au încredințat misiunea să exprim deplina lor aprobare față de Întreaga politică

internă și externă a partidului șl statului nostru.Am urmărit cu viu interes Raportul prezentat la Conferință de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ce înfățișează bilanțul marilor infăptuiri obținute de poporul nostru pe baza obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea ; in același timp, sînt trasate cu limpezime sarcinile dezvoltării, în continuare, a României socialiste, direcțiile de acțiune pentru progresul multilateral al societății noastre. Am

reținut, cu satisfacție, că potrivit orientărilor generale privind întocmirea planului de dezvoltare economico-socială a țării, în perioada 1981—1985 se prevede continuarea fermă a politicii de industrializare, creșterea în ritm înalt a producției materiale, și eficienței economice.Exprim în Conferința Națională satisfacția oamenilor muncii din centrala noastră industrială față de măsurile luate de conducerea partidului, din Inițiativa tovarășului Nicolae

Ceaușescu, pentru ridicarea nivelului de trai al întregului popor, pentru grija permanentă a partidului privind creșterea mai accelerată a veniturilor Oamenilor muncii, cu mult peste prevederile din Directivele Congresului al XI-lea.în spiritul istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea al partidului, și in întreprinderile care aparțin de centrala noastră industrială se acționează cu consecvență pentru creșterea rolului și răspunderii consiliilor oamenilor muncii în conducerea acestora, pentru lărgirea participării muncitorilor și maiștrilor la activita^ tea organelor de conducere colectivă. Așa cum bine se subliniază in documentele Conferinței Naționale, faptul că secretarul de partid este președinte al consiliului oamenilor muncii mărește răspunderea organizației de partid, a fiecărui comunist, pentru întreaga activitate de conducere. Ne preocupăm de organizarea și desfășurarea în cele mai bune condiții a adunărilor generale ale oamenilor muncii, în care aceștia își spun deschis părerea despre activitatea întreprinderilor, fac propuneri de îmbunătățire a muncii, aceasta fiind forma cea mai concretă a înfăptuirii principiului autoconducerii muncitorești.Aplicînd întocmai prețioasele indicații pe pare dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru în întreprinderile centralei, am reușit să introducem în fabricație tractoarele industriale de 189 și 360 CP, echipate cu lamă și încărcător frontal. în vederea eliminării totale a importurilor la acest gen de utilaje. Raportez Conferinței Naționale că,

pentru a contribui cit mai mult la realizarea Programului suplimentar de dezvoltare economică pină in 1980, am creat condiții să realizăm, în actualul cincinal, o producție globală suplimentară de peste 7 miliarde lei, concretizată în 25 000 de tractoare, 11 000 seturi de tractoare și intr-un important număr de mașini agricole;în vederea înfăptuirii cu succes a sarcinii trasate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. de a fabrica o capacitate de 100 000 tractoare in anul 1980, ținînd seama și de orientările generale privind întocmirea noului cincinal, au fost elaborate studiile tehnico-economice atît pentru întreprinderea „Tractorul" din Brașov, cit și pentru celelalte unități din centrală. Solicităm, însă, urgentarea aprobării lor, paralel cu dezvoltarea corespunzătoare a celorlalte întreprinderi colaboratoare, atît din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, cît și al celor din cadrul altor ministere.Comuniștii, toți oamenii muncii din centrala noastră văd în orientările generale pentru elaborarea planului cincinal 1981—1985 un luminos program de perspectivă și se angajează, cu hotărîre și răspundere, în fața Conferinței Naționale a partidului, să pregătească la termenul prevăzut fabricația unor noi familii de tractoare agricole, care vor acoperi o gamă de puteri între 60 și 160 CP ; vom realiza o familie de tractoare industriale de 80. 120 CP și 180 CP, precum și tractoarele grele de 500 CP. în același timp, acordăm o mare a- tenție creșterii volumului și eficienței exportului de tractoare și ma

șini agricole, în scopul creșterii contribuției noastre la schimbul internațional de valori.Cu toate rezultatele bune obținute, trebuie să arăt că și in activitatea noastră se manifestă unele neajunsuri, mai ales în ce privește asimilarea in fabricația de serie și dotarea unităților agricole cu unele tipuri de tractoare și mașini agricole specializate. De aceea, a fost elaborat un program special pentru recuperarea răminerilor in urmă și asigur Conferința Națională că sarcinile ce ne revin în acest domeniu vor fi integral îndeplinite.Oamenii muncii din centrala noastră sint pe deplin convinși că, pentru îndeplinirea programului de creștere mai accelerată a nivelului de trai și reducerea duratei săptăminii de lucru, trebuie să depună toate eforturile în vederea realizării programului suplimentar de măsuri privind dezvoltarea econofnică a țării pînă în 1980. In acest spirit, concomitent cu eforturile ce le facem pentru reducerea consumurilor de metal, energie, combustibil, rebuturi, manifestăm o grijă deosebită pentru creșterea suplimentară a productivității muncii. Pentru aceasta am întocmit un program de profilare si specializare a întreprinderilor1, de tipizare a produselor. de mecanizare și automatizare a proceselor de producție.Ne angajăm, în fața Conferinței Naționale, să muncim cu dăruire și pasiune pentru înfăptuirea politicii partidului, să nu ne precupețim eforturile pentru traducerea în viață a hotăririlor pe care le va adopta actuala conferință.
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI OTILIA INDRERaportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de o deosebită însemnătate principială și practică, jalonează, cu fermitate revoluționară, direcțiile perfecționării continue a întregii activități econo- mico-sociale, ale creșterii rolului conducător âl partidului în viața țării, ale ridicării bunăstării poporului, în spiritul istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea.îndeplinesc mandatul încredințat de organizația județeană de partid Satu Mare -dînd expresie, adeziunii comuniștilor, a tuturor (oamenilor muncii — români, maghiari, germani — din județ față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, față de ideile, tezele și sarcinile de o deosebită importanță pentru dezvoltarea viitoare a țării noastre formulate în Raport, in celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării Conferinței Naționale.în continuare, vorbitoarea a spus : De la această înaltă tribună raportez că și in județul nostru Directivele trasate de Congresul al XI-lea se realizează cu succes. Ca urmare a politicii de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe teritoriul țării, industria noastră, care înregistrează un ritm de creștere superior ritmului mediu pe economia națională, va ajunge ia o producție de 10 miliarde lei începînd cu anul 1978. în conformitate cu orientările generale pentru întocmirea planului de dezvoltare economico-socială a țării în perioada 1981—1985, cu indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in timpul vizitei de lucru din 1976, vom beneficia de dezvoltarea mai rapidă a unor unități care să utilizeze cu randament sporit forța de muncă disponibilă in cîmpia Careiu- lui și din străvechea vatră a dacilor liberi — Tara Oașului.în semn de profundă recunoștință pentru grija ce ne-o acordă conducerea partidului, oamenii muncii sătmăreni, fără deosebire de naționalitate, în strinsă unire, desfășoară o vie întrecere socialistă, aducînd contribuția lor Ia înflorirea multilaterală a patriei, la îndeplinirea exemplară a programului de măsuri su

plimentare de dezvoltare economico- socială pînă în 1980. Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, oamenii muncii din județ au dat e- conomiei naționale produse peste plan în valoare de 922 milioane lei, ceea ce garantează că angajamentul asumat de a realiza, peste prevederile planului cincinal, 2 miliarde lei, va fi înfăptuit.In activitatea pe care o desfășoară, colectivul întreprinderii „Mon- diala", in care lucrez, pornește de la exigențele programului de dezvoltare a producției bunurilor de larg consum elaborat de partid și, în acest sens, ne preocupăm permanent de crearea de modele noi, de continua îmbunătățire a calității confecțiilor pentru copii și femei. Totodată, colectivul nostru acordă o mare atenție problemelor eficienței economice, îndeosebi prin folosirea materiilor prime indigene, economisirea țesăturilor și materialelor auxiliare, reducerea costurilor pe fiecare produs. Cantitatea de produse realizate din țesături de in, din ‘producția indigenă, a crescut in acest an cu 53 la sută, comparativ cu anul trecut.în unitatea noastră, peste 86 la sută din personalul muncitor îl reprezintă femeile. Noi apreciem 'in mod deosebit consecvența cu care conducerea partidului aplică programul privind creșterea mai accelerată a nivelului de trai al oamenilor muncii, reducerea duratei săptăminii de lucru de care vom beneficia printre primii.Sîntem conștienți că, așa cum se arată șl în Raportul prezentat, înfăptuirea acestor măsuri depinde de eforturile pe care le vom depune pentru îndeplinirea planului de producție. De aceea, ne-am sporit preocupările pentru valorificarea cu maximă eficiență a întregului potențial tehnic, material și uman de care dispunem, pentru realizarea integrală a prevederilor planului național unic pe perioada 1976—1980.Deși, în general, am obținut rezultate bune sîntem conștienți că în activitatea de zi cu zi se manifestă încă neajunsuri, că mai avem resurse de îmbunătățire a muncii noas

tre. Mă refer la faptul că nu am lichidat unele acte de indisciplină, că unele locuri de muncă nu sint organizate la nivelul exigentelor actuale. Avem, de asemenea, unele greutăți în ceea ce privește asigurarea încărcării complete a capacităților existente cu producție continuă pentru export și ne obligăm să conlucrăm mai bine cu centrala și întreprinderea de comerț exterior in soluționarea acestei probleme.Angajindu-ne să îndeplinim exemplar sarcinile ce ne revin din documentele Conferinței Naționale, a spus vorbitoarea, vom acționa cu hotărîre pentru ca neajunsurile la care m-am referit să fie grabnic înlăturate. Sub conducerea organizației de partid vom efectua analize aprofundate pentru identificarea și atragerea in circuitul productiv a tuturor rezervelor existente, introducerea pe scară largă a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, folosirea deplină a capacităților de producție și a forței de muncă.Pentru ridicarea nivelului general al activității noastre in producția de bunuri de larg consum, în vederea unei contribuții mai substanțiale la satisfacerea cerințelor și posibilităților. mereu cj-eșcjnde ale oamenilor muncii ne, vom preocupa mai stăruitor de diversificarea producției, realizînd confecții moderne, într-o variată gamă coloristică. în acest sens, aș face, totodată, și propunerea ca Ministerul Industriei Ușoare, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării să analizeze posibilitatea modernizării industriei de confecții, în special a secțiilor de finisaj, în scopul obținerii unei calități superioare a produselor și al creșterii productivității muncii.în încheiere, doresc să reafirm sentimentele de caldă recunoștință pe care le nutresc comuniștii sătmăreni, toți locuitorii acestor străvechi meleaguri românești — români, maghiari, germani și de alte naționalități — față de partid, față de secretarul său general și să asigur că, pentru noi, nimic nu este mai presus decît slujirea idealurilor prosperității României socialiste.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI IOAN A. WEINGARTNERîngăduiți-mi ca, din îndemnul celor mai profunde sentimente și convingeri comuniste, să exprim, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii — români, maghiari și germani din orașul Bistrița, din întregul județ Bistrița-Năsăud, adeziunea noastră deplină la politica internă și externă a partidului, satisfacția pentru contribuția remarcabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la înfăptuirea neabătută a Programului partidului, la afirmarea prestigioasă a României socialiste pe arena mondială.Vastului program de dezvoltare economico-socială a patriei elaborat de Congresul al XI-lea al partidului— așa cum subliniază Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu— ii sint proprii progresul accelerat al economiei, ridicarea pe trepte superioare a științei, învățămîntului și culturii, perfecționarea organizării și conducerii societății, a relațiilor de producție și sociale, adîncirea democrației socialiste, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al maselor, crearea condițiilor pentru afirmarea deplină a personalității umane.Izvorîtă dintr-un înalt umanism, politica partidului nostru situează cu consecventă, în centrul său, asigurarea deplinei egalități a cetățenilor scumpei noastre patrii, pe temelia solidă a dezvoltării economice a tuturor județelor și localităților țării. Intr-un asemenea context, beneficiind din plin de roadele repartizării raționale a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei, județul Bistrița- Năsăud a cunoscut în cei aproape 10 ani de la constituirea sa o rapidă și susținută dezvoltare economico-socială. în acest interval au apărut cele dinții platforme industriale moderne în orașele Bistrița, Beclean și Năsăud pe care sînt amplasate întreprinderi producătoare de utilaj, textile, prefabricate din beton și altele. Numai în orașul Bistrița există un număr de 18 unități industriale, din care 14 de interes republican, ceea ce face ca nivelul producției industriale să fie în acest an de 6,2 ori mai mare decit în 1968 și de 5 ori mai mare decît în 1970.Pe fondul creșterii nivelului gene

ral al conștiinței cetățenești, recentele alegeri de deputați pentru consiliile populare — manifestare puternică a democrației noastre socialiste, a participării nemijlocite a cetățenilor la conducerea treburilor obștești — au oferit și în orașul nostru imaginea impresionantă a unității de acțiune a tuturor oamenilor muncii, tineri și vîrstnici; bărbați și femei, indiferent de naționalitate care, în frunte cu comuniștii, au luat parte la executarea unui amplu program de înfrumusețare și gospodărire a localității.Așa cum se arată în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom acorda mai multă atenție îmbunătățirii organizării și conducerii întregii activități economice și sociale de pe raza orașului nostru, vom pune un mai mare accent pe creșterea spiritului de răspundere al deputaților, al tuturor cadrelor de conducere, vom intensifica acțiunile politico-educative în vederea cunoașterii și aplicării riguroase a hotăririlor partidului, a legilor țării.Rezultat al aplicării în viață a prevederii Congresului al XI-lea al P.C.R. ca fiecare județ să realizeze pină în 1980 o producție industrială globală de cel puțin 10 miliarde lei, județul nostru beneficiază în actualul cincinal de un volum de investiții de peste 12 miliarde lei — de peste 5 ori mai mult decît în cincinalul 1971—1975. Realizată din aceste investiții, fabrica pentru materiale de construcții din orașul Bistrița a fost pusă în funcțiune cu două luni înainte de termen. în prezent, și la celelalte obiective aflate în construcție, stadiile fizice sint avansate, ceea ce ne permite să tragem concluzia că ele pot fi puse în funcțiune la termen și chiar mai’devreme. Dezvoltarea vertiginoasă a industriei în județul nostru a cerut și cere din partea noastră o grijă sporită față de pregătirea profesională a personalului muncitor pentru noile obiective economice. asigurarea deplină a necesarului de cadre care să permită de la început funcționarea acestora la parametrii proiectați. Am folosit în acest sens rețeaua locală de licee de specialitate, școli profesionale și calificarea la locul de muncă. Conside

răm însă că în lumina marilor cerințe ce se pun în acest domeniu trebuie să acordăm o atenție mai * mare legării învățămîntului de producție, efectuării practicii acestor cadre în formare, sub îndrumarea unor muncitori fruntași, cu îndelungată experiență in producție care, odată cu sprijinirea lor pentru însușirea temeinică a cunoștințelor profesionale, să aibă în vedere și formarea lor in spiritul disciplinei și responsabilității muncitorești.Analizindu-ne activitatea in spirit critic și autocritic, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, trebuie să menționăm și existența unor deficiențe în activitatea noastră, a organelor și organizațiilor de partid. Dacă greutățile cu care ne-am confruntat se datoresc, în principal. și unor centrale industriale care nu au acordat suficient sprijin unităților noastre industriale și de construcții, recunoaștem deschis că neajunsurile in ceea ce privește organizarea producției și a muncii, in aprovizionarea tehnico-materială, în folosirea utilajelor și a timpului de lucru ne aparțin nouă, organizațiilor de partid. In orașul nostru sînt organizații de partid a căror activitate nu se ridică încă la, nivelul actualelor exigențe. Iată de ce, în viitor vom acționa cu și mai multă hotărîre pentru ca — așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — activitatea tuturor organelor și organizațiilor de partid să fie orientată spre îmbunătățirea muncii de conducere și organizare, care să se perfecționeze continuu, pu- nîndu-se un mai mare accent pe cunoașterea aprofundată a realităților din unitățile economice ; vom promova pretutindeni un stil de muncă dinamic, viu, un spirit comunist, de combativitate revoluționară și înaltă responsabilitate.Sîntem hotăriți ca pe viitor să acționăm mai energic pentru mobilizarea colectivelor de muncă la pregătirea și înfăptuirea în cele mai bune condiții a planului economic pe 1978, precum și a sarcinilor ce ne revin din prevederile programului suplimentar de dezvoltare economico-socială a tării, pe care îl va aproba Conferința Națională.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI IUSTIN ROGOZRaportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu in fața Conferinței Naționale a partidului constituie un strălucit model de abordare mar- xist-leninistă a problemelor dezvol

tării economico-sociale, o profundă analiză — efectuată intr-un spirit de înaliă exigentă — a modului in care se înfăptuiesc hotărîrile Congresului 
rJ XI-lea al partidului și, în același

timp, jalonează cu claritate obiectivele fundamentale ale înaintării în ritm accelerat a țării pe calea fău-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
(Urmare din pag. a V-a)rirli societății socialiste multilateral dezvoltate, a progresului și înfloririi națiunii noastre socialiste.Doresc ca, de la început, să-mi exprim totala adeziune față de Raport și celelalte documente prezentate Conferinței și mă angajez să acționez din toate puterile pentru traducerea lor in viață.Referindu-se la contribuția adusă de industria chimică la dezvoltarea eoonomică a țării în primii doi ani ai cincinalului, vorbitorul a arătat că producția ce se prelimină a fi realizată în acest an este cu 28 la sută mai mare decît cea realizată în anul 1975, ceea ce demonstrează elocvent justețea politicii promovate de partid privind dezvoltarea cu precădere a acestei importante ramuri a economiei naționale. Dezvoltarea industriei chimice în lumina documentelor celui de-al XI-lea Congres al partidului a avut și are la bază orientarea și programele stabilite de conducerea partidului — personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu — care a acordat o atenție șl un sprijin deosebit, atît prin vizitele de lucru făcute în unitățile și șantierele industriei chimice, cit și prin desele analize privind activitatea ministerului.Menționind rolul hotărîtor pe care 11 au cercetarea și proiectarea proprie în realizarea programului de dezvoltare a industriei chimice, vorbitorul a arătat că, în actualul cincinal, se prevede realizarea a' 328 o- biective de investiții, unde vor fi a- plicate peste 490 tehnologii, din care ponderea cercetării și proiectării proprii este de peste 86 la sută. Numai cele 214 tehnologii, aplicate pentru s prima dată, din cele 490 menționate, vor duce la realizarea unor producții anuale suplimentare de peste 30 miliarde lei, în domenii ca : polimeri, fire și fibre, produse petrochimice, îngrășăminte chimice, noi produse de prelucrare a cauciucului și materialelor plastice etc.In continuare, vorbitorul a subliniat că sub coordonarea Institutului cen

tral de chimie, unitățile de cercetare și proiectare au elaborat programe privind crearea de noi materiale, de înlocuitori sintetici, valorificarea subproduselor și a deșeurilor din industrie, a minereurilor sărace, perfecționări ale tehnologiilor actuale, în vederea reducerii consumurilor energetice și a consumurilor de materii prime, recuperarea produselor secundare, creșterea economicității și îmbunătățirea calitativă a producției. O atenție deosebită s-a acordat și diversificării produselor destinate aprovizionării populației cu produse petroliere, chlmico- casnice, cosmetice, articole din cauciuc și mase plastice, volumul livrărilor sporind, în acest an, cu peste 33 la sută față de realizările din anul 1975. De asemenea, participarea- tot mai activă la schimburile economice internaționale este reflectată de creșterea exporturilor, la finele acestui an, cu circa 20 la sută peste nivelul realizat în 1975.Analizind in chip comunist activitatea celor doi ani ai cincinalului, trebuie arătat că rezultatele puteau să fie cu mult mai bune, dacă la încheierea lor nu ne prezentam cu unele sortimente nerealizate față de prevederile planului, nerealizări datorate, în principal, nepunerii în funcțiune la termenele planificate a noilor instalații, precum și funcționării sub capacitate a unor instalații.în domeniul investițiilor, cu toate că realizările din acești doi ani depășesc volumul atins în cincinalul trecut, se înregistrează rămineri in urmă deosebite față de prevederile din plan, provenite dintr-o serie de lipsuri și greutăți legate de asigurarea cu documentație, de livrările de utilaje, precum și de organizarea forței de muncă a constructorului.Consiliul de conducere al ministerului, consiliile oamenilor muncii din centrale și unități sint hotărite șă acționeze prin toate mijloacele pentru lichidarea lipsurilor existente în activitatea noastră. Au și fost luate o serie de măsuri pentru realizarea unor capacități

care să asigure compensarea ră- mînerilor in urmă la producție. S-au stabilit acțiuni pentru obținerea unor produse suplimentare, rezultate din valorificarea complexă a resurselor de țiței și gaze, prin adîn- cirea gradului de chimizare a acestora, realizarea unor sortimente superioare de cauciucuri sintetice, fire și fibre cu calități cit mai apropiate de cele naturale, Îmbunătățirea structurii materialelor plastice, dezvoltarea și diversificarea produselor de sinteză fină și de mic tonaj, în cadrul acestor acțiuni au fost introduse noi obiective în planul de investiții, urmărindu-se realizarea indicației date de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea sectoarelor cu grad înalt de prelucrare și eficiență maximă.Tot în spiritul acestor indicații au fost elaborate și previziunile de dezvoltare a industriei chimice pe perioada 1981—1985, perioadă In care volumul producției va crește de peste patru ori față de anul 1975, ceea ce va conduce la satisfacerea la un nivel superior a nevoilor economiei naționale.Consiliul de conducere al ministerului, cadrele cu munci de răspundere din minister, centrale și unități, a spus în încheiere vorbitorul, sint mobilizate să pună în aplicare indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru schimbarea radicală a concepției economice, a organizării și desfășurării producției. Vom lua măsuri să obținem în toate unitățile chimiei o îmbunătățire substanțială a eficienței economice, a productivității muncii și așezarea pe o bază temeinică a întregii, noastre activități economice, răspunzînd astfel încrederii acordate nouă de conducerea partidului, pentru îndeplinirea și depășirea mărețelor sarcini stabilite de cel de-al XI-lea Congres al partidului și de actuala Conferință Națională a partidului, în măreața operă de înflorire a patriei noastre. România socialistă.

ce privește Încadrarea studenților In producție.Privind în spirit critic munca noastră, trebuie să recunoaștem că, în ciuda unor realizări importante, nu am reușit să utilizăm la maximum potențialul științific de care dispunem. Asemenea lipsuri se explică și prin faptul că unele cadre didactice nu sînt pe deplin pregătite pentru integrare, întrucît fie că crat de multă vreme în că n-au lucrat deloc, preciem ca deosebit
n-au mai lu- producție, fie De aceea, a- de valoroasă indicația Ca, periodic, cadre didactice din învățămînt să lucreze în unități economice și, la rindul lor, specialiști din întreprinderi, institute de proiectări și de cercetări să-și desfășoare

activitatea în instituții de lnvățămînt superior.Pentru înlăturarea neajunsurilor care mai persistă, comitetul de partid, îndeosebi după cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu rostite na septembrie la consfătuirile cru și cu prilejul deschiderii an de învățămint, a organizat dezbateri în și în catedre, me concrete contribuie la țială a procesului de instruire și fde educare a studenților, la creșterea răspunderii fiecărui comunist, a fiecărui cadru didactic pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce-i revin. Va trebui, de asemenea, să ana-

in lude lu- noului ample partidorganizațiile de fiind elaborate prograde măsuri, menite să îmbunătățirea substan-

lizăm mai profund și să luăm măsuri în privința asigurării de noi cadre didactice. Dificultatea principală cu care ne confruntăm este încă numărul mare de posturi vacante, in special de asistenți. Pentru rezolvarea acestei situații, propunem ca dintre absolvenții cei mai bine pregătiți să se selecționeze, anual, un anumit număr, cu care să încheiem contracte, astfel ca, după stagiul efectuat în producție, aceștia să fie încadrați în învățămînt.Exprimîndu-ne întreaga adeziune la politica internă și externă a partidului nostru, ne angajăm să muncim cu toată dăruirea, în spiritul exigenței comuniste, pentru a forma specialiști de înaltă valoare, cetățeni devotați patriei noastre socialiste.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ILIE VERDEJ

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ȘTEFAN MOCUJAEvenimentul spre care este îndreptată în prezent atenția comuniștilor din România, a întregului nostru popor este, neîndoielnic, Conferința Națională a Partidului Comunist Român — moment de însemnătate excepțională in viața partidului și a țării.Importanța istorică a Conferinței Naționale este dată, in primul rînd, de Raportul cu privire la realizarea hotărîrilor Congresului al XI-lea și a Programului Partidului Comunist Român și sarcinile de viitor, prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Purtind pecetea profunzimii, clarviziunii revoluționare proprii tovarășului Nicolae Ceaușescu și a grijii sale față de prezentul și viitorul patriei și destinele omenirii, Raportul — document de mare valoare teoretică și practică — înfățișează bilanțul mărețelor realizări obținute de poporul nostru în edificarea socialismului multilateral dezvoltat, punlnd în lumină realismul Programului și politicii partidului, al prevederilor cincinalului revoluției tehnico-științifice. El dă răspuns la problemele cardinale ale continuării operei de înălțare a edificiului noii orînduiri în țara noastră și exprimă în mod realist și constructiv punctul de vedere al Partidului Comunist Român în legătură cu cele mai arzătoare probleme ale lumii contemporane.Pornind de la nivelul atins în dezvoltarea forțelor de producție, de la necesitatea obiectivă a accelerării ritmului de creștere economică și de la posibilitățile de care dispunem. Raportul dimensionează proporțiile progresului social al patriei, cuprin- zînd un program de măsuri suplimentare de dezvoltare pînă în anul 1980, precum și orientările generale ale evoluției societății românești în prima jumătate a deceniului următor, măsurile ce se impun pentru perfecționarea conducerii tuturor sectoarelor de activitate, îmbunătățirea legislației și dezvoltarea democrației socialiste.Cei trei ani care au trecut de la Congresul al XI-lea au însemnat și pentru județul Cluj tot atiția ani de succese in dezvoltarea producției materiale, a învățămîntului, științei și culturii, în îmbogățirea și înfrumtî1 setarea vieții celor ce muncesc.Văzind în politica partidului propria lor politică, ințelegind că participarea activă la înflorirea țării reprezintă o îndatorire patriotică fundamentală a fiecărui cetățean șl cel mai firesc mod de a demonstra atașamentul și dragostea față de ea, oamenii muncii clujeni — români, maghiari și de alte naționalități — au lucrat cu dăruire pentru întîmpi- narea mărețului eveniment la care participăm cu un bilanț cit mai bogat in realizări.Raportăm Conferinței Naționale a partidului, dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii din industrie au îndeplinit planul producției globale pe II luni în proporție de 106,3 la șută, cu o depășire de 1 376 milioane lei, iar în ziua de 8 decembrie județul nostru va realiza integral prevederi

le planului pe 1977, creindu-se posibilități pentru a realiza pină la sfir- șitul anului o producție suplimentară de peste 1,5 miliarde lei și de a îndeplini sarcinile cincinalului pe primii doi ani cu un avans de peste 30 de zile.Factorul hotărîtor al creșterii producției industriale l-a constituit productivitatea muncii, al cărei nivel planificat a fost depășit cu 4 la sută. Față de cheltuielile planificate la 1 000 lei producție marfă, s-au obținut economii de 6,3 lei la costurile totale și de 6,1 lei la cele materiale.Organizîndu-și mai eficient activitatea, lucrătorii ogoarelor au obținut în acest an rezultate mai bune decît în anii precedenți : producția de lapte pe vacă furajată depășește nivelul anului trecut cu peste 330 de litri. Anul acesta au fost mai bogate decît în anii trecuți recoltele de grîu, porumb, legume și cartofi. Pe această bază a sporit contribuția județului Cluj la fondul centralizat al statului.Planul de investiții pe 11 luni a fost realizat în proporție de 105,5 la sută pe ansamblu și la un nivel de 102,3 la sută la construcții-montaj.Cadrele didactice, oamenii de știință, artă și literatură și-au amplificat eforturile, pentru a-și spori a- portul la educarea comunistă, multilaterală a tineretului, a tuturor oamenilor muncii și la îmbogățirea zestrei culturale a țării și a vieții spirituale a celor ce muncesc.Succesele obținute în dezvoltarea economico-socială a județului nostru se datoresc, în primul rînd și în mod hotăritor, sprijinului permanent pe care l-am primit din partea conducerii partidului și statului, nemijlocit din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru care Conferința organizației județene de partid ne-a încredințat mandatul ca, in numele comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc din județul Cluj, să vă rugăm, mult iubite tovarășe secretar general, să primiți profunda lor mulțumire și cea mai înaltă recunoștință.în concordanță cu Programul partidului, cu țelul spre care partidul cirmuiește poporul, Conferința Națională îmbogățește substanțial programul concret al dezvoltării economico- sociale a patriei și al creșterii bunăstării materiale și spirituale a tuturor cetățenilor ei. Obiectivele propuse sint cu adevărat mărețe. Orizonturile pe care ele le deschid sint luminoase și însuflețitoare. Practic, începem urcușul unei trepte noi pe calea socialismului multilateral dezvoltat și a comunismului. Sîntem pe deplin conștienți că înfăptuirea acestor o- biective impune cu necesitate lichidarea neintirziată a neajunsurilor ce mai există în unele unități și sectoare de activitate, în munca unor organe și organizații de partid, inclusiv a comitetului județean, asigurarea tuturor condițiilor pentru înfăptuirea ireproșabilă a sarcinilor. în același timp, am înțeles că problema numărul unu a activității noastre viitoare este ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, schimbarea radicală a concepției despre dezvol

tarea economică. Aceasta nu este o simplă lozincă, ci o necesitate obiectivă și, prin urmare, o îndatorire fundamentală a fiecărui om al muncii. De aceea, organizațiile de partid își vor orienta statornic atenția spre ridicarea permanentă a competentei profesionale și dezvoltarea conștiinței politico-ideologice a tuturor celor ce muncesc, spre amplificarea aportului științei la rezolvarea problemelor concrete ale dezvoltării economi- co-sociale, prin folosirea intensivă a capacităților de producție, perfecționarea tehnicii și tehnologiei, extinderea mecanizării, automatizării și chimizării producției, reducerea costurilor specifice, spre creșterea productivității muncii și a eficienței întregii activități.îndeplinind mandatul ce ne-a fost încredințat de Conferința județeană de partid, ne declarăm de acord cu strălucitul Raport prezentat de secretarul general al partidului, exprimăm adeziunea deplină a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii clujeni față de politica internă și externă a partidului și statului și aducem tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, recunoștința fierbinte și înalta prețuire a tuturor celor ce trăiesc și muncesc în județul Cluj, pentru dragostea înflăcărată ce o poartă poporului, înfloririi multilaterale a tuturor județelor țării, pentru contribuția decisivă adusă la elaborarea și înfăptuirea Programului și politicii partidului, la îmbogățirea teoriei și practicii transformării revoluționare a societății.Dăm o înaltă apreciere faptului că în întreaga sa politică externă România socialistă promovează cu consecvență principiile înțelepte, realiste ale colaborării cu toate statele, cu toate forțele progresiste care luptă pentru edificarea unei lumi a dreptății, egalității și respectului, pentru triumful cauzei păcii și bunei înțelegeri între națiuni și popoare. A- ceastă poziție a țării noastre, a partidului nostru, subliniată incă o dată în mod magistral în Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se bucură de o largă recunoaștere și aprobare în rîndul popoarelor lumii. Este pentru noi un prilej de mare satisfacție, de vibrantă mindrie patriotică să constatăm că in organismele internaționale România apără cu neabătută consecvență ideile înaintate, dreptul fiecărei națiuni la progres și prosperitate, la dezvoltare liberă, la făurirea viitorului pe- care și-l dorește.Comuniștii, toți oamenii muncii din Județul Cluj ■— români, maghiari și de alte naționalități — înfrățiți In muncă și aspirații, făcîndu-și din Înfăptuirea politicii partidului ideal de viață, încredințează Conferința Națională a Partidului Comunist Român că vor munci cu .pasiune și dragoste pentru îndeplinirea tuturor hotărîrilor acestui înalt sfat al comuniștilor, urmînd neabătut, în gind și faptă, pe cel mai destoinic și iubit fiu al poporului român, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI JAN MONCEASubliniind dintru Început conținutul profund științific și înalta valoare teoretică și practică a analizei, concluziilor și orientărilor cuprinse în raportul prezentat de tovarășul secretar general, Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a exprimat angajamentul ferm al comuniștilor, al tuturor cadrelor didactice și studenților Institutului politehnic din București de a îndeplini în cît mai bune condiții toate sarcinile ce le revin din acest important document.în perioada de după Congresul al XI-lea al partidului — a spus vorbitorul — lnvățămîntul nostru superior a parcurs un drum rodnic pe calea integrării sale cu cercetarea și producția, a întăririi legăturii organice dintre teorie și practică, afirmîndu-se tot mai mult ca factor determinant în realizarea marilor obiective ale economiei noastre socialiste, ceea ce a contribuit, totodată, la îmbunătățirea conținutului și a structurii sale organizatorice, la perfecționarea procesului de instruire și de educare a viitorilor specialiști. Aceste mari transformări sint strins legate de contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, prin grija față de viitorul patriei, cu spiritul revoluționar ce-i este propriu, a imprimat un curs nou activității școlii superioare, Întregului lnvățămînt românesc.

în activitatea ce o desfășurăm, ținem seama .că studenții aflați acum in anul I vor intra în producție în anul 1982 și vor ieși din activitate în jurul anilor 2020, timp in care știința și tehnica vor face pași uriași înainte. De aceea, avem permanent în vedere necesitatea pregătirii lor multilaterale și formării în profil larg, ca specialiști chemați să se adapteze cu ușurință și să aplice în practică, rapid și cu rezultate optime, descoperirile pe care le va înregistra secolul XXI. în același scop, ne preocupăm intens de dezvoltarea trăsăturilor moral-politice ale studenților, pentru ca ei să înțeleagă pe deplin îndatoririle profesionale și sociale ce le revin atît în anii pregătirii universitare, cît și după absolvire, la viitoarele locuri de muncă. Sub îndrumarea comitetului de partid, conducerea institutului, consiliile profesorale și cadrele didactice au desfășurat o amplă activitate pentru perfecționarea planurilor de lnvățămînt și a programelor analitice în concordanță cu exigențele integrării, ale cincinalului revoluției tehnico-științifice, ale îmbunătățirii calitative și creșterii eficientei economice a tuturor produselor. Animați de hotărîrea de a contribui la realizarea Programului suplimentar de dezvoltare economico-socială a țării atlt prin formarea unor cadre de înaltă valoare, cit și prin utilizarea

superioară a potențialului nostru de creație tehnico-științifică, vom intensifica și mai mult colaborarea cu întreprinderile și centralele.înfăptuind indicațiile tovarășului secretar general, date cu prilejul vizitelor făcute în institutul nostru, am obținut rezultate bune și în elaborarea proiectelor de diplomă în strînsă corelare cu nevoile producției. Am acumulat o experiență bună în acest domeniu, dar trebuie să insistăm cu mai multă fermitate pentru valorificarea lor în producție.Activitatea productivă a studenților a înregistrat în ultimii ani progrese importante. Valoarea producției în 1976 a fost de 115 milioane lei, iar planul valoric al activității de integrare și angajamentul suplimentar au fost depășite cu 18 milioane lei. în realizarea sarcinii integrării învățămîntului cu cercetarea și producția am primit un mare ajutor din partea conducerii partidului, prin Începerea construirii întreprinderii de aparate și utilaje pentru cercetarea științifică. amplasată pe platforma institutului, care va intra în funcțiune în 1978 și în care vor lucra circa 2 500 studenți și 200 cadre didactice. în ceea ce privește practica, mai sînt totuși cazuri cind activitățile desfășurate de studenți nu răspund pe deplin cerințelor de instruire practică și întîmpinăm încă unele greutăți din partea unor întreprinderi in ceea

Atmosfera însuflețitoare și ampla angajare politică cu care poporul român a intîmpinat Conferința Națională și urmărește în aceste zile lucrările ei constituie o expresie grăitoare a uriașei autorități ,de care se bucură partidul, a marii sale influențe pe care o are în rîndul întregii noastre națiuni.Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, document de excepțională valoare teoretică, politică și practică, analizează pe temeiuri științifice realitățile vieții noastre sociale, orientează întregul curs al progresului permanent al României socialiste, în concordanță cu prevederile Programului Partidului Comunist Român, dînd expresie celor mai arzătoare năzuințe de libertate, pace, bunăstare ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.Distingem cu toții din acest document, pătruns de un vibrant mesaj de unire a tuturor forțelor creatoare ale națiunii, personalitatea proeminentă a secretarului general al partidului, rolul său decisiv in identificarea și soluționarea celor mai complexe probleme ale edificării noii orînduiri, în fundamentarea întregii noastre politici interne și externe.Anii care au trecut au demonstrat justețea liniei politice elaborate de Congresul al XI-lea și a măsurilor adoptate pentru ridicarea pe o treaptă superioară a conducerii societății, accelerarea dezvoltării economico - sociale prin alocarea’ a circa 33 la sută din venitul național fondului de dezvoltare, ca și pentru creșterea armonioasă, echilibrată a tuturor ramurilor și a tuturor zonelor țării. Succesele primilor ani ai cincinalului afirmării revoluției tehnico- științifice la care se referă raportul, direcțiile dezvoltării societății noastre pină în 1985 ne dau un sentiment de satisfacție și încredere în realismul obiectivelor ce ni le-am propus, confirmând încă o dată clarviziunea politică a partidului și conducerii sale. Este indiscutabil că, fără o asemenea politică, partidul, poporul nu ar fi putut birui greutățile provocate de cutremurul de la începutul acestui an, nu s-ar fi putut prezenta in fața conferinței cu asemenea programe cutezătoare de suplimentare ,a creșterii producției industriale cu peste 100 miliarde lei, de reducere a duratei săptăminii de lucru și de atingere a unor indicatori ai nivelului de trai superiori celor prevăzuți de Congresul al XI-lea.Pe planul vieții internaționale, marile mutații care au loc in lume, analizate in raport cu o deosebită profunzime, in lumina materialismului istoric și dialectic, confirmă justețea politicii externe a partidului și statului nostru, poziția activă a României de soluționare pașnică a tuturor problemelor care frămîntă lumea contemporană, pe calea negocierilor și prin respectarea neabătută a independenței, suveranității și egalității în drepturi a tuturor popoarelor.Concluziile ce se desprind din această analiză dau o largă perspectivă activității noastre externe, sint o mărturie a contribuției partidului nostru, a secretarului general la descifrarea și rezolvarea problemelor externe complexe ale evoluției realităților între state, ale raporturilor de forțe pe plan mondial.Conferința Națională actuală dă o puternică strălucire democratismului partidului nostru, democrației socialiste afirmate cu vigoare in climatul instaurat ferm după Congresul al IX-lea. înfăptuirea consecventă a politicii de dezvoltare accelerată a bazei materiale a producției și de ridicare a bunăstării oamenilor muncii s-a împletit organic cu activitatea Comitetul Central pentru așezarea pe a întregului nostru economic și social, cheia de boltă a preocupărilor-manifestate în este creșterea rolului partidului, al fiecărei organizații de partid în sfera sa de acțiune.Se poate spune că deceniul urmă constituie etapa cea mai cundă in cristalizarea unei concepții bine fundamentate, armonioase cu privire la rolul și locul partidului comunist în condițiile înaintării societății pe calea socialismului multilateral dezvoltat și ale perspectivei trecerii la comunsim. Corespunzător acestei concepții, partidul își .realizează funcția conducătoare nu declarativ și nici apelînd la metode de comandă, birocratice, ci prin linia sa științifică, politică și ideologică, printr-o susținută activitate e- ducativă și organizatorică, printr-o muncă largă, multilaterală pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor, prin poziția înaintată și exemplul personal al comuniștilor. Integrarea organică a partidului în viața întregii societăți, asigurarea participării nemijlocite, dinăuntrul organismelor sociale a activului și a masei membrilor de partid la înfăptuirea programelor de dezvoltare a țării au determinat creșterea rolului conducător al partidului, au contribuit decisiv la sporirea răspunderii organelor și organizațiilor de partid în Îndeplinirea sarcinilor ce le revin.Rolul partidului de forță politică chemată de înseși legitățile obiective să orienteze cursul dezvoltării istorice și-a găsit expresie în elaborarea activității de înfăptuire a unul sistem de structuri ferme de lucru și norme de funcționare, care creat condițiile și cadrul pentru perfecționarea vieții sociale pe toate treptele organizatorice și pe baza concepției cu privire la dirijarea unitară a întregului organism social. Urt loc prioritar în ansamblul măsurilor de perfecționare a conducerii societății îl' ocupă generalizarea conducerii colective la toate organismele muncii

de partid, de stat și sociale, asigurarea participării largi a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la făurirea propriului lor destin.Tinerea cu regularitate a Congreselor și Conferințelor Naționale ale partidului, a plenarelor Comitetului Central, nelor de pe toate stituie o care se ______________în întreaga viață politică și socială.înainte de toate trebuie subliniate fondul muncii colective, atmosfera de lucru tovărășească, înalta principialitate comunistă, dominantă în dezbaterile ședințelor Comitetului Central, ale Comitetului Politic Executiv și Secretariatului și care favorizează participarea activă a tuturor celor prezenți la elucidarea tuturor problemelor puse în discuție.Instituționalizarea congreselor consiliilor oamenilor muncii, țărănimii, consiliilor populare, educației politice și culturii socialiste, constituirea unor organisme reprezentative cu o activitate permanentă, elaborarea unui ansamblu de legi menite să reglementeze unitar activitatea în toate domeniile au încununat activitatea depusă în ultimii ani de Comitetul Central pentru perfecționarea cadrului organizatoric democratic de conducere a societății pe temeiul todei comuniste fundamentale a logului permanent cu poporul.întrepătrunderea activității partid, de stat și obștești a impus, totodată, măsura ca un important număr de activiști de partid să îndeplinească simultan și funcții de conducere pe linie de stat, a făcut necesară înființarea unor organisme de partid și de stat, a cerut ca în politica de cadre să se introducă principiul trecerii periodice a activiștilor prin diferite munci de partid și de stat.Constituie pentru noi toți, tovarăși, un motiv de satisfacție să constatăm astăzi, după scurgerea a 10 ani de la Conferința Națională din 1967, in cadrul căreia s-au inițiat măsurile amintite, că ele au dat pe deplin roadele așteptate, au accelerat cursul spre progres al societății noastre.Recent, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-au adus noi îmbunătățiri organizării consiliilor oamenilor muncii, printr-o mai largă reprezentare a celor ce lucrează nemijlocit în producție și creșterea rolului secretarului organizației de partid, prin desemnarea lui ca președinte al organului de conducere colectivă a întreprinderii și a directorului ca președinte al biroului executiv.Direcțiile jalonate cu atîta claritate în raport, realizarea unei producții de înalt nivel tehnic și calitativ, cu costuri cît mai reduse, utilizarea cu randamente maxime a întregului potențial productiv și uman pun in fața noastră, a tuturor organelor și organizațiilor de partid sar-

a ședințelor tuturor orga- partid, de stat și obștești filierele organizatorice cori- expresie a consecvenței cu înfăptuiește acest principiu

media-de

cini tot mai mari, de o Înaltă răspundere, o mare concentrare a eforturilor spre laturile calitative ale activității economice. Organele și organizațiile de' partid trebuie să acționeze mai energic pentru a asigura funcționarea in cele mai bune condiții a tuturor organismelor de conducere democratică, pentru ca toate măsurile privind dezvoltarea economică, politică și socială să conducă la atingerea unor parametri și mai largi de eficiență economică, cale sigură de îmbunătățire in continuare mai substanțială a nivelului de trai.în viziunea partidului nostru, adîncirea democrației socialiste este indisolubil corelată cu respectarea sțrictă a legalității socialiste, cu disciplina civică și socială. Examinarea de către Conferința Națională a a- cestor probleme are o însemnătate deosebită.Schimbările preconizate, indicațiile date în raport privind perfecționarea legislației și activității organelor de stat impun ridicarea la un nivel și mai înalt a muncii politico-educative, creșterea rolului organizațiilor de partid, al colectivelor de oameni ai muncii In prevenirea și combaterea fermă a oricăror manifestări antisociale, astfel incit fiecare cetățean să devină adînc convins de necesitatea respectării neabătute a legilor1 țării de conviețuire socială proprii viitorului comunist atît de minunat prefigurat în ~ partidului.Sigur, tovarăși, partidul, cepției dialectice despre privește toate formele și organizatorice în dinamica dezvoltării lor. Aplicind adevărurile generale ale socialismului științific la condițiile concrete ale României, partidul nostru contribuie la îmbogățirea tezaurului comun al științei conducerii noii societăți. Inițiator și promotor al unor profunde înnoiri partidul nostru cunoaște el mutații calitative esențiale.Apropierea conducerii de de bază prin simplificarea structurii organizatorice, creșterea in ultimul deceniu a rîndurilor partidului cu peste 1 milion de membri, ridicarea' ponderii muncitorilor în partid de la 42 la sută la 51.1a sută, faptul că 72 la sută din totalul comuniștilor lucrează direct în sfera producției materiale ilustrează acțiunea perseverentă desfășurată pentru ca partidul să-și realizeze cu succes misiunea sa istorică de centru vital al sistemului nostru social.O importanță decisivă are în a- ceastă privință formarea unui valoros detașament de cadre, îndeosebi din rindurile clasei muncitoare. Competența și spiritul de răspundere cu care se achită de misiunile încredințate, devotamentul și dîrzenia dovedite în depășirea tuturor greutăților, probitatea etică, concordanța dintre vorbe și fapte, puternica disciplină muncitorească, revoluționară conferă cadrelor un înalt prestigiu.

Programulfidel con- societate, structurile

sociale, însușiunitățile

sporesc încrederea cu . care masele le urmează.Putem spune că în toate înfăptuirile pe tărim economic și social sint încorporate ca o componentă indisolubilă munca și priceperea activului nostru de partid, de stat și din economie, din toate domeniile construcției socialiste. Iată de ce, tovarăși, raport, inajrite osebită dului, toate sectoarele de activitate a cadrelor provenite din rindurile clasei muncitoare.în același timp, complexitatea sarcinilor cere imperios ridicarea in continuare a gradului de competență profesională și perfecționarea substanțială a metodelor de lucru cu masele. înalta pregătire politico- ideologică a cadrelor, înrădăcinarea spiritului revoluționar și de abnegație în munca fiecărui activist, creșterea exigenței și responsabilității partinice, cimentarea disciplinei și dezvoltarea intoleranței față de orice neajunsuri constituie, fără îndoială, rezerve inepuizabile de sporire a eficienței stilului de lucru al organelor și organizațiilor de partid.In acest proces tumultuos, pătruns de o vie activitate creatoare, pentru căutarea și elaborarea unei concepții științifice cu privire la perspectiva înaintării revoluției și construcției socialiste in România și așezarea unui cadru organizatoric eficient de conducere a societății, rolul hotăritor. predominant l-a avut tovarășul Nicolae Ceaușescu. Constituie un adevăr istoric faptul că întregul curs înnoitor imprimat de la Congresul al IX-lea, urmat cu consecvență în toți acești ani, este indisolubil legat de activitatea neobosită, plină de dăruire comunistă a secretarului nostru general, de grija sa statornică pentru unirea dialectică a teoriei cu practica, cu nevoile concrete ale mersului țării noastre pe calea progresului, de pasiunea revoluționară cu care militează zi de zi pentru că partidul comunist, eroica avangardă a clasei muncitoare, a poporului, să se achite în întregime de mandatul ce i l-a încredințat națiunea noastră, de a-i conduce destinele pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Contemporani și participant! di- recți la grandioasa epopee a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România, sîntem conștienți că în fața întregului activ, a tuturor comuniștilor stau astăzi sarcini de o complexitate deosebită, de mare răspundere. Ne revine nouă, tuturor celor care lucrăm în domeniul organizării, obligația de a a- corda un sprijin mai consistent organelor locale ale partidului, pentru a cuprinde în sfera lor de preocupări principalele probleme și sectoare, de a îmbina armonios sarcinile curente cu cele de perspectivă, domeniu căruia i se pot aduce încă multe îmbunătățiri. Se impune, de asemenea, să acționăm deosebit de energic pentru sporirea eficienței controlului, extinderea capacității lui de cuprindere și accentuarea caracterului său preventiv, pentru a asigura înfăptuirea unitară a prevederilor cuprinse în ho- tărîrile de partid și în legile țării, întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate, dezvoltarea puternică a spiritului de răspundere în îndeplinirea sarcinilor.Vă rog să-mi îngăduiți, tovarăși, ca, in calitate de activist al partidului, să mă angajez in cadrul acestui înalt forum ca și în viitor să muncesc cu întreaga capacitate și putere de muncă pentru a-mi aduce contribuția la înfăptuirea hotărîrilor pe care le vom adopta la Conferința Națională, pentru triumful deplin al liniei poiitice generale a partidului nostru.

așa cum s-a subliniat și in este necesar ca și de acum să se acorde o atenție de- compoziției sociale a parti- prbmovării consecvente in

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GHEORGHE MUSTĂJEA

desfășurată de al partidului baze științifice sistem politic, Firul călăuzitor,acest sens a fost conducător Și al
din fe-

au necesare conducerii

Ca delegat al comuniștilor din județul Olt, vă rog să-mi permiteți să exprim adeziunea noastră deplină față de lucrările Conferinței Naționale a partidului, față de raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, document de înaltă valoare științifică, ce ne va călăuzi in activitatea de viitor, in vederea obținerii unor noi și remarcabile rezultate în dezvoltarea multilaterală a țării.Totodată, permiteți-mi să exprim din partea mecanizatorilor noștri cele mai profunde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru puternicul sprijin acordat dezvoltării și modernizării agriculturii. în- țelegînd importanta deosebită a hotărîrilor Congresului al XI-lea. a obiectivelor înscrise în Programul partidului, lucrătorii ogoarelor din județul Olt, organizindu-și mai bine munca, generalizînd acordul global și preocupîndu-se îndeaproape de aplicarea tehnologiilor înaintate, de folosirea eficientă a tehnicii moderne cu care am fost dotați, au reușit să obțină producții sporite. în cei doi ani care au trecut din acest cincinal.în raza unor consilii intercoopera- tiste ca Scornicești, Izbiceni. Stoe- nești și altele s-au realizat, în medie, peste 4 500 kg de grîu la hectar și peste 6 000 kg porumb boabe pe întreaga suprafață cultivată. Pe întregul județ, recolta medie de grîu și porumb a crescut, în acești doi ani ai cincinalului, cu 900 kg la hectar. Menținînd un asemenea ritm de creștere a recoltei de griu și porumb, sîntem conștienți că aducem o contribuție importantă la îndeplinirea celor peste 24 milioane tone cereale prevăzute a se realiza în ultimul an al cincinalului.Rezultatele obținute demonstrează cu prisosință justețea politicii agrare a partidului, a măsurilor privind creșterea rolului consiliilor interco- operatiste în orientareta producției în cooperativele agricole. Ele sînt, totodată, urmarea directă a 'dezvoltării

bazei tehnico-materiale a agriculturii. Fondurile fixe ale stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii din județul nostru, concretizate in tractoare, mașini agricole și utilaje de ateliere, au ajuns la un miliard de lei, ceea ce înseamnă peste 3 400 lei la hectarul mecanizabil. Utilizîndu-le intens, prin, alcătuirea unor agregate raționale, am reușit să reducem consumul specific de combustibil cu 19 litri de motorină la un volum de lucrări de 1 000 lei, ceea ce înseamnă o economie de peste 2 000 tone la volumul de lucrări ce le tea ani lei această bază, precum și ca urmare a aplicării măsurilor stabilite de partidul și statul nostru din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii, retribuția mecanizatorilor a sporit de la 1590 lei lunar, cît era in cincinalul trecut, la 1 813 lei în 1976 și la peste 2 000 lei în a- cest an, iar prin aplicarea majorării din cea de-a doua etapă, ca și prin sporirea productivității muncii, ciș- tigurile mecanizatorilor noștri crește și mai mult.Referindu-se la sarcinile ce stațiunilor pentru mecanizarea culturii, pentru Întreținerea și exploatarea agregatelor de pompare din sistemele mari de irigații, vorbitorul a arătat că, în județul Olt. rezultatele nu sînt pe măsura posibilităților, și aceasta ca urmare a faptului că tehnologia culturilor irigate și tehnica de aplicare a udărilor nu sint încă bine stăpinite. că forța de muncă nu este folosită rațional în toate unitățile. Vorbitorul a arătat în continuare că pentru folosirea la capacitate maximă a sistemelor de irigații și, în general, a bazei, tehnice de care dispunem, .este necesar să se acorde atenția cuvenită calificării forței de muncă pentru creșterea productivității muncii. Cu Un număr mai mic de coli — însă cu o

volumul de lucrări executăm anual. Productivita- muncii a crescut. în primii doi ai cincinalului actual, cu 7 000 față de perioada anterioară. Pe

vorrevin agri-

mecanici agri- pregătire teh-

nlcă și o inaltă să facem. față rit de lucrări, să obținem producții agricole mari, vegetale și ani male, in spiritul orientărilor generale stabilite pentru agricultură in perioada anilor 1981—1985.între problemele deosebite — subliniate in raportul prezentat Conferinței Naționale și care trebuie rezolvate de mecanizatorii din județul Olt — este aceea a ameliorării podzolurilor. Am extins experiența cooperatorilor din Scornicești, Valea Mare și Coteana, care, prin afinarea și amendarea podzolurilor, au sporit producția de cereale cu 1 500—2 000 kg la hectar. Țiriînd seama de suprafața mare ocupată de podzoluri in județul Olt. ne-am propus ca să executăm afinarea pe 70 000 de hectare, față de numai 37 000 ha, cît am realizat pină in prezent.în continuare, vorbitorul s-a referit la unele greutăți -pe. care le în- timpină mecanizatorii ca urmare a defecțiunilor de fabricație la combinele autopropulsate de furaje, în asigurarea pieselor de schimb necesare menținerii in exploatare a utilajelor agricole, precum și la faptul că se irosește încă mult timp pentru întocmirea unor situații, al căror volum crește mereu in loc să se reducă, fapt ce răpește specialiștilor un număr apreciabil de ore pe care le-ar putea consacra activității pe teren.în numele celor peste 5 000 de mecanizatori din județul Olt, a spus in Încheiere vorbitorul, asigur Conferința Națională a partidului, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, că vom depune întreaga noastră capacitate de muncă și energie pentru îndeplinirea sarcinilor suplimentare ce ne revin în sporirea producțiilor agricole, pentru satisfacerea tot mai deplină a cerințelor oamenilor muncii, țelul suprem al politicii partidului și statului nostru.

politică superioară, cu conștiință — va trebui unui volum spo-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI VASILEConferința Națională a Partidului Comunist Român, la care participăm astăzi, coincide cu încheierea primilor doi ani ai cincinalului revoluției tehnico-științifice, ani care, prin rezultatele obținute, au demonstrat justețea concepției partidului privind rolul științei în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.în perioada la care ne referim, specialiștii din domeniul fizicii s-au bucurat de atenția, sprijinul și îndrumarea permanentă a secretarului

general al partidului ; îngăduiți-mi de aceea ca, în numele acestui înalt forum al comuniștilor, să transmit tovarășului Nicolae Ceaușescu sentimentele noastre cele mai profunde de mulțumire și recunoștință pentru condițiile minunate ce ne sînt asigurate în vederea dezvoltării continue a creației științifice.Doresc să informez Conferință Națională că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, întregul colectiv de muncă din Centrul Na-

DRĂGĂNESCUțional de Fizică a acționat cu promptitudine pentru transpunerea in viață a indicațiilor primite pentru valorificarea cu eficiență maximă a potențialului de care dispunem și pentru lichidarea neajunsurilor din munca noastră. O primă măsură a avut în vedere reorganizarea întregii activități de cercetare in domeniul fizicii, și îndeosebi din Centrul Național de Fizică, asigurîndu-se o regrupare a forțelor umane și materiale pentru
(Continuare în pag. a VU-a)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a Vl-a)rezolvarea unor probleme de mare importanță ale economiei naționale.Pornind de la prevederea Congresului al XI-lea ca in anul 1980 peste 20 la sută din puterea electrică instalată să fie furnizată de centrale nucleare, s-a acționat pentru realizarea Obiectivelor programului nuclear e- nergetic, trecindu-se la efectuarea unor cercetări aferente. Putem astfel să raportăm conferinței rezultate în producerea de combustibil nuclear, moderatori și aparatură dozimetrică pe bază de concepție proprie, ceea ce conduce la o substanțială reducere a importului «pentru aceste produse foarte costisitoare.Secretarul general al partidului nostru, prevăzînd criza in domeniul energiei, ne-a dat în numeroase rîn- duri indicații prețioase cu privire la găsirea de noi și noi resurse de energie. Aplicînd aceste indicații, noi vom dezvolta cercetările în domeniul reactorilor rapizi, al noilor tehnologii de îmbogățire izotopică a uraniului cu laseri, fuziunii termonucleare și utilizării energiei solare. Astăzi, avînd în vedere cerințele sporițe de energie ale economiei noastre naționale în plin avint, precum și situația deficitară a surselor de energie pe plan mondial. previziunile tovarășului Nicolae Ceaușescu se adeveresc și noi, cei ce lucrăm în cercetarea nucleară, trebuie să înzecim eforturile in direcția căutării și descoperirii de noi resurse energetice, care să asigure realizarea programului de dezvoltare a economiei naționale în perspectivă.în continuare vorbitorul s-a referit lă preocuparea cercetătorilor pentru elaborarea tehnologiilor noi și a materialelor speciale și valorificarea lor rapidă in economia națională. Transpunerea în viață a acestor programe s-a materializat prin elaborarea în acest an a 75 de noi tehnologii, din care 45 au fost asimilate în produc-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI FERDINAND NAGYConferința Națională a Partidului Comunist Român constituie un eveniment istoric de o adîncă rezonantă și de largă perspectivă în viata partidului și poporului nostru, întru- cit hotărîrile ce vor fi adoptate de acest înalt forum al comuniștilor vor determina noi schimbări calitative în viata societății. în creșterea avuției naționale, a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.în numele comuniștilor din județul Covasna, al tuturor oamenilor muncii — români și maghiari — care trăiesc și muncesc în strînsă unitate și frăție pe aceste meleaguri, dăm o inaltă apreciere orientărilor de o deosebită importanță principială și practică cuprinse în raportul prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul nostru general — autentic model de analiză dialectică, de pătrundere și înțelegere aprofundată, a sensurilor .evoluției sociale de la Congresul al XI-lea, care definește, într-o organică și deplină continuitate cu ideile Programului partidului, fenomenele esențiale ale dezvoltării bazei tehnico-materiale, perfecționării relațiilor de producție, organizării științifice a producției și a muncii în perspectiva unui nou cincinal.în continuare vorbitorul a spus : Cu satisfacție și mindrie patriotică îmi fac o înaltă îndatorire de a sublinia de la tribuna Conferinței Naționale că etapa ce o străbatem poartă proeminent amprenta personalității multilaterale a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a clarviziunii și curajului în conducerea destinelor națipnii. a calităților sale de conducător mar- xist-leninist care întruchipează minunat trăsăturile și virtuțile poporul lui român, dîrzenia, tenacitatea, dragostea de țară, libertatea, independentă, cinstea și omenia și care a oferit nenumărate exemple de înaltă și devotată slujire a clasei muncitoare, a întregului popor.Comuniștii, toți oamenii muncii de pe plaiurile Covasnei mi-au dat mandatul să aprobăm in totalitate materialele supuse spre dezbatere și aprobare Conferinței Naționale, expri- mîndu-ne deplina convingere că dispunem de tot ce este necesar pentru realizarea cu succes, la toți indicatorii a planului cincinal, inclusiv programul suplimentar. Aprobăm acest program cu conștiința faptului că realizarea prevederilor sale presupune eforturi substanțiale și susținute, mai ales in direcția fructificării integrale a potențialului material și uman de care dispunem. în
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI EMILIAN DOBRESCUDeclarindu-mi, de la început, a- cordul deplin cu documentele prezentate, țin să subliniez și eu însemnătatea cu adevărat istorică a actualei conferințe, a raportului tovarășului Nicolae Ceaușescu — nouă expresie a profundei originalități a gindirii economice și social-politice a secretarului nostru general, a celor mai reprezentative caracteristici ale stilului său de conducere — indisolubila legătură cu viața, o penetrantă forță de previziune, dinamismul și spiritul critic, capacitatea cu totul excepțională de a preciza obiectivele de atins, de a mobiliza energiile clasei muncitoare, ale întregului popor și a le orienta intr-o direcție unică. Tocmai acestor remarcabile calități datorăm cristalizarea, după Congresul al IX-lea a unei strategii economice strălucit confirmate de practică și în ale cărei coordonate esențiale se înscriu ritmurile rapide, susținute printr-o intensă acumulare productivă, puse in slujba omului, a progresului general al societății.Este un fapt indubitabil că modelul de creștere economică fundamentat de partid a trecut examene dintre cele mai grele, inclusiv recent, cînd sistemul nostru a suportat șocui brutal a două cutremure de proporții — unul economic, avînd epicentrul în criza mondială, și altul natural, cel din martie — care n-au putut însă nici anula și nici amina programele de dezvoltare a României. Experiența ultimilor ani este relevantă și din punct de vedere teoretic, principial. între altele, ea a consemnat eșecul dogmelor economice inspirate din antiteza criză- inflație, creștere-stabilitate monetară : pe de o parte, în lumea capitalistă stagnarea și chiar recesiunea

tie, organizarea pe noi baze a activității de producție în cadrul fabricii de aparatură nucleară și centrului de producție radioizotopi. Peste 30 de tehnologii au avut în vedere elaborarea de metode și aparatură de măsură, control și automatizare prin procedee nucleare sau atomice pentru perfecționarea unor procese din industria metalurgică, chimică, minieră și construcții de mașini. Pentru anul 1978 ne propunem să elaborăm 85 tehnologii noi, să obținem 107 produse noi și reproiectate cu multiple și eficiente aplicații economico-so- ciale.Cu toate rezultatele bune obținute pînă în prezent, sîntem conștienți că mai avem o serie de deficiențe în activitatea noastră. Aș sublinia în acest sens ritmul încă lent în realizarea obiectivelor programului nuclear energetic, deficiențe în ce privește selectarea temelor de cercetare științifică și inginerie tehnologică, în faptul că nu am reușit să reducem la minimum ciclul cercetare- proiectare-producție.Deși au avut loc, la inițiativa Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, numeroase întîlniri cu conducerile unor institute centrale de ramură, în ce ne privește am făcut puțin pentru finalizarea acestora în programe comune de cercetare și inginerie tehnologică. De asemenea, nu putem fi încă mulțumiți de ceea ce am realizat pină in prezent in procesul de integrare a învățămîn- tului cu cercetarea și producția. Considerăm că va trebui să desfășurăm. atît noi, cit și comuniștii din învățămîntul universitar, o mai temeinică muncă politică și cultural- educativă pentru atragerea tuturor studenților și cadrelor didactice de la Facultatea de fizică la activitatea multilaterală desfășurată în Institutul central de fizică.Neajunsurile menționate reflectă insuficienta preocupare a comitetului de partid, a consiliilor științifice pentru urmărirea pînă Ia aplicarea 
ce privește județul Covasna, raportăm conferinței că ne-am angajat să realizăm, pe ansamblul cincinalului, o producție industrială suplimentară de 1,4 miliarde lei și vom face totul pentru îndeplinirea ei.Făcind o analiză în spirit critic și autocritic a muncii organelor și organizațiilor de partid, rezultă că avem incă de rezolvat o seamă de neajunsuri în sfera vieții economico- sociale. Sîntem mîndri că avem intr-un județ cu o industrie tînără întreprinderi model de organizare pe ramură. De aceea trebuie să acționăm cu mai multă hotărîre, cu pricepere pentru ca tot mai multe unități din județ să se ridice la nivelul întreprinderilor model. în acest scop vom generaliza o seamă de măsuri referitoare la creșterea calificării profesionale, folosirea judicioasă a timpului de lucru. îmbunătățirea indicilor de utilizare a capacităților de producție, sporirea producției la 1000 de lei fond fix. Dispunem de importante resurse pentru înfăptuirea sarcinilor suplimentare în domeniul activității de investiții, pentru reducerea termenelor de execuție a obiectivelor și a duratei de atingere a parametrilor tehnico-eco- nomici proiectați.Referindu-se la repartizarea judicioasă a forțelor de producție în toate județele țării, în vederea dezvoltării lor economico-sociale armonioase, vorbitorul a spus: Ca expresie a rezolvării marxist-leniniste a problemei naționale de către partidul nostru, înfățișarea de ansamblu a satelor și orașelor județului Covasna poartă amprenta — asemenea tuturor județelor țării — a marilor transformări revoluționare petrecute în anii socialismului, cunoaște o permanentă înnoire și dezvoltare; acestea devin puternice centre economice, sociale și culturale. Marele volum de investiții alocat județului nostru in cincinalul actual se materializează în 14 mari unități industriale cu un înalt grad de tdhnici- tate, precum și dezvoltarea puternică a întreprinderilor existente. Pentru a scoate in evidentă efortul financiar ce l-a făcut partidul și statul nostru pentru dezvoltarea județului Covasna. după Congresul al XI-lea al partidului, arăt că producția industrială a anului 1968 se realizează astăzi la noi in mai puțin de 100 de zile ; față de 1975, valoarea fondurilor fixe din industrie, pe locuitor este astăzi mai mare cu 23,4 la sută, cea a producției industriale pe cap de locuitor cu 33,4 la sută, atingînd nivelul de circa 25 mii Iei, 
economică coexistă cu o majorare generală Și accelerată a prețurilor, iar pe de altă parte, dezvoltarea e- conomiei socialiste, așa cum arată exemplul României, a dovedit că, printr-o politică adecvată, ritmurile rapide, asigurarea ocupării forței de muncă și sporirea puterii de cumpărare a populației nu sint divergente, ci pe deplin compatibile cu echilibrul financiar.Modelul nostru de creștere economică, elaborat cu aportul determinant al secretarului general al partidului, cunoaște astăzi, în lumina raportului prezentat conferinței, o semnificativă redimensionare, îmbo- gățindu-se cu noi valențe; este vorba, în esență, de intrarea economiei românești într-o nouă fază a evoluției sale, in care factorii calitativi capătă importanță hotărîtoare, reproducția lărgită de tip intensiv devine predominantă. Pregătită prin nivelul atins în dezvoltarea forțelor de producție și prin înalta școală de gospodărire a economiei la care s-au format organele și organizațiile

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI EUGEN BARBUPrilejuri ca acestea, de a fi cu toții laolaltă, oameni din uzine, de pe ogoare și noi, cei ce încordăm harfa pentru a munci și a da noblețe celor care muncesc, de asemenea și a cinsti pe cei ce în fața cuptoarelor scot oțelul ca pe o lavă vitală, se ivesc din cînd in cînd și sint prilejuri de bilanțuri sau de a privi în viitor. Citeodată lucruri vrăjmașe, cum ar fi răseularea naturii, ne opresc din drum și ne silesc să strîngem din dinți și să reluăm de la capăt ceea ce am Întemeiat odată, dar, lucru 

directă în economie a rezultatelor cercetării, pentru instaurarea în cadrul fiecărui colectiv de muncă a unei înalte responsabilități față de sarcinile încredințate.Ne propunem să intensificăm munca politică în Centrul Național de Fizică, astfel incit întregul colectiv să fie mobilizat pentru ca programele de cercetare și inginerie tehnologică elaborate pentru perioada 1978—1985 să fie definitivate integral, in condiții de eficiență sporită, conștienți fiind că sarcinile ce revin economiei naționale din Programul suplimentar de dezvoltare economico-socială nu pot fi înfăptuite fără contribuția tot mai substanțială a cercetării științifice. în cadrul acestor preocupări o și mai mare atenție vom acorda scurtării ciclului cercetare-proiectare-produc- ție — sarcină subliniată in repetate rînduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și cu deosebită tărie și în documentele supuse dezbaterii, cerință imperioasă a promovării rapide, cu eficiență sporită a rezultatelor revoluției tehnico-științiflce contemporane.Totodată, ne propunem să intensificăm activitatea de educațiș morală, revoluționară a tuturor cercetătorilor, așezînd tot mal mult munca și viața lor pe bazele principiilor și normelor eticii comuniste, transfor- mînd — așa cum ne-a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor întreprinse la noi — centrul nostru de cercetare într-un adevărat nucleu comunist de muncă, într-o puternică citadelă a activității creatoare, a cinstei și corectitudinii.în încheiere, doresc să asigur conferința ,că pentru noi, comuniștii, toți oamenii muncii din domeniul cercetării fizicii, nu va exista o datorie mai sacră decît aceea de a ne însuși și transpune în viață documentele programatice dezbătute aici, în acest înalt forum al partidului.
și se va face ca pînă în 1980 sub acest aspect județul Covasna să se înscrie printre primele 15 județe ale țării. Realizări importante au fost obținute și în dezvoltarea agriculturii : producția globală in cei doi ani ai cincinalului actual a fost mai mare cu 21,54 la sută decît media anilor 1971—1975. De asemenea, a" crescut substanțial nivelul material și cultural al maselor, numărul mediu de personal Ia 1 000 locuitori este astăzi de 300, față de 275 cit a fost în 1975. Aproape în fiecare a doua familie există un televizor și în fiecare casă aparat de radio, iar în anii după Congresul al XI-lea aproape 20 la sută din populație s-a mutat în locuințe noi.Iată de ce Conferința județeană de partid Covasna mi-a încredințat sarcina ca, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor, fără deosebire de naționalitate, să exprim de la această înaltă tribuhă recunoștința noastră fierbinte conducerii partidu-, liii și statului, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, pentru grija deosebită ce o poartă destinelor oamenilor muncii — români și maghiari — de pe plaiurile Covasnei, asemenea întregului popor.Pentru toate acestea ținem să vă mulțumim, mult stimate tovarășe secretar general, șl ne angajăm în fața conferinței să nu precupețim nimic, să acționăm cu hotărîre și abnegație pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce ne revin in acest cincinal, inclusiv a celor suplimentare, asigurînd o bună pregătire a trecerii la cincinalul viitor ; un nou cincinal care prefigurează strălucit progresul susținut al României socialiste pînă în 1985 — cînd ne vom situa in rindul țărilor cu o dezvoltare medie.In încheiere, îmi onorez o înaltă îndatorire exprimînd, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Covasna, aleasa apreciere și considerație față de politica externă a României, față de contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și aplicarea în viață a acestei politici, față de activitatea sa prodigioasă, pătrunsă de o profundă principialitate și spirit revoluționar, desfășurată pe plan internațional, în slujba țelurilor socialismului, a afirmării dreptului sacru al tuturor popoarelor la libertate și independență.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom munci cu pasiune și dăruire pentru 
a contribui la creșterea prestigiului internațional al scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
de partid, clasa muncitoare, masele largi de oameni ai muncii, această metamorfoză este, în același timp, impusă de noi condiții: de faptul că gradul de satisfacere a nevoilor interne și competiția tot mai aspră pe piața externă — in condițiile cind circa o treime din produsul final al industriei revine exportului — pun pe prim-plan calitatea producției ; de agravarea considerabilă a problemei materiilor prime și energiei; de orientarea fermă a partidului nostru spre continua îmbunătățire a nivelului de trai, inclusiv reducerea săptămînii de lucru, pe baza creșterii substanțiale a productivității muncii. Carențele în folosirea resurselor nu mai poț_fi astăzi compensate prin nici un efori cantitativ suplimentar; majorarea cu numai un procent a eficienței fondurilor fixe productive asigură un spor de venit național de aproape 5 miliarde lei anual, pentru a cărui obținere ar fi necesare 3—4 procente de acumulare. După cum rata superioară a acumulării nu poate suplini lipsa de 
ciudat, oricît ar părea de neverosimil, tocmai dezechilibrarea celor firești ne face mai puternici și ne dă măsura forței Unei societăți întemeiate pe puterea tuturor. Principalul lucru ce se desprinde din tot ce am petrecut este faptul că încă o dată poporul nostru a trecut un examen greu în mod strălucit. Milioane de oameni se scoală din zori pentru a pregăti lutul din care se fac cărămizile, fonta fierbe gîlgîitor in oalele lui teribile, sub pămînt se construiește metroul, dincolo și din

eficiență, la fel creșterea eficienței nu anulează necesitatea realizării în continuare a unui viguros program de investiții — vital pentru dezvoltarea avuției naționale, asigurarea bunăstării fiecărei familii și a întregii societăți, pentru ridicarea României socialiste în rindul statelor avansate economic.Ritmuri înalte în condiții de Înaltă eficiență — aceasta-i problema crucială a economiei românești în actuala etapă, formulată răspicat în raportul secretarului general. Este o opțiune strategică de lungă perspectivă a politicii marxist-leniniste a partidului, care dă expresie cerințelor obiective ale dezvoltării societății noastre, aspirațiilor și intereselor fundamentale ale tuturor oamenilor muncii — și tocmai de aceea înfăptuirea ei va deveni, fără îndoială, un puternic factor mobilizator al capacităților creatoare ale clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, o cauză generală a întregului popor.Noua etapă de dezvoltare a economiei cere, desigur, schimbări radicale în munca noastră, inclusiv în domeniul planificării, care — trebuie să recunoaștem autocritic — poartă încă amprenta condițiilor dezvoltării extensive, fiind excesiv tributară în unele cazări opticilor cantitative. Se impune să concentrăm în viitor atenția, in primul rind, asupra structurilor economice șj indicatorilor de eficiență, eliminînd mai hotărit din practica noastră și din mecanismul economic tot ceea ce stimulează titularii de plan să sacrifice laturile calitative in favoarea unor indicatori de volum. Vom acționa ca, pe toate treptele organizatorice, elementul central al planificării să-l constituie produsul final necesar economiei, din care să rezulte producția globală, și nu invers. Ne-am propus, de asemenea, să urgentăm instituirea unui sistem cuprinzător și coerent de normative tehnico-economice și financiare, care să asigure îmbunătățirea randamentelor de utilizare a tuturor resurselor.Vom lua măsuri pentru perfecționarea in continuare a planificării progresului tehnico-știlnțific, înnoirea și modernizarea mai rapidă a produselor, alinierea stocului de tehnologii la nevoile prezente și viitoare ale economiei, predetermlnind chiar prin plan fuziunea organică a științei cu producția. în general, ne vom preocupa ca planificarea să reflecte mai complet și analitic celelalte compartimente ale vieții sociale, aflate intr-o tot mai strînsă interacțiune eu factorii economici.Așa cum a subliniat nu o dată conducerea partidului, ridicarea calitativă a activității economice și adîncirea democrației socialiste sint reciproc implicate. Fluxul planificării nu se poate limita la transmiterea — pe verticala ierarhică — a unor indicatori de sus in jos, dar nici la însumarea mecanică a unor propuneri disparate, impunindu-șe acțiunea convergentă în ambele sensuri. S-a dovedit, de altfel, că realismul și consistența indicatorilor de plan rezidă nu atît în rigoarea .corelării cifrice a acestora, cit mai cu seamă in temeinica lor fundamentară în unitățile de bază, în adoptarea măsurilor necesare îndeplinirii lor. Participarea nemijlocită a organelor de conducere colectivă din întreprinderi și centrale, a tuturor oamenilor muncii nu numai la înfăptuirea planului, ci și la elaborarea acestuia, constituie una din cele mai concludente manifestări ale democratismului autentic al orînduirii noastre.O altă problemă esențială ce se pune acum este mai buna adaptare a activității noastre la dinamismul tehnic și economic contemporan. Practica a arătat că soluția nu poate fi oferită de concepțiile simpliste ale unui plan-cadru, cu prevederi generale și un număr restrîns de indicatori, care n-ar face decît să disimuleze spontaneitatea proceselor economico-sociale ; dimpotrivă, perfecționarea conducerii economiei socialiste evoluează în direcția formării unui sistem tot mai ramificat de planuri și programe în mai multe profile, la njveluri organizatorice și cu orizonturi pe timp diferite, dar integrate într-o viziune unitară, de dezvoltare echilibrată a întregii economii. Desigur, concretizarea prevederilor de plan nu este sinonimă cu rigiditatea, ea trebuind să se realizeze concomitent cu sporirea mobilității activității economice, ceea ce impune din partea noastră o preocupare deosebită pentru a anticipa și lua in considerare schimbările din economie, știință și tehnică, noile evoluții ale conjuncturii externe.în ce privește activitatea aparatului de planificare, vom trage toate învățămintele ce decurg din noile exigențe ridicate în fața noastră de tovarășul secretar general, militind cu fermitate pentru eliminarea deficiențelor din stilul și metodele de muncă, pentru afirmarea deplină și in acest domeniu a spiritului revoluționar, de partid. Pe baza urmăririi permanente a indeplinirii planului și deplasării sistematice a întregului aparat in întreprinderi, centrale și județe, cu răspunderi personale precise, ne propunem să asigurăm sprijinirea mai concretă a unităților economice, analiza operativă a noilor fenomene, elaborarea promptă a măsurilor ce se impun pentru prevenirea oricăror dereglări și valorificarea imediată a rezervelor identificate. Sintem conștienți că numai astfel activitatea de planificare — desfășurată la toate nivelurile sub conducerea organelor și organizațiilor de partid — iși va exercita, in tot mai bune condiții, importantele atribuții și responsabilități ce-i revin în noua etapă de dezvoltare a economiei românești, atotcuprinzător caracterizată în Raportul prezentat Conferinței Naționale de secretarul general ai partidului — tovarășul Nicolae Ceaușescu.
colo cad ziduri de paiantă și în cî- teva luni voi vedea un nou cartier. De unde vine această forță pe care omul de artă o simte ca pe un scut ocrotitor ? Avem un partid, un conducător, vrem să ieșim în lume, cum se spune la țară, cu obrazul curat împotriva tuturor cîrtelilor și a vrăjmășiei unora. <O povară grea de ani de zile ne-a stat în cîrcă : am reușit să nu mai atîrnăm de grațiile altora. Pe tot teritoriul țării se ridică stupurlle de albine care sint uzinele, din sudoa

rea noastră se naște o nouă țară, puternică, liberă și mîndră. în acest efort comun care nu ține seama de greutăți și catastrofe, ce-i revine omului de condei ? Poate el să fie un absenteist, un visător care consumă numai mierea muncii altora ? Nu-mi amintesc să fi existat de-a lungul timpului vreun scriitor adevărat care să se fi dat deoparte de la efortul comun al națiunii noastre. Eminescu, in scurta-i viață, bătea satele și făcea rapoarte disperate mai marilor de la Ministerul învăță- mintului pentru ca școala românească a timpului său să fie izbăvită de leneși și canalii. Un Vasile Pâr- van credea că datoria lui de onoare era să scoată din pămînt dovezile existenței noastre timp de 2 000 de ani și mai bine pe acest pămînt bogat ; mai încoace, cînd puterea a fost cucerită de popor, un Sado- văanu, un Călinescu sau un Ar- ghezi au intrat în lupta politică cu arsenalul lor de cuvinte meșteșugite. Era nevoie de luminarea unor uitate și rătăcite suflete în bezna analfabetismului ; celor ce ștergeau urmele războaielor le trebuiau cîn- tece și cineva avea datoria să le restituie demnitatea. Compozitori și sculptori au împlinit peisajul sufletesc cu operele lor. Comuniștii au înțeles forța culturii și au așezat-o la Ioc de cinste. Aș dori să spun acum cite ceva despre un lucru care mi se pare cu adevărat revoluționar, un fapt, ivit de curînd la îndemnul președintelui țării, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu intuiția sa clarvăzătoare, a dat el ideea acelei strălucite
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI stelian teodorescuRaportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și celelalte documente supuse dezbaterii acestui înalt forum al partidului sint străbătute de o înaltă responsabilitate comunistă față de interesele majore ale națiunii noastre, față de viitorul comunist al patriei. Ele reflectă contribuția originală a tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea gindirii și practicii revoluționare, la jalonarea mersului ascendent al patriei noastre pe drumul socialismului și comunismului. De la această înaltă tribună, doresc să dau glas mandatului încredințat de Conferința extraordinară a organizației județene de. partid Prahova de a exprima deplinul nostru acord la tezele cuprinse în raport și în celelalte documente pe care Conferința Națională le examinează și le va aproba.Problematica economică ocupă un loc major în raportul prezentat de tovarășul secretar general. Pe fondul și în spiritul ideilor și analizei raportului, vă rog să-mi permiteți a releva că oamenii muncii din județul Prahova șl din întreprinderea constructoare de utilaj petrolier „1 Mai“ Ploiești, în frunte cu comuniștii, înfăptuiesc sarcinile stabilite- de Congresul al XI-lea al partidului.. Astfel, la 7 decembrie 19j7, județul. Prahova și-a realizat sarcinile de plan la producția industrială pe primii doi ani ai cincinalului, iar pînă la sfîrșitul acestui an va realiza o producție suplimentară de 3,2 miliarde lei. De asemenea, va livra suplimentar la export produse în valoare de 1,7 ' miliarde lei valută, din care 1,4 miliarde pe relația devize libere. Cit privește întreprinderea in care îmi desfășor activitatea, comparativ cu anul 1975, producția de utilaj petrolier a crescut cu 30,6 la sută, în condițiile îmbunătățirii permanente a calității produselor noastre. Dînd viață indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, organele și organizațiile de partid, întregul colectiv au abordat cu îndrăzneală cele mai complexe probleme ale utilajului petrolier, Obținînd rezultate de prestigiu în proiectare, cit și în execuție. în ultimii cinci ani am reînnoit întreaga producție, utilajele noastre înregis- trind parametri comparabili cu cei ai produselor similare pe plan mondial. împreună cu Șantierul naval Galați și cu alte unități economice din țară, am reușit să realizăm pri

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI DUMITRU SANDUîn raportul de înaltă ținută științifică și principială prezentat Conferinței Naționale, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne-a înfățișat tabloul amplu și mobilizator al succeselor obținute de poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, in realizarea programului de edificare a socialismului și comunismului în România, de ridicare necontenită a nivelului de trai material și spiritual al poporului. în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor orașului Zim- nicea, îmi declar deplinul acord cu conținutul documentelor prezentate Conferinței Naționale a partidului, în care ne regăsim cu toate gindu- rile și idealurile noastre de progres, bunăstare și fericire, de pace și înțelegere între popoare.Locuitorii orașului Zimnicea, greu încercat în noaptea seismului din 4 martie, au simțit cu întreaga lor ființă, și în acele momente grele, sprijinul celui care întruchipează înaltele virtuți ale poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Prezent imediat după cutremur în mijlocul nostru, ne-a sfătuit și ajutat concret să ridicăm din ruine un oraș modern, demn de epoca pe care o trăim. Dorim să vă informăm, mult stimate tovarășe secretar general, că îndemnurile dumneavoastră înflăcărate, indicațiile prețioase de a ne mobiliza toate forțele pentru reconstrucția orașului se împlinesc cu succes. Organizațiile de partid, colectivele de muncitori, toți locuitorii au acționat ferm, cu spirit de răspundere și înaltă conștiință civică, reușind să punem în funcțiune, într-un termen scurt, toate capacitățile de producție, să asigurăm condiții normale pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor din toate sectoarele. Vorbind de refacerea orașului nostru, trebuie să menționăm, cu adincă recunoștință, sprijinul primit din partea întregii țări. Arhivele noastre păstrează vibrante documente despre solidaritatea și omenia cu care am fost înconjurați de întregul popor.

Cîntări a României, a cărei primă ediție s-a consumat, rămînind, de fapt, o competiție perpetuă, un mijloc de a revitaliza artele, de a scoate la lumină creatori noi din anonimatul satelor și al orașelor. Citesc cu uimire cifra participanților la ediția trecută a acestui maraton artistic : 2 milioane de oameni, constituiți in echipe de teatru și dansuri, recitatori și balerini, orchestre simfonice sau de muzică populară, actori amatori, pictori și poeți care cinstesc prin vers și muzică munca tovarășilor lor din ateliere și de pe ogoare. Să spun, de asemenea, că ideea reînsuflețirii cenaclurilor a adus în literatură un reviriment pe care-1 vom resimți cit de curind? Aceste ateliere de dres cuvintele au avut și continuă să aibă o importanță primordială în viața literară. Secretarul general al partidului nostru ne îndemna cu cunos- cuta-i dragoste față de literatură:„Punînd în centrul operelor lor realitatea, lupta poporului român pentru progres și o viață mai bună, participind activ la măreața operă de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României, scriitorii noștri nu trebuie și nu pot rămine în afara marilor confruntări care au loc în lumea contemporană, în lupta ce se desfășoară pe plan mondial între forțele progresului și păcii și forțele reacționare, imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. Scriitorii trebuie să se situeze ferm alături de cei care militează pentru cauza libertății, independenței și progresului, pentru destindere și colaborare intemațională“.Trebuie spus că marea majoritate a celor peste o mie de poeți, pro
ma platformă românească de foraj marin.După ce s-a referit la faptul că elementul precumpănitor in realizarea și depășirea sarcinilor ce revin întreprinderii îl constituie oamenii, o atenție deosebită acordîndu-se lărgirii orizontului politic, profesional și cultural al muncitorilor, al tehnicienilor și inginerilor, vorbitorul a raportat Conferinței Naționale că, încă din cincinalul trecut, din inițiativa organizației de partid, s-a pus accentul pe dezvoltarea capacităților de producție prin autoutila- re, activitate în care iși afirmă gîn- direa creatoare întregul colectiv. Pe baza programelor întocmite în acest scop am executat, în concepție proprie, mașini-unelte și agregate tehnologice specializate, reducind în felul acesta efortul valutar cu peste 40 milioane lei valută la sfîrșitul anului 1975, iar în actualul cincinal eficiența activității de autoutilare va spori de 3,6 ori. în perioada de după Congresul al XI-lea am dat in funcțiune în întreprinderea noastră 5 noi capacități de producție, toate realizate în regie proprie și cu ajutorul cărora vom dubla volumul producției globale pină în anul 1979.Cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în întreprinderea noastră, to- . varășuj Nicolae Ceaușescu ne-a trasat ca sarcină expresa diversificarea și sporirea volumului producției destinate exportului. Ținind seama că și în acest domeniu ne-am confruntat cu neajunsuri, consiliul oamenilor muncii, întregul personal muncitor, sub îndrumarea și conducerea organelor și organizațiilor de partid, au acționat stăruitor pentru înfăptuirea acestor sarcini. Ca urmare, în prezent livrăm la export mai mult de 65 la sută din totalul producției noastre.Oprindu-se la problema modernizării utilajelor, pentru a le menține Ia un grad optim de competitivitate pe piața externă, vorbitorul a spus ; Am realizat reducerea gabaritului unor produse supradimensionate, iar prin reproiectări succesive am reușit să reducem greutatea unor fabricate, să obținem însemnate economii de metal și să ridicăm performanțele tehnice ale produselor noastre. Toate acestea au dus la îmbunătățirea continuă a cursului de revenire la export. Desigur, asemenea rezultate bune nu constituie pentru noi un motiv de automulțumire. Dimpotrivă, sintem

Zimnicea oferă în prezent imaginea unui vast șantier, pe care lucrează 2 000 de constructori teleormăneni și din alte județe ale țării, militari, locuitori ai orașului. Ca urmare a puternicului ajutor primit din partea statului, al celor peste 1,7 miliarde lei investiții alocate orașului nostru, s-au deschis lucrările pe marea platformă industrială de la Dunăre, care va cuprinde întreprinderi pentru țevi sudate, de zahăr, conserve, de reparații navale și altele, toate urmînd să realizeze în 1980 o producție globală de 10 ori mai mare decît obținem în prezent și să creeze peste 7 000 noi locuri de muncă. Pe vechea cetate geto-dacică, cu o vîrstă de aproape 2 500 de ani, se înalță astăzi, în cel mai sudic punct al țării, un oraș modern, expresie a tăriei de neinfrint a neamului românesc, a statorniciei noastre pe aceste meleaguri. Se află în diferite stadii de execuție în jur de 3 000 apartamente, concepute durabil, cu un înalt grad de confort, în unele din acestea mutîndu-se majoritatea familiilor sinistrate ; au fost date în folosință un liceu modern, un complex comercial. Crearea unor asemenea obiective într-un timp scurt, intr-o localitate cum este Zimnicea, reflectă in modul cel mai e- locvent grija ce o poartă partidul nostru, secretarul său general locuitorilor întregii țări, preocuparea consecventă pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor localităților țării.Pentru sprijinul neprecupețit acordat la reconstrucția orașului, pentru condițiile minunate de muncă și viață create, vă rog să-mi îngăduiți ca, de la înalta tribună a Conferinței Naționale, să dau glas sentimentelor noastre de profundă recunoștință și să adresez, din toată inima, cele mai calde mulțumiri conducerii partidului, dumneavoastră personal, mult iubite șl stimate tovarășe secretar general.în cinstea Conferinței Naționale a partidului, oamenii muncii din întreprinderile Industriale și-au îndeplinit sarcinile economice pe anul 

zatori și dramaturgi ai țării au urmat acest indemn și că putem afirma cu mindrie că scrisul românesc se află pe un drum roditor. Romane și poeme, drame. și studii serioase scot la lumină figurile mărețe ale istoriei și gindirii românești.Cu toate acestea, socotesc că scriitorimea română are încă multe datorii față de poporul nostru. Muncitorilor, țăranilor, intelectualilor le trebuie încă versuri, romane, piese de teatru scrise cu mult talent despre viața lor, despre munca lor, despre idealurile lor. Este de neconceput ca epoca pe care o trăim să nu fie reflectată viu, cu multă forță pentru a lăsa urmașilor noștri imaginea plenară a unei societăți însuflețite de patriotism, de spirit de partid, o societate în care oamenii s-au dăruit cu totul refacerii unui handicap istoric moștenit și ridicării pe acest pămînt a civilizației socialiste, creatoare de valori noi, încărcate de u- manism de necontestat.Ca scriitor, ca om politic, ca membru al partidului comuniștilor, vreau să vă asigur că toți cei din breasla noastră au fost și sint alături de popor, de partidul nostru, angajați ferm in lungul proces de renaștere a României sub soarele socialismului. Cu toții, cu brațele și cu mintea, să ne înălțăm țara, să o facem puternică, bogată, să-i apărăm independența, chiar cu prețul vieții, pentru ca viitorimea să poată spune despre noi: „Da, au fost viteji, au muncit, brațele și mintea lor au rodit, ne-au lăsat o țară mindră!" E singurul țel al comuniștilor din România și asta o știm cu toții...
conștienți că in activitatea noastră există încă neajunsuri. Se manifestă incă indisciplină la locul de muncă; avem minusuri în recrutarea și pregătirea cadrelor, mai ales in meseria de prelucrători prin așchiere, meserie care în construcția de mașini are un rol hotărîtor pentru produsele pe care le realizăm ; nu reușim să soluționăm in cele mai bune condiții problema aprovizionării ritmice a procesului de fabricație și a cooperării. înlăturarea grabnică a unor asemenea neajunsuri și a altora constituie o preocupare de zi cu zi a organelor și organizațiilor de partid, a consiliului oamenilor muncii, a întregului colectiv.Abordind aspecte majore ale continuării procesului de industrializare socialistă a țării, raportul secretarului general al partidului relevă cu pregnantă sarcinile privind intensificarea activității de prospectare și Identificare a noi resurse de materii prime și energie. în acest sens, sarcina noastră este producerea de utilaje șl agregate necesare industriei petroliere și miniere, care să execute mecanizat întreaga gamă de operații tehnologice de extracție. în scopul concentrării producției, asigurării unei coordonări unitare și a unei îndrumări de specialitate a cercetării, proiectării, asimilării și executării acestor utilaje, începind cu 1 ianuarie 1978 la Ploiești iși va desfășura activitatea noua Centrală industrială de utilaj petrolier și minier — grefată pe structura organizatorică a întreprinderii „1 Mai“. Consiliul oamenilor muncii ce va fi constituit la nivelul noii centrale industriale va trebui ca, pe lingă realizarea sarcinilor privind utilajul petrolier, să acorde o atenție prioritară realizării „Programului privind dezvoltarea producției de utilaje, echipamente și instalații pentru dotarea sectorului de extracție și preparare a substanțelor minerale utile pe anii 1976-1980“, precum și dezvoltării într-o concepție unitară a producției de sisteme de mașini, agregate și instalații miniere.Asigurăm Conferința Națională, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom îndeplini exemplar sarcinile din documentele Conferinței Naționale, conștienți că prin aceasta ne aducem o contribuție tot mai mare la înflorirea multilaterală a patriei noastre scumpe, România socialistă.
1977 cu 30 zile mai devreme, Iar unitățile agricole cooperatiste, purtătoare ale înaltului titlu de Erou al Muncii Socialiste, au depășit, cu toate condițiile naturale neprielnice, producțiile planificate de grîu cu 500 kg și cele de porumb cu 1500 kg boabe la hectar, livrind suplimentar la fondul de stat însemnate cantități de produse.Rezultatele obținute pînă acum in industrie și agricultură constituie pentru noi un stimulent puternic in munca de viitor, determinîndu-ne să ne mobilizăm eforturile pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin în continuare și, pe această cale, colectivele din unitățile economice ale orașului nostru să se înscrie cu contribuții de seamă la obținerea celor 130 miliarde lei producție suplimentară în actualul cincinal.Sîntem însă pe deplin conștienți că mai avem multe de făcut pentru a folosi cu înalt simț gospodăresc fondurile materiale și bănești de care dispunem. Analizindu-ne activitatea in spirit critic și autocritic, putem trage concluzia că ritmul lucrărilor la obiectivele industriale și la construcțiile de locuințe este încă necorespunzător. Atît din vina noastră, cit și a ministerelor și centralelor care au obiective pe teritoriul orașului, nu s-au asigurat la timp toate documentațiile tehnice, nu s-au aprovizionat întotdeauna șantierele cu materiale, utilaje și forța de muncă la nivelul cerut de volurhul de lucrări. Avem însă convingerea că, mobilizîndu-ne și mai mult forțele, putem realiza la timp toate obiectivele de investiții. Avem asigurat front de lucru pentru perioada de iarnă, ne-am creat o bază de producție proprie, am îmbunătățit relațiile de cooperare cu întreprinderile furnizoare de materiale din țară, am întărit munca de partid pe fiecare șantier și lot. Nu peste multă vreme Zimnicea va livra primele tone de țevi sudate, iar într-un viitor apropiat, zahăr fabricat din ma-
(Continuare in pag. a VlII-a)
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LUCBĂRIILCONFEBINIIL NAȚIONALE A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a Vil-a)teria primă furnizată de unitățile agricole de pe raza orașului și din județ.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CONSTANTINExercitîndu-Și mandatul încredințat de Conferința organizației județene de partid Galați, vorbitorul a exprimat aprobarea deplină a celor 86 000 de comuniști, a tuturor oamenilor muncii din județ față de Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de excepțională însemnătate pentru dezvoltarea economico-socială a țării noastre. De la tribuna acestui înalt forum al comuniștilor români — a spus el — aduc cel mai cald omagiu și exprim cele mai alese gînduri de înaltă stimă, vie recunoștință și prețuire tovarășului Nicolae Ceaușescu, care și-a dedicat și își dedică întreaga viață, întreaga energie pentru edificarea pe pămîntul României a celei mai drepte și umane societăți.Este unanim apreciată în lume contribuția românească la cauza promovării păcii și colaborării între popoare, a securității europene, la stingerea focarelor de conflict de pe glob, la statornicirea în relațiile dintre state a unor principii ferme de egalitate, independență și respect reciproc. O încununare firească a acestei politici o constituie conferirea „Medaliei de aur a păcii" tovarășului Nicolae Ceaușescu, proeminentă personalitate politică a contemporaneității, căreia i se recunoaște astfel, o dată mai mult, contribuția de însemnătate covîrșitoare pe care o aduce la întărirea păcii, cooperării și înțelegerii între toate națiunile lumii. Politica externă a țării noastre, așa cum se subliniază și în Raport, se bucură de încrederea și adeziunea întregului nostru popor, fiind întru totul conformă cu aspirațiile sale fundamentale.Referindu-se, în continuare, la succesele. repurtate de poporul nostru în anii care au trecut de la Congresul al XI-lea al P.C.R., vorbitorul a evocat rezultatele creșterii economi- co-sociale impetuoase a județului Galați. Galațiul de ieri, cu o industrie slab dezvoltată,, a devenit astăzi, cel mai puternic centru siderurgic al țării ; el produce în prezent peste 5 milioane tone oțel, de 20 ori mai mult decît producea întreaga Românie in anul 1938. Programul de măsuri suplimentare pentru dezvoltarea economico-socială pînă în 1980 pune în fața noastră sarcini deosebite — a subliniat el — pe care ne angajăm să le îndeplinim în mod exemplar. Prin folosirea mai eficientă a celor peste 44 miliarde lei alocate pentru investiții în acest cincinal și prin punerea în funcțiune, în aceeași perioadă, a peste 40 importante capacități de producție, prin folosirea mai bună a capacităților existente. vom ajunge să realizăm în anul 1980 o producție globală industrială de peste 52 miliarde lei, de 2,2 ori mai mare decît în anul 1975, să producem 9 milioane tone oțel, peste 7,2 milioane tone laminate, nave de 55 000 tdw, platfor

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI ELISABETA HEISLEREveniment politic de o deosebită Însemnătate in viața partidului și poporului nostru. Conferința Națională a partidului îmi oferă prilejul de a exprima atașamentul profund al comuniștilor, al celorlalți oameni ai muncii din județul Arad — români, maghiari, germani și de alte naționalități — la politica partidului și statului nostru, hotărirea lor fermă de a munci cu pasiune și pricepere pentru înfăptuirea hotări- rilor Congresului al XI-lea al partidului.Raportul prezentat de către tovarășul Nicolae Ceaușescu reflectă preocupările stăruitoare ale partidului pentru dezvoltarea in ritm tot mai ridicat a economiei naționale și. pe această bază, a creșterii necontenite a nivelului de trai material șl spiritual al celor ce muncesc. Marile succese obținute de oamenii muncii în actualul cincinal, orientările generale privind dezvoltarea economico-socială a țării în perioada 1981—1985, asupra cărora sîntem chemați să ne spunem cuvîntul, ilustrează convingător că pe măsura dezvoltării forțelor de producție, a înfloririi economiei naționale, înfăptuim neabătut programul de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor — țelul suprem al politicii partidului nostru, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm. Măsurile cuprinse în programul de sporire mai accentuată a nivelului de trai al poporului constituie o dovadă elocventă în acest sens.în județul Arad, sporul de venituri pe întregul cincinal, realizat ca urmare a majorării retribuțiilor, se ridică la peste 600 milioane lei. Dacă Ia această sumă se adaugă ajutoarele care se acordă pentru copii și pentru mamele cu mai multi copii, precum și sporurile substanțiale rezultate din majorarea alocațiilor, avem o imagine concludentă
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI PANTELIMON GĂVĂNESCURaportul de înaltă ținută, prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu constituie o analiză magistrală, un document deschizător de perspective noi, minunate, pentru dezvoltarea multilaterală a României socialiste. Tdți tinerii patriei — români, maghiari, germani și de alte naționalități — exprimă, cu acest prilej, stima și dragostea profundă față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care aduce o contribuție hotărîtoare la elaborarea și aplicarea întregii politici a partidului și statului nostru.Vă raportăm că în răstimpul care a trecut de la Congresul al XI-lea, pe baza indicațiilor secretarului general al partidului, Uniunea Tineretului Comunist a pus în centrul preocupărilor sale educația prin muncă și pentru muncă a întregului tineret. Succesele obținute in cadrul întrecerii „Tineretul — factor activ în Înfăptuirea cincinalului revoluției tehnico-științifice", sporirea numărului de tineri pe șantierele de investiții la peste 100 000 și al celor care au participat la lucrările din agricultură la 1 800 000 în 1977, participarea responsabilă a tinerilor la înlăturarea urmărilor cutremurului din 4 martie, prezența activă a elevilor

în încheiere — îndeplinindu-ml mandatul dat de comuniștii organizației de partid a județului Teleorman — exprim încă o dată adeziunea noastră înflăcărată la orientă
me de foraj marin și întregul necesar de nave tehnice. Modernizarea structurii producției, ridicarea nivelului calitativ al produselor au permis sporirea exportului județului, care în acest an este echivalent cu cel al României din anul 1952.Punînd accentul pe laturile calitative ale activității, așa cum se subliniază și în programul de măsuri suplimentare pentru realizarea peste prevederile cincinalului a unei producții de peste 130 miliarde lei, ne-am preocupat de valorificarea mai bună a potențialului economic al județului, îndeosebi a noilor capacități date în funcțiune ; am reușit ca beneficiile de 7,3 miliarde lei, realizate în cele 22 luni ale actualului cincinal, să a- copere în întregime investițiile alocate județului nostru în acest an.Programul de creștere mai accentuată a nivelului de trai își găsește oglindirea și în alocațiile suplimentare destinate construcțiilor de locuințe și altor lucrări social-cultura- le, care vor asigura în acest cincinal realizarea a circa 25 000 apartamente, cu aproape 7 000 mai multe decît prevederile inițiale, ceea ce reprezintă jumătate din numărul apartamentelor construite la Galați în perioada postbelică. Comuniștii, toți oamenii muncii din județ sînt ferm angajați în realizarea programului de măsuri suplimentare de care depind și reducerea duratei săptămînii de lucru, și realizarea prevederilor privind creșterea mai accelerată a nivelului de trai.Orientările generale pentru noul cincinal, elaborate din inițiativa și pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, au în vedere folosirea intensivă a fondurilor fixe, a întregului potențial productiv, economisirea resurselor materiale șl energetice, ridicarea substanțială a gradului de valorificare a materiilor prime, promovarea largă a progresului tehnic în economie, sporirea productivității muncii sociale, accelerarea eficienței în toate sectoarele de activitate. Am mandat din partea conferinței județene de partid să exprim acordul nostru total cu orientările generale de întocmire a planului cincinal 1981—1985, apreciind că alocarea unei cote de 31,5—33 la sută din venitul național pentru fondul de dezvoltare economico-socială va asigura creșterea accelerată a potențialului de producție, extinderea bazei materiale a sectorului social-cultural, făurirea bunăstării celor ce muncesc. Toate acestea vor crea condițiile ca România să depășească stadiul de țară în curs de dezvoltare, să devină o țară cu nivel mediu de dezvoltare economică.Cît privește județul, fără Îndoială că realizările puteau fi mai mari dacă în activitatea comitetului județean, a celorlalte organe și organizații de partid n-ar fi existat și unele neajunsuri. Nu am acționat cu hotărîre și fermitate pentru gos
asupra a ceea ce înseamnă — numai la nivelul județului nostru — politica partidului în domeniul ridicării nivelului de trai.Sîntem pe deplin convinși că bunăstarea noastră, a tuturor, depinde, în primul rind, de noi, de felul cum muncim, de rezultatele pe care le obținem în creșterea producției și a eficienței economice. Tocmai de aceea, în întreprinderea „Tricoul roșu“ — unde-mi desfășor activitatea — consiliul oamenilor muncii a acționat cu hotărîre pentru creșterea continuă a productivității muncii, pentru reducerea cheltuielilor materiale, micșorarea consumurilor și costurilor de producție. Am mandat din partea comuniștilor care m-au delegat să particip la Conferința Națională să exprim acordul deplin cu Programul suplimentar de dezvoltare economico-socială a tării în perioada 1976—1980, hotărirea lor fermă de a acționa pentru înfăptuirea lui.Ținînd seama de faptul că trebuie să răspundem în mai mare măsură cerințelor și exigențelor sporite ale populației, acordăm o atenție deosebită diversificării producției. Numai în acest an, în întreprinderea noastră s-au creat 350 de modele noi, din care au intrat în fabricație peste 200, iar în 11 luni am realizat o producție suplimentară de peste 76 milioane lei și o depășire a sarcinii de creștere a productivității muncii de 3 la sută.Deși pe ansamblu bilanțul Întreprinderii este pozitiv, sîntem conștient! că în activitatea noastră există Încă multe neajunsuri. Nu ne putem considera mulțumiți de felul în care ne-am preocupat de modernizarea tehnologiilor de fabricație, de reducerea consumului de combustibil și energie, de ridicarea pregătirii profesionale a întregului personal muncitor ; de asemenea, nu am acționat cu toată răspunderea 
și studenților la activitățile economice, care au loc în procesul integrării școlii cu cercetarea și producția ilustrează angajarea tot mai fermă în muncă a întregului tineret.Documentele supuse dezbaterilor se profilează și pentru tineret ca o nouă chemare la muncă și creație, împreună cu sindicatele, cu ceilalți factori, Uniunea Tineretului Comunist va asigura participarea largă a tuturor categoriilor de tineri, în primul rînd a tineretului muncitoresc, la realizarea integrală a programului dezvoltării economice a patriei. Vom pune pe prim plan antrenarea tineretului la realizarea sarcinilor de producție din industrie și agricultură, educarea atitudinii înaintate față de muncă, întărirea ordinii și disciplinei muncitorești. în anul 1978 vom asigura participarea a peste 230 000 tineri, elevi și studenți, pe cele 138 șantiere de muncă patriotică ale tineretului, la obiective de investiții. Anul viitor va reprezenta un an record al muncii tineretului la Canalul Dunăre—Marea Neagră.Ne este însă clar că avem încă organizații U.T.C. care nu aprofundează suficient de bine problemele producției, ale muncii și vieții tine

rile de viitor privind dezvoltarea economico-socială a patriei noastre, la întreaga politică internă și externă a partidului și statului.
podărirea mai judicioasă a materiilor și materialelor, pentru e- conomisirea la maximum a e- nergiei și combustibilului, pentru folosirea la întreaga capacitate a mașinilor, utilajelor, și în mod deosebit a laminoarelor. E adevărat, pe baza programelor adoptate și a acțiunilor întreprinse, am reușit să ridicăm anul acesta nivelul de scoatere a metalului cu 4 la sută, ceea ce echivalează cu 180 mii tone metal, după cum am reușit să , producem o tonă de tablă cu un consum de energie electrică cu 18 la sută mai mic ; am îmbunătățit coeficientul de utilizare a metalului în producția de nave. Cu toate acestea, nu ne-am încadrat în nivelul planificat de cheltuieli materiale la o mie de lei producție.Acționînd pentru eliminarea acestor deficiențe, pentru înfăptuirea sarcinilor din acest cincinal, organizația județeană de partid va milita, așa cum se subliniază și în Raport, pentru promovarea mai largă, în toate sectoarele de activitate, a celor mai noi realizări ale științei și tehnicii, pentru folosirea mai bună a capacităților de producție, pentru creșterea productivității muncii și a eficienței întregii noastre activități, pentru reducerea cheltuielilor de producție, în special a celor materiale. Ne vom concentra eforturile pentru devansarea punerii în funcțiune — așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, tovarășe secretar general — a laminorului de tablă groasă nr. 2 și a oțelăriei nr. 3, pentru atingerea capacității de 10 milioane tone oțel. Aș vrea totodată să informez conferința că în activitatea noastră resimținj negativ neajunsurile care mai dăinuie în munca unor ministere, în special în ceea ce privește asigurarea la timp a combinatului siderurgic cu materii prime și materiale, cu utilaje și piese de schimb.Avînd în vedere ponderea importantă pe care o reprezintă agricultura în economia județului, neajunsurile manifestate în acest domeniu, comitetul județean, organele și organizațiile de partid vor acorda mai multă atenție problemelor creșterii producției vegetale și animaliere, înfăptuirii programelor adoptate pentru fiecare unitate în parte, creșterii răspunderii și competenței tuturor cadrelor din agricultură.în Încheiere, Îndeplinind mandatul Încredințat de conferința județeană de partid, vorbitorul a exprimat ho- tărîrea fermă a comuniștilor, a oamenilor muncii din județul Galați că, strîns uniți in jurul partidului, al secretarului său general, vor concentra toate forțele pentru a realiza planul și angajamentele rhobilizatoa- re ale anului viitor, ale Întregului cincinal, sarcina din programul suplimentar de a da o producție peste plan de 3,4 miliarde lei, de a înfăptui neabătut hotărîrile Congresului al XI-lea și ale actualei Conferințe Naționale a partidului.
pentru diversificarea gamei sortimentale și a paletei coloristice, precum și pentru recuperarea produselor secundare și folosirea deșeurilor. Trebuie, așa cum se subliniază în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, să combatem orice formă de risipă, aplicînd un regim strict de economii și făcind ca întreaga activitate economică să se desfășoare sub imperativul obținerii pentru fiecare leu cheltuit a unui volum cît mai mare de marfă, a unor beneficii sporite.Pentru ca eforturile pe care le depunem în vederea diversificării producției să fie încununate de rezultate cît mai bune, consider necesar să se stabilească măsuri și la nivelul centralei industriale, și al Ministerului Industriei Ușoare, pentru scurtarea duratei de omologare și aprobare a prețurilor la produsele noi, deoarece întîmpinăm greutăți la contractarea acestora și la introducerea lor în fabricație.Sînt de acord cu prevederile din Raport privind măsurile de creștere a rolului colectivității în apărarea avutului obștesc, în respectarea legislației, a normelor de conviețuire socială. Aceasta demonstrează largul democratism al orînduirii noastre, umanismul nou ce stă Ia baza politicii partidului. Societatea noastră are capacitatea și forța necesară pentru îndeplinirea acestei vaste opere educative, acționînd prin diversele mijloace ce-i sînt puse la dispoziție pentru Încadrarea fiecărui cetățean in munca și viața colectivității, pentru formarea trăsăturilor omului nou.Asigur conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru ca acest cincinal să fie și In întreprinderea noastră un cincinal al afirmării largi a cuceririlor revoluției teh- nico-științifice contemporane.
rilor. Se mențin încă manifestări de indisciplină în producție ale unor tineri, preocupare insuficientă pentru ridicarea gradului de calificare. Ținînd seama că trecem la o etapă superioară a dezvoltării societății noastre, în care exigențele calitative trec pe prim plan, vom persevera în direcția dezvoltării spiritului muncitoresc, revoluționar la toate categoriile de tineri. Uniunea Tineretului Comunist se va preocupa mai intens de sporirea productivității muncii, înlăturarea risipei, valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, a resurselor de energie, a sarcinilor cincinalului revoluției tehni- co-științifice.Procesul de transformare revoluționară a școlii de toate gradele antrenează răspunderi sporite pentru organizațiile noastre, una din direcțiile principale de acțiune constitu- ind-o, în aceste condiții, creșterea răspunderii față de pregătirea profesională și politică, față de însușirea cunoștințelor practice, astfel încît fiecare absolvent să se integreze cu rezultate cît mai bune la locurile de muncă.In ultimii ani, Uniunea Tineretului Comunist și-a intensificat preocupările pentru dezvoltarea conști

inței socialiste a tineretului, cultivarea dragostei și atașamentului față de patrie, partid și popor, asigurînd întărirea, pe această bază, a răspunderii față de înfăptuirea exemplară a politicii partidului. S-a desfășurat în condiții mai bune învățâmîntul politico-ideologic, s-au extins activitățile cultural-educative ; un important rol educativ l-a avut prima ediție a Festivalului național „Cîn- tarea României".Așa cum rezultă din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, o problemă esențială care se pune pentru Uniunea Tineretului Comunist este aceea de a asigura ca întregul tineret să trăiască și să muncească în spiritul normelor eticii și echității socialiste. Analizînd însă activitatea noastră și în lumina măsurilor supuse dezbaterii — măsuri care reflectă și ele grija partidului nostru față de tineri — ne dăm seama că mai avem multe de făcut și în acest domeniu. Vom acționa cu hotărîre pentru traducerea în viață a orientărilor date de secretarul general al partidului cu privire la reeducarea prin muncă a celor care au săvîrșit abateri, intensificarea pe toate planurile a activității politico-ideologice, de educație moral-juridică a tineretului, creșterea combativității și fermității revoluționare a organizațiilor noastre față de orice încălcare a normelor de muncă și viață comunistă, a legilor țării.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE S. NICOLAEAvînd mandatul comuniștilor din organizația de partid a județului Brăila, vă rog să-mi permiteți să exprim întreaga noastră adeziune la Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document care, întruchipînd strălucit linia consecvent revoluționară a partidului nostru, reliefează izbînzile pe care anii socialismului victorios le consemnează în cronica lor. Asociem fiecare reușită a noastră de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, contopit deplin cu sufletul și destinul poporului nostru, militant de seamă pentru pace și prietenie între popoare.în anii care au trecut de la Congresul al XI-lea al partidului, organizațiile de partid din comuna însurăței au desfășurat o susținută activitate politică pentru îndeplinirea exemplară a planului în profil teritorial, pentru dezvoltarea și sistematizarea comunei, pentru realizarea în termen a planului de investiții, pentru bună gospodărire și înfrumusețare.Preocupați să imprimăm muncii de partid un spirit revoluționar, combativ și dinamic, am promovat cu consecvență principiul muncii colective, am antrenat toți comuniștii la conducerea nemijlocită a procesului de producție. Pe această cale a crescut și mai mult rolul conducător al organelor și organizațiilor de partid în întreaga activitate politico- economlcă.Ne-am preocupat mai mult in a- ceastă perioadă de utilizarea cît mai rațională a pămintului, pentru obținerea de pe fiecare hectar a unor recolte mari și la un nivel înalt de rentabilitate. Mergînd pe linia realizării unei agriculturi intensive, cele două cooperative agricole din comuna noastră cultivă aproape 800 hectare cu viță de vie pe terenurile nisipoase. Raportăm Conferinței Naționale că, mobilizîndu-i mai intens pe membrii cooperatori la executa

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ANTON JICMONPetroliștii Moldovei, detașament al clasei muncitoare care pe meleagurile noastre are o tradiție- de muncă de peste 100 de ani, mi-au încredințat mandatul și misiunea de onoare să exprim acordul deplin cu hotărîrile de mare importanță ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului, să dau glas celor mai profunde sentimente de prețuire și recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, și să vă transmit angajamentul lor ferm că nu vor precupeți nici un efort pentru realizarea exemplară a hotărîrilor Congresului al XI-lea, ale prezentei Conferințe, pentru aplicarea neabătută în viață a politicii partidului și statului nostru.Și noi, muncitorii petroliști moldoveni, sîntem ferm angajați in realizarea producției suplimentare de 100—130 miliarde lei. Angajamentele anuale asumate în întrecerea socialistă au fost îndeplinite încă din luna octombrie, planul pe 11 luni ale anului în curs fiind depășit cu 19 000 tone țiței, 47 milioane metri cubi gaze utilizabile și 7 400 tone gazolină.Am inițiat și inițiem numeroase acțiițni menite să ducă la mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor, la promovarea progresului tehnic, la mai buna gospodărire a materiilor prime și materialelor, la reducerea consumurilor. în același timp, organizațiile noastre de partid au pus un mare accent pe educarea colectivelor în spiritul înaltei responsabilități muncitorești. Petroliștii noștri aplică cu bune rezultate inițiative și metode de muncă avansate, printre care : „fiecare sondă exploatată la potențialul maxim", „să ridicăm nivelul realizărilor din schimbul de noapte la nivelul celor din schimbul de zi", „să lucrăm o zi pe lună cu materiale economisite", „calitatea muncii — o problemă de demnitate și patriotism" și altele. In scopul mobilizării petroliștilor în întrecerea socialistă desfășurată sub aceste devize, organizațiile de partid, sindicale și ale U.T.C. folosesc cu bune rezultate gazetele de perete, graficele comparative, filmele de propagandă, vitrinele calității, chemările și alte mijloace ale muncii politico-educative.Organizațiile de partid din unitățile trustului nostru au inițiat, încă
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ANGELO MICULESCURaportul prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului — document programatic de o importanță excepțională — analizează, într-o concepție unitară, profund științifică, creatoare, în spiritul critic constructiv, propriu primului comunist al partidului nostru, toate domeniile vieții economice și sociale, stabilind sarcinile pentru

Sîntem conștienți că sarcinile pe care le pune în fața , noastră însăși dezvoltarea economico-socială a României impun eforturi susținute pentru îmbunătățirea în continuare a stilului de muncă al organelor și organizațiilor U.T.C. la toate nivelurile, pentru desfășurarea unei activități vii, realizate în spirit critic și autocritic, combativ, revoluționar, de neîmpăcare cu lipsurile, așa cum ne învață și ne cere partidul.Tineretul, ca și întregul nostru popor, susține unanim întreaga politică externă a partidului și statului nostru. Sînt cunoscute rezoluțiile inițiate de România la O.N.U., prevederile referitoare la tineret cuprinse în diverse documente politice încheiate de țara noastră, semnarea unei declarații speciale cu privire la tineret — practică nouă în raporturile bilaterale dintre state — promovarea activă a problematicii tineretului la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa. Iată de ce exprimăm profunda recunoștință și mulțumirile noastre tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru înalta sa grijă față de tinerii României socialiste și din întreaga lume, pentru îndrumarea nemijlocită a activității internaționale a organizației noastre. Așa cum o demonstrează realitățile, contactele largi pe care le avem cu peste 450 de organizații de tineret și studenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit al partidului și statului nostru, se bucură de un bine
rea la timp și de bună calitate a lucrărilor, înainte de ■> toate prin exemplul comuniștilor, care s-au situat în primele rînduri, în perioada ce a trecut din actualul cincinal am reușit să obținem, în condiții climatice nu dintre cele mai favorabile, în medie mai bine de 9 000 kilograme struguri la hectar, cu 1700 kilograme mai mult față de prevederile planului. In sectorul zootehnic am realizat, de asemenea, numai în acest an producții suplimentare de 6 600 hectolitri lapte și peste 100 tone de carne. Prin noi măsuri de dezvoltare a bazei tehnico-mate- riale vom asigura ca ponderea sectorului zootehnic în ansamblul producției agricole să fie de peste 50 la sută. Totodată, în sectoarele de industrializare a produselor agricole, precum și în celelalte ramuri cu caracter industrial s-a obținut în acest an o producție globală de peste 66 milioane lei, cu 20 milioane lei mai mult față de anul 1975.Analizînd în spirit critic și autocritic rezultatele de pînă acum, sîntem conștienți de faptul că nu au fost puse în valoare toate rezervele de care dispunem în unitățile economice industriale și agricole. De exemplu, datorită indisciplinei și nerespectării întocmai a cerințelor pe care știința agricolă le pune în fața lucrătorilor din agricultură — și în aceste lipsuri se reflectă desigur, în primul rînd, preocuparea, slabă a organizației de partid de aici pentru creșterea responsabilității față de muncă a întregului personal muncitor — rezultatele obținute în întreprinderea agricolă de stat însurăței se situează încă sub nivelul posibilităților, al bazei tehnico-materiale existente. Iată de ce comitetul comunal de partid este hotărît să sprijine mai concret organizația de partid din I.A.S. pentru lichidarea grabnică a neajunsurilor amintite, pentru a asigura ca, la nivelul anului 1980, contribuția comunei noastre la realizarea celor aproa
din prima ediție a Festivalului national „Cîntarea României", o amplă acțiune sub genericul „Fiecare cadru de specialitate să rezolve anual, în afara sarcinilor de serviciu, o problemă tehnică". Ea este orientată spre realizarea in avans a programului propriu cu privire la creșterea rezervelor de țiței și gaze, punind accent pe extinderea forajelor de mare adîncime și creșterea vitezelor de lucru, pe aplicarea largă a tehnologiilor moderne de extracție a țițeiului. Rezultatele inițiativei au contribuit la depășirea prevederilor, la creșterea productivității muncii cu 3,6 la sută peste sarcina planificată, precum și la obținerea unui beneficiu suplimentar de 10 milioane lei.Am ascultat cu adîncă satisfacție și recunoștință caldele cuvinte de prețuire, de încredere nestrămutată în capacitatea clasei noastre muncitoare de a revoluționa societatea și pe sine însăși, formulate în Raportul secretarului general al partidului. Am înțeles, totodată, că față de această încredere noi, muncitorii, avem o mare răspundere națională. Aceasta înseamnă. în primul rind. să muncim cu neobosită energie pentru creșterea producției, să luptăm pentru promovarea noului, să lichidăm cu hotărîre lipsurile și greutățile.Analizînd în acest spirit activitatea desfășurată pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin în actualul cincinal, comuniștii, muncitorii din trustul nostru au apreciat că rezultatele de pînă acum nu reflectă în totalitate posibilitățile noastre, că avem încă minusuri, mai ales în ceea ce privește respectarea disciplinei tehnologice. De aceea, organizațiile de partid, organele de conducere colectivă vor acționa in continuare, prin măsuri concrete bine fundamentate, pentru a asigura cunoașterea temeinică a proceselor tehnologice moderne de către toți lucrătorii ; vrem să asigurăm organizarea judicioasă a cursurilor de perfecționare profesională, încît ele să permită cunoașterea de către fiecare petrolist a tot ceea ce a apărut nou în tehnologia de foraj și extracție.In 1978 urmează să se obțină o parte importantă din sporul de producție industrială prevăzut în pro
următorii ani ai cincinalului și pentru perspectiva apropiată, conturînd cu clarviziune și forță de convingere noi direcții de acțiune pentru accelerarea in continuare a progresului general al patriei, creșterea prestigiului României socialiste in lume.Marile realizări ale poporului nostru în dezvoltarea multilaterală a economiei țării, a arătat în con

meritat prestigiu In rlndul tinerei generații de pe toate continentele.Măsurile privind dezvoltarea economico-socială a patriei și, pe această bază, creșterea nivelului de trai în perioada 1978—1980 — de care va beneficia întregul nostru popor — vizează in mod direct tineretul, care exprimă și cu acest prilej sincere și vii mulțumiri conducerii partidului, secretarului general, pentru grija constantă pe care o poartă asigurării celor mai bune condiții de muncă și viață tinerei generații.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în perioada imediat următoare vor avea loc conferințele județene ale Uniunii Tineretului Comunist, care vor stabili, in lumina hotărîrilor ce se vor adopta la acest înalt forum al comuniștilor, sarcinile ce revin organizațiilor de tineret. Acționînd în spirit revoluționar, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, toți tinerii patriei se angajează să muncească și să trăiască în chip comunist.In pragul anului 1978, care va consemna la începutul său un moment memorabil — aniversarea zilei dumneavoastră de naștere — tineretul vă urează din toată inima, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ani mulți și fericiți, sănătate și putere de muncă, spre binele patriei și partidului, al națiunii noastre socialiste.
pe 24 de milioane tone cereale — prevăzute în programul unitar de dezvoltare în ansamblu a agriculturii în actualul cincinal — să fie cît mai mare.Intr-un viitor apropiat și comuna însurăței va face parte din familia celor 120 de orașe noi ale țării. Dispunem de o puternică bază tehnico- materialâ, de sectoare economice agroindustriale ce se dezvoltă continuu, dar, mai ales, de o voință de nezdruncinat pentru ca acest oraș în devenire să înflorească cît mai mult, asemănător întregii țări. Comitetul comunal de partid se preocupă stăruitor de întărirea rolului consiliului popular, ca organ reprezentativ al puterii locale, în conducerea activității economice și social-culturale. în acest scop, imediat după alegeri, comitetul comunal de partid, împreună cu consiliul popular au întocmit, cu deputății, programe concrete de măsuri pe fiecare circumscripție și unitate economică pentru atragerea in și mai mare măsură a maselor la rezolvarea treburilor obștești. In spiritul indicațiilor din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, comitetul comunal de partid va acționa și mai stăruitor pentru creșterea rolului consiliului popular comunal, mo- bilizînd largul activ obștesc format din cooperatori, mecanizatori, muncitori și intelectualitatea sătească, comisiile pe probleme pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din programul suplimentar de dezvoltare economico-socială a țării.Alătur mulțumirilor noastre fierbinți adresate conducerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru grija permanentă față de dezvoltarea tuturor localităților țării, între care și comuna însurăței, angajamentul ferm al tuturor oamenilor muncii de la noi de a munci cu dăruire exemplară pentru înfăptuirea obiectivelor Conferinței Naționale, ale celui de-al XI-lea Congres al P.C.R.
gramul suplimentar pus în dezbaterea conferinței. Dînd curs sarcinilor ce rezultă din acest program, comuniștii, organizațiile de partid din unitățile trustului nostru sint conștienți că, în anul care vine, vor trebui să-și intensifice activitatea politico-educativă pentru lichidarea neajunsurilor ce mai persistă în utilizarea capacităților de producție, organizarea producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei în producție, în vederea sporirii prin toate mijloacele a productivității muncii. Un asemenea obiectiv devine cu atît mai acut, cu cît și la noi, ca în toate unitățile economice, de îndeplinirea lui va depinde succesul acțiunii de reducere a săptămînii de lucfu — problemă ce se află, de asemenea, pe ordinea de zi a Conferinței Naționale.Rezultatele noastre sînt diminuate de o serie de greutăți cu care ne confruntăm de mai multă vreme, în special în domeniul dotării tehnice și aprovizionării tehnico-materiale. In activitatea de foraj și extracție sînt multiple utilaje, dispozitive și materiale care, deși prevăzute în programele anuale de dotare, nu au fost asimilate și realizate de ministerele industriei construcțiilor de mașini, metalurgice și chimice, cum ar fi : aparatură de măsurare și înregistrare a parametrilor de foraj, instalația de intervenție P-32 și P-20, prăjini de foraj grele și de antrenare, tratate termic, burlane cu îmbinări speciale, chimicalele pentru pregătirea și tratarea fluidelor de sapă, unele piese de schimb pentru pompe, lanțuri multiple de transmisie și altele. De aceea, solicit ministerelor respective și Comitetului de Stat al Planificării să ne acorde sprijinul necesar în depășirea greutăților amintite.In încheiere, asigur conducerea partidului și statului, pe dumneavoastră personal, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că puternicul detașament al petroliștilor din Moldova este hotărît să facă tot ce-i stă in putință pentru a nu-și dezminți tradițiile de luptă revoluționară, pentru a contribui tot mai mult la înflorirea patriei noastre scumpe.
tinuare vorbitorul, constituie temelia trainică pe care se bazează politica agrară a Partidului Comunist Român de dezvoltare intensivă a producției și ridicare permanentă a eficienței agriculturii, politică promovată cu fermitate revoluționară și deosebită forță mobilizatoare de secretarul general al partidului, fapt pentru care oamenii muncii din agricultură și industria alimentară ii 

aduc recunoștința lor nemărginită. Bilanțul realizărilor din agricultură în primii doi ani ai cincinalului, așa cum a fost prezentat în raport, este pozitiv, producția globală agricolă sporind într-un ritm mediu de aproape 9 la sută față de media anilor 1971—1975. Producțiile totale obținute, în medie anual, în 1976—1977 au fost mai mari decît cele realizate în cincinalul trecut cu circa 4 milioane tone cereale, cu aproape 1,8 milioane tone sfeclă de zahăr, cu peste 2 milioane tone cartofi și legume și cu peste 600 000 tone fructe și struguri.Au sporit efectivele de animale și păsări, obținîndu-se producții în creștere de la un an la altul ; producția de carne a fost mai mare, in medie anual, cu peste 460 000 tone, iar cea de lapte cu peste 8 milioane hectolitri, față de media cincinalului trecut. La producția globală industrială agroalimentară se prelimină, de asemenea, o creștere medie, pe 1976—1977, de peste 11 la sută față de nivelul anului 1975, obținîndu-se totodată și o diversificare mai mare a produselor, ceea ce a permis a- provizionarea mai bună a populație’ cu mărfuri alimentare.Cu toate acestea, așa cum pe bună dreptate arăta tovarășul secretar general în raportul prezentat conferinței, rezultatele muncii noastre nu sînt pe măsura eforturilor făcute de economia țării, realizările de pînă acum situindu-se sub posibilitățile reale de care dispune agricultura. Răspunderea acestor ne- realizări revine atît cadrelor de conducere și specialiștilor din unități, din direcțiile agricole județene, cit și nouă, celor din minister, care nu am reușit să organizăm și să folosim corespunzător mijloacele de producție ce ne-au fost puse la dispoziție.Subliniind că sarcinile de dezvoltare, în continuare, a producției a- gricole au o fundamentare științifică, deplin realistă, bazată pe posibilitățile existente pe întreg teritoriul țării noastre, pe condițiile organizatorice și tehnico-economice și materiale asigurate agriculturii prin e- fortul neobosit al clasei muncitoare, pe voința unanimă a oamenilor muncii din agricultură pentru înfăptuirea sarcinilor mărețe, de mare răspundere trasate agriculturii, vorbitorul a prezentat apoi măsurile ce vor fi aplicate în perioada următoare pentru introducerea în fiecare unitate agricolă a tehnologiilor moderne, pentru creșterea rolului și răspunderii tuturor specialiștilor din u- nități, de la județ și din minister, precum și a cadrelor din cercetare și învățămînt, pentru ridicarea continuă a productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție, îmbunătățirea economicității folosirii mijloacelor fixe în toate sectoarele agriculturii, ridicarea randamentelor de utilizare a bazei materiale folosite în realizarea producției agricole, pentru amplasarea mai bună in teritoriu a culturilor agricole, pentru îmbunătățirea organizării și desfășurării activității consiliilor inter- cooperatiste, pentru creșterea substanțială a . producției de cereale, in mod deosebit la porumb, la culturile tehnice și cele horticole. Cit privește zootehnia, măsurile ce se întreprind converg spre îmbunătățirea condițiilor de producție atît în complexe, cît și în fermele gospodărești, folosind însă soluții simple, care să asigure randamente tehnico-economice ridicate și consumuri de energie reduse. Pentru creșterea randamentului in producție, îmbunătățirea indicelui de consum al furajelor pe unitate de produs obținut se va acționa pe linia pregătirii și administrării în hrana animalelor a furajelor și, în mod deosebit, a produselor secundare din a- gricultură și a subproduselor din industria alimentară. Vorbitorul s-a referit apoi la măsurile privind folosirea mai bună, cu randament superior, a bazei tehnico-materiale, acțiune care va trebui concretizată printr-o creștere substanțială a producției obținute la 1 000 lei fonduri fixe.De o deosebită importanță sint pentru noi indicațiile și orientările date in raport de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind adincirea relațiilor de cooperare în producție a unităților agricole socialiste, asigurarea asocierii directe în activitate intre stațiunile pentru mecanizarea agriculturii și cooperativelor agricole, răspunzînd solidar de îndeplinirea sarcinilor de plan, lucrările executate mecanizat urmînd a fi plătite în raport cu producția obținută. In continuare, vorbitorul a precizat: întreprinderile agricole de stat au asigurate' dotarea mecanică, chimică și de irigare la nivel mondial; ele au acumulat o bogată experiență ce trebuie valorificată din plin, prin producții și rezultate economice superioare, incepind încă din 1978. Perfecționarea conducerii în cooperativele agricole de producție, aplicarea cu disciplină sporită a tehnologiilor agricole, a măsurilor de organizare a producției și a muncii vor conduce la creșterea eficienței activității acestor unități, la întărirea lor economico-organizatorică, in ultimă instanță la majorarea retribuției cooperatorilor, în pas cu creșterea generală a nivelului de trai al oamenilor' muncii din țara noastră. Toate măsurile ce privesc unitățile agricole cooperatiste și relațiile acestora cu alte unități economice le vom stabili și aplica împreună cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, cu care vom acționa perseverent pentru creșterea continuă a rolului consiliilor intercooperatiste în înfăptuirea unitară și fermă a politicii partidului și statului nostru de dezvoltare și modernizare a agriculturii cooperatiste. Dezvoltarea formelor de asociere între producătorii agricoli din localitățile necooperativizate, mai ales în pomicultură și in creșterea bovinelor și ovinelor, organizarea și realizarea unor ample acțiuni în vederea punerii în valoare a potențialului de producție de care dispun vor asigura totodată creșterea aportului acestora atît la vînzarea de produse către stat, cît și direct la piață.Referindu-se la marile sarcini ce revin agriculturii în perioada 1981— 1985, vorbitorul a subliniat că amenajarea și exploatarea eficientă a 4 milioane de hectare irigate, repre- zentînd zonele cele mai ridicate ca potențial productiv, dinamizarea mecanizării și chimizării lucrărilor principale agricole pe baza tehnologiilor celor mai avansate, ridicarea nivelului general al pregătirii oamenilor muncii ce lucrează in agricultură pentru a asigura o exploatare de înalt randament a tractoarelor, mașinilor și utilajelor, a celorlalte mijloace tehnico-materiale. pentru sporirea producției agricole și ridicarea economicității acesteia, constituie
(Continuare în pag. a IX-a)
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(Urmare din pag. a VIH-a)sarcini de maximă importanță, a căror realizare va trebui pregătită încă din cincinalul actual.în încheiere vorbitorul a spus : împreună cu toți oamenii muncii din
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GHEORGHE OPREA

seamă in înflorirea
Actuala Conferință Națională, prin aria largă și importanța problematicii aflate pe ordinea de zi, se înscrie ca un moment de lupta pentru progresul și patriei, reprezentînd o expresie profund grăitoare a stilului nou de g.in- dire și conducere politică încetățenit și puternic stimulat de secretarul general al partidului, a adîncirii continue a democrației de partid, a participării comuniștilor în fruntea întregului popor la făurirea conștientă a destinului socialist și comunist al României.O dtmensiune politică deosebită conferă acestui înalt forum al comuniștilor strălucitul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in care, ținind seama de cerințele legilor. obiective care acționează in orin- duirea noastră, sînt analizate cu : profunzime și exigență toate compartimentele vieții economice și sociale, stadiul îndeplinirii actualului cincinal, căile și metodele practice pentru asimilarea organică a experienței înaintate și-pentru dinamizarea mai puternică a forțelor de producție ale țării, a întregii opere de edificare a noii societăți.în această ordine de idei, doresc să apreciez șl eu că bilanțul primilor doi ani din cincinalul 1976-1980 cînd industria a avansat cu un ritm mediu anual de 11.6 la sută ■ față de 10 la sută planificat, depășind cu 38 miliarde lei prevederile planului — atestă realismul strategiei economice stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, constituie un succes de seamă al poporului nostru, mai ales dacă ținem seama că in această perioadă economia națională, inclusiv industria, au suferit pierderi de peste 40 miliarde lei Ca urmare a cutremurului din 4 martie.S-a evidențiat încă o dată, cu a- cest prilej, imensa valoare a orientărilor partidului nostru — întruchipate, îndeosebi de la Congresul al IX-lea, în toate programele de dezvoltare — potrivit cărora numai economia bazată pe o industrie puternică poate asigura avintul forțelor de producție, progresul economic și social neîntrerupt, Învingerea oricăror , greutăți, chiar și a stihiilor naturii, care ne-au încercat de-atitea ori in ultimii ani, poate asigura independența țării, prosperitatea și fericirea intregii națiuni.Pornind de la premisele politicii economice realiste a partidului nostru. de la analiza adîncă și multilaterală a stadiului de dezvoltare a țării și de la cunoașterea temeinică â cerințelor etapei actuale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a înfățișat în cadrul raportului, cu rigoarea spiritului științific, obiectivele și sarcinile fundamentale pentru Programul de dezvoltare economico-socială a României in perioada 1981-1985, care va fi dezbătui la Congresul al XII-lea al partidului.Acest amplu program, care ne va călăuzi activitatea in prima jumătate a deceniului următor, dă răspuns problemelor ce le ridică înaintarea spre o treaptă superioară de dezvoltare a societății românești, în conformitate cu particularitățile concrete ale țării noastre și cu tendințele ce se manifestă in lumea contemporană. asigură sporirea neîntreruptă a potențialului economic in toate ramurile și progresul calitativ al forțelor de producție, armonios structurate și rațiorial repartizate pe intregul teritoriu.Eforturile poporului vor fi constant îndreptate și in viitor spre înfăptuirea politicii de industrializare ; industria iși va amplifica considerabil ramurile de prelucrare avansată, îndeosebi construcția de mașini, e- lectrotehnica, electronica, chimia și metalurgia, care asigură încorporarea tehnicilor de virf. valorificind. ‘ astfel in condiții superioare de eficiență resursele de materii prime, combustibili și energie, precum și forța de muncă înalt calificată.O însemnătate decisivă pentru dezvoltarea optimă a complexului economic național o au măsurile preconizate pentru creșterea in ritmuri înalte a productivității muncii, realizarea produselor cu costuri reduse și parametri competitivi pe plan mondial — factori esențiali pentru asigurarea dinamismului economic, ridicarea nivelului de trai și participarea eficientă la diviziunea internațională a muncii.Această amplă mobilizare a factorilor creșterii economice, înscrisă in strategia viitorului cincinal — fundamentat sub conducerea și cu participarea efectivă a secretarului general al partidului — va asigura apropierea noastră în tot mai mare măsură de nivelul economic al statelor cu industrie dezvoltată, depășirea condiției actuale a României de țară în curs de dezvoltare și trecerea ei in stadiu de țară mediu dezvoltată, ceea ce va marca un nou salt calitativ pe toate planurile vieții economice și sociale.Permiteți-mi, tovarăși, să mă refer în continuare la o altă problemă, subliniată cu pregnanță în raport, anume la răspunderile ce revin colectivelor de oameni ai muncii din industrie in realizarea obiectivelor actualului cincinal, a sarcinilor stabilite in Programul suplimentar de dezvoltare economico-socială pe perioada 1978—1980, care — așa cum preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu — are menirea să accelereze progresul multilateral al societății, să asigure o legătură mai bună cu viitorul cincinal.în contextul sarcinilor cuprinse în Programul .suplimentar și al orientărilor pentru cincinalul 1981—1985 capătă noi dimensiuni, ca obiectiv prioritar, creșterea gradului de valorificare a materiilor prime și economisirea resurselor energetice.După cum este bine cunoscut, cu mult înaintea declanșării crizei energiei, determinate de creșterea prețului țițeiului pe piața mondială, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu marea putere de pătrundere care-1 caracterizează, a previzionat evoluția în acest domeniu crucial, stabilind un complex de măsuri pentru economisirea tuturor resurselor și, cu deosebire, a energiei și combustibililor.Transpunerea in practică a sarcinilor stabilite de conducerea partidului s-a materializat in rezultate bune, în ultimii ani consumul de energie primară la un milion lei producție industrială scăzind de la tone în 1970 la 108 tone in 1976 avem asigurate condiții ca pină 1980 să ajungem la 95 tone, ceea reprezintă o reducere cu aproape 

155 si în ce ju-

agricultură și industria alimentară, îmi exprim adeziunea totală la politica înțeleaptă, internă și externă, a partidului nostru, la documentele prezentate spre dezbatere și asigur Conferința Națională a partidului, pe dumneavoastră, tovarășe secretar ge-

aceste realizări, avem fim nemulțumiți întrucit în țara noastră, venitul
păcură și ceea ce demonstrează o

mătate față de consumul înregistrat în 1965.Cu toate motive să în prezent, național pe unitatea de energie consumată este mult mai redus decît in statele cu industrie dezvoltată.în structura producției de energie electrică o pondere de peste 65 la sută este deținută de centralele care utilizează gaze naturale, motorină, slabă utilizare a resurselor de cărbuni, îndeosebi de lignit, de care dispune țara noastră.Datorită unor tehnologii învechite se înregistrează, mai ales în sectoarele calde, prelucrătoare și în procesele chimice, unele consumuri mari de materii prime, materiale și energie ; de asemenea, în prezent o parte însemnată din energia irosită în procesele de producție rămine nefolosită din lipsa soluțiilor tehnice, iar datorită unor mentalități tehnico- economice greșite chiar și acolo unde există tehnologii adecvate jumătate din energia secundară este încă nerecuperată.lată de ce se impun preocupări mai stăruitoare din partea cadrelor din cercetare, proiectare și din industrie pentru aplicarea unor concepții constructive și tehnologice moderne, avînd în vedere cele mai înalte performanțe obținute pe plan mondial, pentru utilizarea eficientă a energiei, combustibililor, rezolvarea problemelor tehnice și tehnologice ale valorificării resurselor energetice inferioare și recuperării tuturdr formelor de energie.Edificator pentru importanța acestor acțiuni este, de pildă, faptul că numai prin recuperarea combustibilului care arde anual în facle pe platformele noastre industriale s-ar putea obține energia termică necesară încălzirii unui oraș cu cel puțin O jumătate de milion cui tori.Vă raportăm, Stimate secretar general, că pentru narea acestor probleme elaborate măsuri speciale care asigura reducerea substanțială a consumurilor de energie in industrie, transporturi, construcții și agricultură. prin sporirea randamentelor energetice, modernizarea instalațiilor, diminuarea pierderilor și a consumurilor tehnologice in rețelele de distribuție a energiei electrice, termice și gazelor naturale.De asemenea, au fost create colective care urmăresc în permanență realizarea consumurilor energetice, asigurînd încadrarea strictă în cotele alocate prin plan.Un efort important în realizarea sarcinilor care se pun în acest domeniu este cerut din partea cercetării științifice românești; care trebuie să elaboreze soluții tehnice eficiente pentru recuperarea resurselor energetice secundare, asimilarea de noi instalații, mașini și echipamente tehnologice cu randamente energetice

detovarâșe ' soluțio- au fost vor

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI JUSTIN DIMITRIUAm ascultat cu multă atenție raportul prezentat Conferinței Naționale de tovarășul NicOlae Ceaușescu. document de o deosebită însemnătate, strălucită analiză a perioadei pe care o străbatem, mobilizator program de lucru pentru toți oamenii muncii din patria noastră în înfăptuirea hotărîrilor istorice ale celui de-al XI-lea Congres al partidului — a spus directorul general al Centralei industriale de produse anorganice Rîmnicu Vilcea.Este o mindrie pentru toți comuniștii, pentru toți cetățenii patriei că în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei mai iubit fiu al poporului, personalitate proeminentă a lumii contemporane, apreciat, stimat și prețuit pe toate meridianele globului pentru contribuția sa remarcabilă și neobosită adusă la cauza păcii, colaborării și prieteniei între popoare. împreună cu întregul popor român, ne exprimăm din adîncul inimii bucuria nemărginită pentru faptul că tovarășului Nicolae Ceaușescu i- s-ă conferit medalia de aur „Frăderic Joliot-Curie", cea mai înaltă distincție a Consiliului Mondial al Păcii.Orientările generale privind dezvoltarea economico-socială a țării în perioada 1981—1985, asupra cărora sintem chemați să ne spunem cuvin- tul în cadrul conferinței, se identifică deplin cu interesele vitale ale națiunii noastre socialiste. Ele prevăd alocarea unei cote însemnate din venitul național pentru fondul de dezvoltare, continuarea fermă a industrializării socialiste a țării, accentuarea laturilor calitative, de eficiență, a întregii activități. Toate a- cestea, precum și prevederile din celelalte documente supuse dezbaterii conferinței reflectă convingător grija partidului, a secretarului său general, pentru prezentul și viitorul națiunii noastre socialiste.Chimiștii vilceni, asemenea tuturor oamenilor muncii, se prezintă la a- cest important eveniment din viața politică și economică a țării cu succese importante în transpunerea in viață a sarcinilor ce revin industriei chimice, ramură purtătoare a pro-
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI ELENA ORZANAni ascultat cu viu interes și profundă mindrie patriotică raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — document de o excepțională importanță teoretică și practică — în care sînt sintetizate succesele ample obținute in perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea al partidului și se prefigurează, într-o viziune de largă perspectivă, problemele fundamentale ale dezvoltării economico-sociale a patriei noastre socialiste în următorii ani ai cincinalului.în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor comunei Valea Măcrișului, județul Ilfov, exprim deplinul acord cu ideile expuse în raport, cu ansamblul măsurilor propuse, împreună cu angajamentul ferm de a contribui cu toate forțele la aplicarea lor în viață.Primii doi ani din acest cincinal au insemnat și pentru cooperativa noastră o perioadă rodnică pe toate planurile. Au crescut rolul conducă- 

neral că vom depune toate eforturile pentru traducerea în viață a măsurilor stabilite, a hotărîrilor ce se vor adopta de marele forum al comuniștilor, pentru creșterea contribuției agriculturii și industriei alimentare la progresul general al țării.
ridicate și cu consumuri specifice scăzute și modernizarea celor existente, mai ales în industria metalurgică, în chimie, construcții, transporturi, pentru îmbunătățirea tehnologiilor și fluxurilor de producție din punct de vedere energetic, găsirea de înlocuitori ai combustibililor tradiționali, precum și în rezolvarea celorlalte probleme stringente ale energeticii.O direcție principală de acțiune pentru perfecționarea activității industriale, care se manifestă tot mai mult în economiile dezvoltate din alte țări, o constituie adîncirea tipizării materiilor prime, materialelor, semifabricatelor și produselor șl, pe această bază, îmbunătățirea specializării șl profilării producției.După cum se știe, recent, pe baza indicației conducerii partidului, s-a desfășurat o largă acțiune în această direcție, care a condus la reducerea numărului de tipuri și sortotipodi- mensiuni cu peste 60 la sută pe ansamblul economiei, respectiv cu aproape 57 la sută in industria metalurgică, 64 la sută în construcțiile de mașini și cu peste 53 la sută în industria lemnului și a materialelor de construcții, cu influențe dintre cele mai pozitive asupra îmbunătățirii calității produselor și economicității întregii activități.Pe baza experienței și a concluziilor desprinse pină în prezent, acționăm in continuare pentru respectarea strictă a principiilor tipizării în activitatea de asimllare-dezvoltare din ramurile prelucrătoare, și îndeosebi în construcția de mașini, precum și pentru adîncirea unificării-tipizării și specializării tuturor elementelor și subansamblelor componente ale produselor.Totodată ne preocupăm cu mal multă consecvență pentru dezvoltarea industriei orizontale, care — așa cum rezultă din experiența noastră și a altor țări — creează posibilități optime de realizare cu costuri reduse, în toate ramurile prelucrătoare, a unor produse finite într-o gamă larg diversificată, folosindu-se în acest scop elemente și subansamble componente tipizate fabricate în serie mareîn acest context, doresc să subliniez că am reținut, cu toată răspunderea care-mi revine, sarcina dată în raport privind necesitatea de a se realiza nu orice producție industrială valorică sau fizică, ci numai o producție care să răspundă celor mai înalte exigențe de ordin calitativ.Raportăm conferinței că, pentru îmbunătățirea activității în acest domeniu, vom elabora în cel mai scurt timp și aplica neîntirziat un complex de măsuri privind perfecționarea tehnologiilor de fabricație, întărirea controlului de calitate, ridicarea calificării personalului muncitor, introducerea în toate întreprinderile a celor mai eficiente metode și tehnici de optimizare a programării, 

economia ponderea bune in ridicareagreșului tehnic, care în județului Vilcea deține principală. Avem rezultate diversificarea producției și parametrilor calitativi ai produselor, fapt pentru care ele sînt tot mai mult solicitate pe piața externă. Am trecut cu succes la valorificarea u- nor subproduse și deșeuri de fabricație și la realizarea, pe baza acestora, a unor produse valoroase, cum sint : benzenul, monoclorbenzenul, acidul clorhidric, carbonatul de calciu, care au o largă folosire in economia națională. Ca urmare a utilizării unor materii prime existente de pe platformă, in primii doi ani ai actualului cincinal a cunoscut o mare dezvoltare și fabricația upon produse noi, cum sint : propenoxid, propen- glicoli, policarbonați, care ne-au dat și ne dau posibilitatea să realizăm o mai bună integrare și cooperare intre instalațiile combinatului.Aplicînd în viață, cu răspundere și exigență, indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu de a acționa stăruitor pentru economisirea resurselor de materii prime și materiale, de combustibil și energie, în acest an am reușit să realizăm economii de 426 tone metal, 13 000 megawați oră energie electrică și 20 000 tone combustibil convențional. Această acțiune Se află, în prezent, în centrul activității organelor și organizațiilor de partid, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din combinatul nostru, stimulîndu-se in acest scop priceperea și inițiativa creatoare â întregului colectiv.în anul 1980, producția industrială globală a Combinatului chimic R'm- nicu Vilcea va fi de 2,7 ori mai mare decît în 1975 și din cele 30 de produse noi pe care le vom realiza în această perioadă 29 vor fi fabricate in instalații care au la bază cercetarea științifică românească. Peste 80 la sută din sporul de producție va fi obținut pe seama creșterii productivității muncii, iar beneficiile anuale vor spori considerabil.Realizarea acestor obiective pune în fața noastră, așa cum se arată in raportul prezentat de tovarășul Nicolîte Ceaușescu, sarcina de a ne 
tor al organizațiilor de partid în întreaga activitate economico-socială, Capacitatea lor de mobilizare a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea sarcinilor de plan, a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. Am trecut la aplicarea prevederilor Programului partidului de organizare a vieții și muncii noastre în spiritul principiilor și normelor cuprinse în Codul etic.în continuare, vorbitoarea a spus : Consiliul de conducere al cooperativei noastre organizează mai temeinic procesul de producție, se preocupă îndeaproape de dezvoltarea spiritului colectiv de muncă, de întărirea ordinii și disciplinei, de respectarea strictă a democrației cooperatiste. Deoarece in cooperativa noastră femeile reprezintă cea mai mare parte din forța de muncă, un accent deosebit am pus pe sporirea participării acestora la conducerea activității in toate sectoarele.Este firesc deci ca. într-un ase- 

desfășurării și urmăririi producției, ceea ce va permite folosirea mașinilor, utilajelor și instalațiilor la nivelul parametrilor proiectați, reducerea la minimum a întreruperilor, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.Au fost lUate măsuri ca, încă din acest an, să se echipeze cu mașini și utilaje o bună parte din suprafețele de producție devenite disponibile ca urmare a unei mai raționale utilizări.Sintem hotărîți să amplificăm a- ceastă acțiune în anul viitor, îndeosebi prin redistribuirea mașinilor- unelte, cărora nu li s-a putut asigura o încărcare optimă, prin realizarea în țară a unei largi game de echipamente complexe cu caracteristici superioare,O cerință esențială a dezvoltării economiei noastre o constituie lărgirea schimburilor economice și cooperarea în producție cu alte state, domeniu în care în primii doi ani s-au înregistrat rezultate pozitive, volumul schimburilor crescînd într-un ritm mediu de 13 la sută, din care exportul cu 14 la sută ; în ansamblul exportului s-a accentuat rolul construcțiilor de mașini, chimiei și al altor sectoare de înaltă tehnicitate, produsele superior prelucrate deținînd actualmente 65 la sută din exportul total al țării.întregul popor asociază aceste succese cu laborioasa și rodnica activitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu pe plan intern și internațional.Convorbirile purtate cu conducători de partid și de stat. întîlnirile cu reprezentanți ai cercurilor economice și financiare din străinătate s-au materializat prin încheierea, în ultimii doi ani, a 50 de acorduri și înțelegeri economice, au deschis largi perspective dezvoltării exporturilor românești, ca și asigurării importurilor de mărfuri necesare economiei naționale.Prin toată această activitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dovedit încă o dată înaltele sale virtuți de patriot înflăcărat și internaționalist consecvent, responsabilitate comunistă în slujirea cu devotament a patriei noastre socialiste, a cauzei generale a cooperării pașnice între state și popoare.în următorii trei ani ai cincinalului, exportul trebuie să înregistreze un ritm mediu de 17,1 la sută, față de 16,7 la sută cit s-a prevăzut inițial.Pentru realizarea acestui obiectiv, vom acționa cu toată hotărîrea pentru asigurarea întregului fond de marfă destinat exportului, îmbunătățirea permanentă a nivelului tehliic și calitativ al produselor, a activității de comercializare a mărfurilor, concomitent cu folosirea judicioasă a fondurilor valutare, elimin înd o serie de importuri prin realizarea integrală și chiar în devans a programelor de asimilare a noilor produse.în încheiere, exprimîndu-mi adeziunea totală față de conținutul documentelor supuse dezbaterii acestui înalt forum al comuniștilor, asigur conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu-mi voi prectipeți nici un efort pentru a-mi îndeplini la nivelul exigențelor actuale sarcinile care îmi revin în transpunerea în practică a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului.
critic pro- mun-reevalua permanent, în spirit și autocritic, activitatea, de a rnova cu consecvență principiul cii și conducerii colective, factori ho- tăritori pentru afirmarea plenară a democrației socialiste, pentru buna organizare a producției și a muncii, în același timp, vom acționa cu mai multă fermitate împotriva unor neajunsuri care se manifestă in activitatea noastră, pentru întronarea ordinii și disciplinei la fiecare instalație, la fiecare loc de muncă.După ce a relevat existența unor greutăți în aprovizionarea cu materii prime și a unor deficiențe în livrarea și montarea utilajelor tehnologice, vorbitorul a subliniat că soluționarea multor probleme — diversificarea producției de pesticide selective, îmbunătățirea calității unor produse, reducerea consumurilor specifice de energie — depinde de felul in care colectivul chimiștilor vîlceni, Centrala industrială de produse anorganice vor ști să muncească mai bine, să se mobilizeze la înfăptuirea lor. Tocmai de aceea, așa cum s-a subliniat la Consfătuirea de lucru de la C.C, al P.C.R. din 21—23 septembrie a.c.,’ organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din unitățile centralei acționează stăruitor pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, muncii educative, pentru dezvoltarea spiritului de răspundere, disciplinei, modestiei, spiritului de tovărășie și colectivitate — caracteristici esențiale ale oricărui comunist.După ce a evidențiat preocupările de viitor ale chimiștilor de la Rnn- nicu Vilcea pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, vorbitorul a încheiat : Am mandatul conferinței județene de partid să a- sigurăm Conferința Națională a partidului. pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, asemenea întregului nostru popor, oamenii muncii vîlceni iși vor consacra întreaga putere de muncă și energie creatoare pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul scump al României.

menea climat de exigență și răspundere, prielnic manifestării muncii și conducerii colective, aplicării inițiativelor valoroase, cooperatorii să muncească cu toată sîrguința și priceperea, să sporească producția agricolă. în 1975, pentru producția de porumb de peste 7 600 kilograme la hectar, cooperativa noastră a fost distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste” și Medalia de aur „Secera și ciocanul"; în acest an, deși condițiile climatice nu au fost tocmai favorabile, producția de grîu s-a ridicat la peste 5 500 kilograme la hectar, ceea ce a dat posibilitatea unității să vindă la fondul de stat cu 1 200 tone mai ,mult decît a contractat inițial. Producții bune s-au obținut și la celelalte culturi. Sint rezultate care ne mobilizează pentru sporirea, în continuare, a producțiilor vegetale și animale, cu convingerea fermă că numai astfel se va întări necontenit cooperativa agricolă, vor crește veniturile cooperatorilor, va prospera întreaga comună.

Pină în anul 1980, de, pe aceleași suprafețe ne-am propus să realizăm un spor anual de 300 tone de porumb și 200 tone de grîu, adu- cindu-ne astfel contribuția la realizarea celor 24 milioane tone de cereale. Totodată, sporul anual la sfecla de zahăr se va ridica la 2 000 tone.Cu toate că am obținut realizări de seamă, iar pe baza lor tindem și mai sus. a spus in continuare vorbitoarea, nu ne e în fire automul- țumirea, nu ne împăcăm cu neajunsurile. Ele se fac simțite atit în sectorul producției vegetale, u.ide va trebui să acționăm cu mai multă răspundere și energie pentru folosirea deplină a mijloacelor mecanice din dotare, a întregului fond funciar, pentru introducerea largă a tehnologiilor moderne, cit și in zootehnie, a cărei pondere în ansamblul producției globale a unității este sub posibilități și deci se impune să sporim rapid efectivele și producția lor. Ne-am bucurat mai mult decît în trecut de sprijinul celor cinci in
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI VASILE MARINVă rog să-mi permiteți ca de la tribuna Conferinței Naționale să-mi exprim întreaga adeziune față de raportul prezentat de către secretarul general al partidului, document de excepțională valoare teoretică și practică, purtind amprenta cutezătoarei și profundei gîndiri, a puternicei personalități a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, proeminent conducător de partid și de stat, militant neobosit pentru cauza păcii în lume.îmi exprim totodată deplinul acord față de toate celelalte documente puse în dezbatere, care vin să întregească măsurile stabilite de cel de-al XI-lea Congres al partidului în vederea înfăptuirii actualului plan cincinal, care demonstrează grija statornică a conducerii de partid și de stat pentru ridicarea nivelului de trai al poporului, pentru asigurarea unor ritmuri și mai înalte de dezvoltare a țării în perioada 1981— 1985, pentru perfecționarea conducerii tuturor sectoarelor de activitate, a întregi, vieți economice și sociale.în lumina noilor sarcini puse în fața noastră • de către Conferința Națională, doresc să mă refer la •cîteva probleme ale activității economice a județului Ialomița.Mai întîi, subliniez faptul că nivelurile de dezvoltare stabilite pină în anul 1980 sint pe deplin realizabile, ținind seama atît de rezultatele obținute de noi pină în prezent, cit și de rezervele existente în toate unitățile economice. Județul nostru realizează în 45 de zile întreaga producție industrială din 1965, de 1.5 ori mai multe cereale și produse animaliere decît în acel an.în primii doi ani ai actualului cincinal am obținut rezultate bune ; volumul producției globale industriale realizat în 1977, de exemplu, este cil pdsfte 1® miliard lei mai măre față dtt 1975, iar productivitatea muncii pe o persoană a crescut cu aproape 110 mii lei ; pină la această dată, 11 unități industriale și-au îndeplinit sarcinile de producție pe acești doi ani.Aplicînd în viață prețioasele indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne-am preocupat de organizarea mai bună a producției, de întărirea ordinii, disciplinei și răspunderii tuturor muncitorilor și specialiștilor Ia locul de muncă în vederea ridicării eficienței întregii activități economice prin creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor materiale.Datorită politicii științifice de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării, județul Ialomița beneficiază în acest cincinal de peste 18 miliarde lei fond de investiții, cu 9 miliarde mai mult față de perioada 1971—1975, fiind prevăzute a se construi 27 obiective industriale, unele de cea mai mare importanță pentru economia națională, așa cum este combinatul siderurgic de la Călărași.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI IOSIF FLEISCHERDînd glas voinței comuniștilor, a tuturor constructorilor sibieni — a spus vorbitorul, maistru la întreprinderea județeană de construcții — exprim hotărîrea lor de a înfăptui neabătut politica partidului, de a face totul pentru a răspunde, prin fapta muncii, grijii deosebite pe care partidul o poartă celor ce produc bunurile materiale și spirituale.Am ascultat cu deosebit interes Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucită și exigentă analiză științifică a realizărilor din primii anj ai actualului cincinal, document ce constituie o nouă mărturie a justeței liniei politice a partidului nostru pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. în calitate de constructor și de comunist, în numele oamenilor muncii din întreprinderea de con- strucții-montaj a județului Sibiu — români, germani și maghiari — consider ca o datorie de onoare să exprim adeziunea noastră deplină Ia ideile și tezele cuprinse în raport și să afirm recunoștința noastră fierbinte, admirația și stima față de activitatea neobosită a secretarului general al partidului, pusă în slujba propășirii patriei, a înfloririi României socialiste. Vă rog să-mi permiteți ca, în lumina acestor idei și teze, a indicațiilor concrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, să relev citevâ din preocupările constructorilor sibieni.Arătînd căile folosite pentru realizarea ritmică a planului de producție, vorbitorul a arătat : folosim cu bune rezultate cadrul instituțio- nalizat al democrației noastre muncitorești, cadru care, așa cum e-a subliniat în raportul prezentat conferinței, a fost perfecționat pe baza hotărîrilor Congresului consiliilor oamenilor muncii ; in întreprinderea noastră a crescut gradul de receptivitate la sugestiile și propunerile făcute în consiliile și în adunările oamenilor muncii, precum și cu alte rrilejuri, ceea ce a determinat creșterea participării constructorilor noștri la definitivarea și aplicarea
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI IOAN FLOREAAm mandatul Conferinței județene de partid să exprim cele mai alese sentimente de mindrie patriotică, totala adeziune și nețărmujjtul atașament al celor peste 80 000 oe comu

stitute de cercetări șl patru stațiuni experimentale de profil amplasate pe teritoriul județului Ilfov, dar nu am manifestat suficientă . receptivitate și operativitate ca rezultatele bune, atestate de cercetarea științifică, să pătrundă larg în producție. Nu este mai puțin adevărat ră nici cercetarea nu a făcut totul pentru modernizarea agriculturii, pentru sporirea producției agricole. Așteptăm cam de mult hibrizii de porumb de mare productivitate promiși, prin folosirea cărora am putea obține recolte superioare, de 20—-25 mii kilograme la hectar, precum și soiurile de grîu cu randament de 10 mii kilograme la hectar. Ele ne-ar permite să ajungem într-un timp mai scurt la nivelurile înalte de producție cerute de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și prevăzute în orientările generale de dezvoltare economico-socială a patriei în perioada 1981—1985.O altă problemă care doresc s-o supun atenției Ministerului Agriculturii și, Industriei Alimentare pri
Măsurile politico-organizatorice pe care le vom lua în vederea folosirii la Întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor, a spațiilor de producție și a timpului de lucru, intrării la timp în funcțiune a noilor capacități industriale ne vor permite să realizăm în anul 1980 o producție industrială de 16,5 miliarde lei, dintre care în ramuri de virf ale industriei — chimie și metalurgie — peste șapte miliarde lei,înfăptuirea acestui măreț program de dezvoltare industrială este strîns legată de realizarea și devansarea programului de investiții. Vă raportăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că au fost luate toate măsurile pentru organizarea și desfășurarea ritmică a muncii pe șantierul combinatului siderurgic și recuperarea rămînerilor în urmă la combinatul chimic, etapa a doua.Alături de industrie, agriculturii îi revin sarcini deosebit de mari în creșterea producției și asigurarea fondului central al statului cu produse agroalimentare. Cu toate condițiile mai puțin favorabile din ultimii doi ani, ca urmare a dezvoltării puternice a bazei tehnico-materiale, prlntr-o organizare superioară a muncii, s-au înregistrat recolte tot mai mari. S-au obținut în medie la hectar 5 450 kg porumb boabe, cu 1 050 kg mai mult față de media a- nilor 1971—1975 ; sporuri de 360 kg la grîu și 190 kg la floarea-soarelui, dp 2 400 kg la sfecla de zahăr și 210 kg la soia, creșteri importante ob- ținîndu-se și la legume, struguri și fructe.Pe această bază, comparativ cu întreaga perioadă a cincinalului trecut, au fost livrate mai mult, la fondul centralizat al statului, cu peste 52 000 tone cereale, cu 95 000 tone sfeclă de zahăr, cu aproape 150 mii hl lapte, cu 200 tone lină și peste 10 milioane ouă.Rezultatele obținute nu ne mulțumesc, deoarece, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, și noi avem încă mari rezerve nevalorificate în domeniul producției vegetale și în sectorul de creștere a animalelor. Se mențin încă diferențe mari de producție, atît în cooperative, cit și în întreprinderile agricole de stat. Nu se muncește în toate unitățile cu suficientă răspundere, cu toată pasiunea și priceperea, mașinile agricole nu sint folosite peste tot la întreaga capacitate, iar în sistemele de irigații, datorită unor defecțiuni in exploatare, nu se obțin recolte pe măsura posibilităților e- xistente în agricultura județului nostru. De aceea, organele și organizațiile de partid, conducerile unităților agricole sînt preocupate pentru organizarea riguroasă a producției și a muncii, pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru mobilizarea e- nergiilor tuturor mecanizatorilor și cooperatorilor in aplicarea fermă în viață a hotărîrilor partidului și statului nostru.

hotărîrilor, la fundamentarea deciziilor prin care se asigură îndeplinirea planului de producție la parametri calitativi superiori și în condiții de eficiență sporită. Raportez Conferinței Naționale că întreprinderea noastră, pe lîngă obiectivele pe care le-a realizat și le înfăptuiește în județul Sibiu, și-a asumat angajamentul de onoare de a înălța in orașul Zimnicea 400 de apartamente, sarcină de care ne achităm cu cinste. în același timp, ne-am mobilizat cu hotărîre să realizăm în totalitate apartamentele din planul ce revine pe 1977 județului Sibiu, să realizăm toate sarcinile și obiectivele ce rezultă din planul de creștere suplimentară a volumului construcțiilor de locuințe.Problematica dezvoltării economice, cum este și firesc, ocupă un loc central în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ea este analizată cu exigență, spirit in care înțelegem și noi să ne privim activitatea desfășurată. Conștlenți de neajunsurile ce există in munca întreprinderii noastre, ne angajăm să acordăm o mai mare atenție industrializării lucrărilor de construcții, creșterii pe această bază a productivității muncii, înlăturării cu hotărîre a risipei de materiale. Urmărind creșterea continuă a eficienței activității noastre economice, problemă subliniată puternic de secretarul general al partidului în raportul prezentat conferinței, pe baza Programului suplimentar de dezvoltare economico-socială pe perioada 1976—1980, am elaborat măsuri concrete și am întreprins acțiuni pentru creșterea volumului producției la mia de lei fonduri fixe. Avem muncitori destoinici și harnici, care mi-au încredințat mandatul să raportez Conferinței că se angajează ferm să gospodărească mai bine șantierele, să participe tot mai activ și mai responsabil la conducerea treburilor lor, la realizarea au- toconducerii muncitorești și autoges- tionării. în acest context, aș sublinia în mod deosebit acele pasaje 
niști al tuturor oamenilor muncii români, maghiari, germani de pe plaiurile mureșene față de politica științifică internă și internațională a partidului și statului nostru, stră

vește necesitatea unei reglementări pentru întărirea autorității și eficienței contractului de muncă al tractoriștilor cu stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, în sensul stabilizării mecanizatorilor pe locul de muncă, al consolidării legăturii lor cu unitățile în care lucrează, astfel încît să fie prevenită și curmată fluctuația actuală cu repercusiuni atit de negative asupra procesului de producție.In încheiere, vă rog să-mi permiteți să asigur conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, cei ce muncim pe ogoarele județului Ilfov, însuflețiți de perspectivele mărețe pe care le deschide întregului popor Conferința Națională, ne vom consacra întreaga energie și capacitate de muncă înfăptuirii sarcinilor de mare răspundere puse in fața agriculturii, contribuind astfel la tot mai buna aprovizionare a populației cu produse agroalimentare, Ia avintul general al economiei noastre naționale.
Avem drept principal obiectiv amplificarea aportului județului nostru ia sporirea producției de cereaie și plante tehnice in următorii ani ai cincinalului. Sintem ferm hotărîți să realizăm, încă din 1978, o recoltă medie la hectar de 6 000 kg porumb boabe, 4100 kg grîu, 2 460 kg floa- rea-soârelui și 41 tone sfeclă de zahăr ; în acest scop, vom acționa pentru folosirea cit mai rațională a fondului funciar, a îngrășămintelor chimice și naturale, pentru extinderea irigațiilor și exploatarea cu maximă eficiență a suprafețelor amenajată. Totodată, prin concentrarea și specializarea producției zootehnice in complexe de tip industrial, vom spori atît efectivele, cit și producțiile pe cap de animal, iar pe această bază vor crește substanțial livrările de carne, lapte și alte produse la fondul de stat.Doresc să supun atenției conferinței cîteva propuneri. An de an, la cultura porumbului, cultură de bază in agricultura noastră, se înregistrează creșteri, atit ale suprafețelor, cit și ale producțiilor. Actuala sistemă de mașini pentru recoltat este insă necorespunzătoare, pierzindu-se mari cantități de porumb. Echipamentul de recoltat porumb al combinei C—12 este încă insuficient perfecționat, ceea ce determină ca, după recoltarea mecanică să se facă risipă de forță de muncă pentru culesul întregii recolte. De aceea, considerăm necesar ca Ministerul Agriculturii și Ministerul Construcțiilor de Mașihi să urgenteze dotarea unităților agricole cu seturi de mașini corespunzătoare, care să realizeze recoltatul porumbului cu pierderi cit mai mici, precum și cu mașini pentru strinsul cocenilor, al întregii producții secuhdare, cu mașini pentru prepararea și înnobilarea acesteia pentru a deveni furaj de bună calitate.Cpntjnuarș firească a politicii interne, politica externă a partidului și statului nostru se caracterizează printr-un înalt spirit de responsabilitate, de principialitate șl consecvență în abordarea problemelor majore ale lumii contemporane. Indisolubil legată de numele, de strălucita personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, această politică înțeleaptă a determinat creșterea fără precedent a stimei, respectului și prestigiului internațional al României socialiste.Conferința extraordinară a organizației noastre județene de partid mi-a încredințat mandatul să asigur Conferința Națională, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii din județul Ialomița, în frunte cu comuniștii, vor face totul pentru înfăptuirea cu fermitate a mărețului Program elaborat de Congresul al XI- lea al partidului, a hotărîrilor ce se vor adopta la acest înalt forum, pentru binele și fericirea patriei noastre socialiste.

din raportul tovarășului secretar general care se referă la perfecționarea cadrului organizatoric al participării clasei muncitoare la conducerea societății, la creșterea rolului consiliilor oamenilor muncii si adunărilor generale în conducerea unităților economice, la sporirea numărului muncitorilor și al altor oameni ai muncii în consiliile de conducere, la . sporirea adunărilor generale în dezbaterea problemelor fundamentale ale unităților respective, în adoptarea măsurilor pentru îndeplinire^ planului și îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale personalului muncitor.Vă rog să-mi permiteți ca, în încheierea cuvintului meu, să fac și unele propuneri :Considerăm deosebit de ukilă dotarea întreprinderilor cu utilaje de mică mecanizare, care au rol deosebit in creșterea productivității muncii. De asemenea, pentru atingerea unui randament ridicat pe șantiere, pentru introducerea pe scară și mai largă a mecanizării și a unor procedee moderne de flux — cu o influență directă . asupra eficienței muncii — propun să fie extinsă experiența bună de realizare a unor obiective cu valori mici în regie proprie sau de atribuire a lor unor unități de profil cooperatist. Aceasta ar pune capăt dispersării actuale a șantierelor, a forței de muncă, mijloacelor tehnice și de transport și a aprovizionării. Ar fi necesar, de a- semenea, să căpătăm un sprijin mai substanțial de la forurile superioare de ramură pentru dezvoltarea mai rapidă a bazei de producție a prefabricatelor.Am mandatul comuniștilor, al întregului personal muncitor din întreprinderea noastră — români, germani și maghiari — să asigur conducerea partidului, pe secretarul său general, că sintem hotărîți să acționăm cu toată fermitatea pentru realizarea sarcinilor ce ne revin, adu- cindu-ne astfel contribuția la înflorirea și dezvoltarea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
lucit sintetizată și exprimată in Raportul prezentat Conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
(Continuare în pag. a X-a)
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(Urmare din pag. a IX-a)general al partidului, analiză creatoare, marxist-leninistă a realităților României contemporane șl a devenirii sale comuniste, document de inestimabilă valoare teoretică și practică pentru întregul nostru partid și popor.Constituie o deosebită cinste pentru mine să dau glas simțămintelor de prețuire și recunoștință pe care lc nutresc toți comuniștii, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, din județul nostru, să exprim fericirea de a vă avea în fruntea partidului șl statului pe dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit fiu al poporului nostru, înflăcărat patriot și revoluționar, pildă de contopire a gîndirii, voinței și acțiunii cu aspirațiile șl țelul comunist al întregii națiuni, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, proeminentă personalitate a lumii contemporane. (Permiteți-mi ca, de la această înaltă tribună a forumului comuniștilor români, să raportez Conferinței Naționale că, acționînd in strinsă unitate, într-o atmosferă de plenară angajare patriotică sub conducerea organelor și organizațiilor de partid pentru transpunerea în viață a ho- tărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, colectivele de oameni ai muncii din județul nostru au îndeplinit la 2 decembrie, cu 29 de zile înainte de termen, planul producției industriale pe primii doi ani ai cincinalului, creîndu-se astfel condiții ca pînă la sfîrșitul anului să obținem o producție industrială suplimentară în valoare de 1,8 miliarde lei. Aceste rezultate sînt rodul măsurilor luate pentru folosirea mai bună a capacităților de producție, accelerarea introducerii progresului tehnic, înnoirea și modernizarea tehnologiilor de fabricație și a produselor, organizarea mai bună a producției șl a muncii, măsuri care au condus la creșterea suplimentară a productivității muncii în industrie in acest an cu 2,9 la sută.La Investiții, prevederile de plan au fost depășite, de la începutul cincinalului pină în prezent fiind puse în funcțiune 50 de capacități și o- biective mai importante, dintre care 21 cu un avans de 30—90 de zile. In- vățămîntul de toate gradele a cunoscut o perfecționare și modernizare continuă, așezîndu-se pe baze noi, în strînsă corelație cu nevoile dezvoltării economico-sbciale; s-a îmbogățit întreaga viață social-culturală, prima ediție a Festivalului național „ființarea României" punînd în valoare capacitatea creatoare și talentul ne-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MIHAI SZABO
Am primit mandatul de mare cinste al celor 70 000 de comuniști din județul Bihor de a exprima, de la Înalta tribună a Conferinței Naționale a partidului, deosebita apreciere și totala noastră adeziune față de politica internă și externă, profund științifică, a Partidului Comunist Român, promovată cu consecvență revoluționară de conducerea partidului nostru, de secretarul său general.Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă o nouă și strălucită aprofundare a ideilor și tezelor fundamentale ale documentelor Congresului al XI-lea, a politicii de dezvoltare economico-socială a tuturor zonelor și localităților patriei.Pentru noi comuniștii, pentru toți oamenii muncii din județul Bihor — români, maghiari și de alte naționalități — înfrățiți în muncă, gînduri și idealuri, este o deosebită cinste și, in același timp, o mare bucurie și fericire să avem drept călăuză astfel de documente programatice, care definesc politica principială, revoluționară, științifică a partidului nostru.Exercitindu-și cu cinste șl răspundere comunistă rolul de conducător politic, organizația de partid din comuna Valea lui Mihai, comitetul nostru comunal de partid, îndrumate îndeaproape de comitetul județean de partid, acționează pentru înfăptuirea sarcinilor economico-sociale ce revin comunei noastre din hotă- rîrile Congresului al XI-lea. Colectivele de oameni ai muncii din cele 40 de unități economice, secții și instituții, sub permanenta conducere șl îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, depun eforturi susținute pentru a asigura în acest an o producție industrială și agricolă de peste 300 milioane lei. în anul 1977, țăranii cooperatori din Valea lui Mihai au obținut cea mai mare producție de grîu din Istoria comunei, 5 416 kg la hectar pe întreaga suprafață, o recoltă bună de legume, cartofi, sfeclă de zahăr, fructe, porumb, depășind majoritatea indicatorilor de plan. Pe raza comunei își desfășoară activitatea și 5 ferme ale întreprinderii agricole de stat, ale căror suc-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CONSTANTIN STÂTESCUVă rog să-mi permiteți ca, de la înalta tribună a Conferinței Naționale, să dau glas adeziunii totale la Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, document de inestimabilă valoare teoretică și practică, bilanț însuflețitor al realizărilor dobîndite in perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea, program de noi măsuri menite să asigure înfăptuirea sarcinilor privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. .Raportul, împreună cu toate celelalte documente supuse aprobării Conferinței, constituie o nouă dovadă a consecvenței cu care partidul nostru promovează noul, spiritul revoluționar în gîndire și acțiune, lupta neabătută pentru înlăturarea formelor învechite, preocuparea pentru perfecționarea continuă a democrației socialiste, a autoconducerii muncitorești, pentru crearea cadrului organizatoric cel mai potrivit, care să asigure participarea poporului la conducerea vieții economico-sociale.O parte componentă a măsurilor privind perfecționarea democrației noastre socialiste o constituie propunerile cu privire la perfecționarea activității organelor de justiție, procuraturii și Ministerului de Interne și la îmbunătățirea legislației Republicii Socialiste România. Aceste propuneri, elaborate sub directa îndrumare a secretarului nostru general, cuprind teze de o înaltă valoare principială, care își vor pune amprenta hot^ritoare asupra întregii suprastructuri juridice, asigurind deplina sa concordanță cu realitățile proprii orînduirii noastre. 

asemuit ale locuitorilor meleagurilor noastre, inestimabilul tezaur al folclorului mureșean.Doresc să exprim, de asemenea, deplina satisfacție și recunoștință a oamenilor muncii români, maghiari, germani din Județul nostru față de măsurile inițiate de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea mai accelerată a nivelului de trai al celor ce muncesc, pentru minunatele condiții de muncă și de viață create.în agricultură, în ultimii doi ani am obținut producții record la principalele culturi, ceea ce a permis ca în această perioadă să predăm la fondul de stat, peste media anuală a livrărilor din cincinalul precedent, 121 000 de tone de grîu, 590 000 de tone sfeclă de zahăr, 1 576 mii hl lapte de vacă și aproape 60 000 de tone de carne.înfăptuind sarcinile ce decurg din Programul unitar de dezvoltare a agriculturii, acordăm o atenție deosebită transpunerii în viață a prețioaselor dumneavoastră indicații cu privire la dezvoltarea accentuată a sectorului zootehnic, prin valorificarea mal judicioasă și eficientă a tradițiilor și condițiilor din județ în creșterea animalelor. Astfel, încă de la finele trimestrului al treilea din acest an. In sectorul cooperatist s-au realizat și depășit sarcinile de creștere a efectivelor de animale la toate speciile și categoriile.învâțînd continuu din pllduitoarea dumneavoastră activitate pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, aplicînd indicațiile date cu prilejul consfătuirilor de lucru de la Comitetul Central al partidului, comitetul județean, biroul și secretariatul său au inițiat o serie de analize și dezbateri cu activul pe domenii de activitate, antrenînd cadrele de partid și de stat din economie, știință, artă și cultură la studierea diferitelor fenomene cu care se confruntă colectivele de muncă, în elaborarea soluțiilor optime și a măsurilor ce se impun. Au fost organizate analize și dezbateri la fața locului, în întreprinderi, pe șantiere, unități agricole, în prezența biroului și secretariatului comitetului județean, cu participarea activelor de partid din unitățile respective, dezbateri deosebit de utile în găsirea modalităților concrete de lichidare a neajunsurilor. Acestea au demonstrat necesitatea unei și mai strînse legături ale organelor de partid 6u colectivele de muncă, permanentizarea acestui dialog fructuos cu producătorii bunurilor materiale și spirituale.Desigur, așa cum s-a subliniat în Raportul prezentat Conferinței Națio- 
cese demonstrează caracterul modern al muncii în agricultura socialistă. Dintr-un teren complet neproductiv de 700 hectare, colectivul de oameni ai muncii, împreună cu' specialiștii și comuniștii de aici, au reușit să obțină an de ap tot mai mari producții de fructe, care se bucură de aprecierea unanimă atît a consumatorilor de pe piața internă, cît și a beneficiarilor externi. Pe baza unor asemenea rezultate sînt create condițiile să ne înscriem în următorii ani cu contribuții tot mai importante la realizarea celor 24 milioane tone cereale pe întreaga țară la nivelul anului 1980.După ce a înfățișat realizările din primii doi ani ai cincinalului și perspectivele dezvoltării comunei Valea lui Mihai, vorbitorul a spus: Desigur, și în comuna noastră mai sînt multe de făcut pentru a ne putea număra printre localitățile fruntașe. Din cauza calamităților naturale la culturile de legume, fabrica de conserve „Aro- vit“. care produce, prelucrează și industrializează importante cantități de legume și fructe din zonă și chiar din localități mal îndepărtate, avînd cea mai mare pondere în producția industrială a comunei, se prezintă cu unele, rămîneri în urmă față de indicatorii de plan. De asemenea. în unitatea agricolă cooperatistă nu s-a acționat cu destulă energie și răspundere pentru mai buna organizare a producției și a muncii, pentru promovarea tehnologiilor avansate și întărirea ordinii și disciplinei în rindul cooperatorilor. De aceea, în spiritul marilor exigențe reieșite din raportul prezentat conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu, comitetul comunal de partid va milita cu hotărîre pentru creșterea spiritului de răspundere al fiecărei organizații de partid, al fiecărui comunist pentru folosirea rațională a fondului funciar și a bazei tehnico-materiale a fermelor întreprinderii agricole de stat șl cooperativei agricole de pe raza comunei, în vederea sporirii recoltelor de cereale, extinderea pomicul- turii și creșterea producției de fruc-

Un loc deosebit In cadrul propunerilor îl ocupă reorganizarea sistemului justiției, asigurarea cadrului necesar pentru participarea nemijlocită a maselor de oameni ai muncii la procesul de înfăptuire a legalității și ordinii de drept socialiste, schimbarea radicală a sistemului de sancționare și reintegrare socială a celor care au săvîrșit anumite abateri de la normele de conviețuire socială șl legile țării, perfecționarea continuă a formelor de prevenire a săvîrșirii unor asemenea fapte.O deosebită semnificație pentru reorganizarea Întregului nostru sistem judiciar o au înființarea con-
CUVÎNTULVă rog să-mi permiteți ca îndeplinind mandatul Încredințat de Conferința organizației județene de partid Iași să exprim aprobarea noastră deplină față de raportul prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de celelalte documente pe care le dezbatem, față de întreaga politică internă și externă a partidului.Aș dori să evidențiez faptul că în tabloul dezvoltării economico-sociale a țării înfățișat în raportul prezentat se regăsește și județul Iași, care înregistrează și în acest cincinal ritmuri superioare mediei de creștere a producției industriale naționale. Raportăm Conferinței Naționale îndeplinirea planului economic în industrie, pe primii doi ani ai cincina- 

nale de tovarășul Nicolae Ceaușescu, va trebui să punem un și mai mare accent pe munca de educare a oamenilor, de ridicare a gradului lor de conștiință, a spiritului lor revoluționar, de formare a unor constructori de nădejde ai socialismului șl comunismului. Pentru ridicarea eficienței activității întreprinderilor subliniez, de asemenea, necesitatea unei prezente directe, active a reprezentanților ministerelor și centralelor în unitățile de producție, înce- pînd cu fundamentarea cifrelor de plan și încheind cu soluționarea concretă și operativă a problemelor ce se ivesc în realizarea producției. Trebuie să recunoaștem, totodată, că unele organe de conducere colectivă din întreprinderile noastre nu acționează uneori cu deplină responsabilitate pentru realizarea întocmai și la timp a tuturor indicatorilor de plan, complăcîndu-se mai degrabă în căutarea de justificări decît in valorificarea capacității de gîndire tehnică și organizatorică, de creativitate a oamenilor muncii din propriile unități, de utilizare a tuturor rezervelor interne existente. Acestor neajunsuri, precum și lipsei de preocupare a unor organe și organizații de partid și conduceri colective din unele întreprinderi pentru lărgirea și diversificarea gamei de produse, pentru creșterea competitivității produselor pe piețele externe 1 se datorează — parțial — și nerealizarea planului de livrări la export pe ultimii doi ani. Nu-i mai puțin adevărat că sînt ministere și centrale care nu se ocupă de asigurarea bazei materiale necesare realizării sarcinilor de export și nici de prospectarea reală a pieței.îmi fac o datorie de onoare, în- deplinindu-mi mandatul încredințat de conferința județeană, de a asigura conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotă- rirea nestrămutată a organizației județene de partid, a tuturor oamenilor muncii români, maghiari, germani din județul Mureș de a acționa într-o unitate indestructibilă pentru a înfăptui neabătut înțeleaptă politică a partidului, pentru îndeplinirea exemplară a planului cincinal, a angajamentului de a obține, pină la finele anului 1980, o producție industrială suplimentară de 4,3 miliarde lei. Vom face totul pentru a da trăinicie și strălucire minunatelor perspective ale țării, conturate în orientările generale pentru întocmirea Planului de dezvoltare economico- socială în perioada 1981—1985, pentru a înfăptui destinele socialiste și comuniste ale scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
te. Cu toată fermitatea vom acționa pentru perfecționarea organizării producției și a muncii în cooperativa agricolă de producție și ridicarea, pe această cale, a rentabilității lor economice.Preocupări deosebite solicită asigurarea condițiilor pentru trecerea localității noastre din rîndul comunelor în categoria orașelor agroindustriale. îh acest scop, așa cum se indică în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, comitetul comunal de partid va urmări cu mai multă fermitate îmbunătățirea activității organizatorice a consiliului popular, pentru integrarea puternică a depu- taților în întreaga viață social-culturală a localității, pentru mobilizarea mai amplă a cetățenilor la acțiunile gospodărești și înfrumusețarea comunei.Pornind de la unele greutăți pe care le întîmpinăm în activitatea de partid, datorită actualei structuri organizatorice, aș propune ea în localitățile mai mari, cum este și Valea Iul Mihai, să existe posibilitatea creării unor organizații de partid ale pensionarilor sau alte categorii de membri ai partidului, a căror activitate nu este nemijlocit legată de cooperativele agricole de producție.Consider, de asemenea, că organele centrale cu răspunderi în domeniul mecanizării agriculturii au datoria să acționeze mai rapid pentru dotarea stațiunilor de mecanizare a agriculturii cu mașinile necesare e- xecutării unor lucrări, îndeosebi în zootehnie, ca și pentru recoltarea cartofilor, sfeclei de zahăr, porumbului și a altor culturi care cer un volum mare de muncă.Asigurăm conducerea partidului, pe secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că toți locuitorii comunei noastre, in frunte cu comuniștii, vom acționa cu hotărîre pentru aplicarea neabătută in viață a sarcinilor reieșite din raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, din celelalte documente ale fionferinței Naționale, din Pto- gramul adoptat de Congresul al XI-lea al partidului nostru.
siliilor de judecată muncitorești din unitățile economice socialiste și a consiliilor de judecată ale oamenilor muncii din cooperativele agricole de producție, din instituții și de pe lîngă consiliile populare, formate din judecători populari aleși direct din rîndul oamenilor muncii, precum și generalizarea participării la toate instanțele de judecată, inclusiv la Tribunalul Suprem, a judecătorilor populari, alături de judecătorii de profesie.Ansamblul acestor măsuri, împreună cu perfecționarea sistemului de alegere a tuturor judecătorilor, reprezintă o transformare esențială, de 
TOVARĂȘEI MARIA GLIGORlului, cu 25 de zile înainte de termen. Aceasta ne va permite să Înregistrăm pînă la finele anului o producție suplimentară de peste 1,5 miliarde lei, ceea ce constituie o bună premisă pentru îndeplinirea angajamentului asumat de organizația județeană de partid de a depăși prevederile inițiale ale cincinalului cu 6,7 miliarde lei. Este un bilanț care încorporează și contribuția femeilor, care reprezintă mai mult de jumătate din populația totală a județului, 43,4 la sută din personalul muncitor și circa două treimi din torța de muncă activă din agricultură. Alături deci de toți» oamenii muncii din județ, și femeile se bucură de a- vantajele măsurilor luate de partid privind ridicarea bunăstării întregu- 

structură șl concepție, • sistemului nostru judecătoresc, care corespunde unui proces firesc de dezvoltare a democrației socialiste, exprimînd forța de nezdruncinat a societății noastre, capacitatea maselor populare, a colectivelor de oameni ai muncii de a prelua răspunderi sporite in conducerea societății.O deosebită însemnătate pentru îmbunătățirea legislației o au orientările privitoare la perfecționarea sistemului de sancționare a celor care au comis abateri și încălcări ale legii. Sub acest aspect, subliniez în mod special importanța principiului potrivit căruia procesul de reeducare a persoanelor care săvîrșesc infracțiuni ce nu prezintă un grad ridicat de pericol social să se desfășoare, de regulă, fără privare de libertate, sub supravegherea colectivelor de muncă din unitățile socialiste, iar în unele cazuri și a organelor de stat, prin prestarea unei munci utile. Aceste măsuri sînt o expresie directă a înaltului umanism al societății noastre socialiste, ele fiind menite să asigure sporirea necontenită a rolului societății, al colectivelor de oameni ai muncii in prevenirea și combaterea unor încălcări ale normelor de conviețuire socială și a legilor, să creeze condiții ca aceștia să se reintegreze cît mai rapid în viața socială.Așa cum se subliniază însă în documentele Conferinței Naționale, umanismul nostru socialist, concretizat In oferta generoasă făcută de societate, celor care au"*  comis abateri, de a se integra In viața socială, nu are nimic comun cu îngăduința față de atitudinile de dispreț și de sfidare a ordinii noastre de drept. Umanismul societății noastre este în același timp și, mai ales, atitudinea responsabilă, plină de grijă față de apărarea valorilor societății noastre, a cuceririlor revoluționare ale poporului, a avutului obștesc și personal. a ordinii și liniștii publice, a drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor.De aceea, pe drept cuvlnt conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, a criticat organele de stat care au atribuții în domeniul justiției pentru lipsa de fermitate de care au dat dovadă intr-o anumită perioadă față de unele manifestări antisociale. Aceste critici îndreptățite au constituit pentru întregul personal al justiției un prilej de analiză exigentă a propriei activități și de angajare hotărită pentru înlăturarea deficiențelor constatate.O deosebită importanță pentru perfecționarea întregii activități a organelor judiciare sînt principiile de înfăptuire a justiției, cuprinse in orientările supuSe aprobării Conferinței Naționale : respectarea neabătută a Constituției și legilor țării, egalitatea tuturor, fără nici un fel de deosebire, în fața legii, respectarea dreptului de apărare pentru orice persoană învinuită, extinderea dreptului de asistență judiciară încă în faza primelor cercetări, limitarea posibilității de prelungire a arestării preventive, respectarea riguroasă a prezumției de nevinovăție, astfel incit nimeni să nu poată fi sancționat dacă nu se face dovada certă a faptelor sale, dreptul de recuzare și altele. Toate, acestea nu sînt simple principii juridice, ci ele exprimă o concepție politică — concepție promovată consecvent de partidul nostru, pentru întărirea climatului de legalitate, care să dea expresie cerinței subliniate în repetate rînduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca nici un vinovat să nu rămînă nepedepsit și nici o persoană nevinovată să nu sufere pe nedrept rigorile legii.In rîndul preocupărilor legate de transpunerea în viață a tuturor măsurilor preconizate, un loc aparte îl ocupă necesitatea intensificării activității educative, de prevenire a încălcării legilor. Sprijinirea colectivelor de muncă în opera educativă pe care o desfășoară, intensificarea măsurilor de explicare a legilor, a politicii partidului și statului nostru de înfăptuire a principiului legalității socialiste în toate domeniile de activitate, profunda integrare a activității juriștilor în viața socială constituie sarcini de prim ordin care ne revin nouă, celor care lucrăm în domeniul juridic.Orientările ce vor fi adoptate de Conferința Națională, cu profundele lor semnificații politice, sociale, etice și juridice, vor trebui să-și găsească reflectarea în noua legislație privind sistemul de judecată, în noua legislație penală și contravențională, în .noul cod al familiei și în noua legislație civilă, aflate in pregătire. A- ceastă legislație va exprima politica partidului nostru, noile principii de drept corespunzătoare actualei etape de dezvoltare a societății noastre, principiile democrației socialiste și ale umanismului nostru socialist, ale fermității în combaterea oricăror Încălcări ale legii, principiile solidarității, ale primatului muncii, combaterea cu hotărîre a oricăror tendințe de a pretinde de la societate totul, fără o participare deplin angajată In munca plină de abnegație pe care poporul nostru o desfășoară pentru înfăptuirea obiectivelor înscrise în Programul partidului.Profund integrați in efortul colectiv al întregului nostru popor, judecătorii, întregul personal din sistemul justiției, crescut și educat de partid in anii revoluției și construcției noastre socialiste, m-au împuternicit să aduc Conferinței Naționale, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, angajamentul ferm, de adevă- rați activiști ai partidului și statului, de a acționa fără preget pentru traducerea in viață a hotărîrilor partidului, de a contribui cu întreaga putere de muncă la înfăptuirea sarcinilor care ne revin in actuala etapă de dezvoltare a societății noastre.
Iul popor, concretizate In creșterea retribuției personalului muncitor, a pensiilor și alocațiilor de stat pentru copii, a ajutoarelor pentru mamele cu mulți copii, reducerea treptată a săptămînii de lucru.Spunînd aceasta vreau să se înțeleagă că noi, femeile, sîntem conștiente de importanța sublinierii făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu In raportul prezentat că „programele privind creșterea suplimentară a producției și a nivelului de trai ton- stituie un tot unitar, că numai realizarea lor concomitentă și în întregime poate asigura dezvoltarea accelerată a economiei naționale și ridicarea pe o treaptă superioară a gradului de civilizație materială și spirituală a întregului popor".

In continuare președinta Comitetului județean al femeilor Iași a arătat că In toate acțiunile s-a ținut seama de faptul că din întreaga populație a municipiului două treimi n-a împlinit încă vîrsta de 30 de ani, iar peste 60 la sută provine din mediul rural, că în multe unități ponderea femeilor depășește 80 la sută din totalul personalului muncitor, media de vîrstă fiind in unele colective sub 25 de ani, că in multe cooperative agricole femeile reprezintă peste 80 la sută din forța de muncă. In afara acțiunilor educative. a muncii desfășurate In întreprinderi, instituții și cooperative agricole, sîntem preocupate de antrenarea unui număr sporit de femei la activitatea obștească, la soluționarea unor probleme de interes social, in cadrul cărora un loc principal îl ocupă gospodărirea localităților, educația sanitară a populației, controlul obștesc.Expresie a nivelului de conștiință, a pregătirii politice și profesionale, tot mai multe femei cer și sînt primite în rîndul membrilor de partid, ceea ce face ca femeile să reprezinte
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI LETAY LAJOSCa In toate momentele istorice de seamă de aproape un deceniu și jumătate, și de data aceasta, la acest înalt forum al comuniștilor, Conferința Națională, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în magistralul său raport, a dat claritate învățămintelor desprinse din strădaniile noastre anterioare și perspectivelor de dezvoltare și progres ale unui popor ce-și făurește destinele după propria sa voință, liber și stăpîn pe munca sa, pe rezervele sale materiale și spirituale, folosindu-le mereu mai chibzuit, mai științific, mai politic — în interesul propriu, pentru cauza unei lumi mai drepte și mai umane.Sînt sigur că opera edificată de generațiile acestui ev creator de istorie nouâ ne va da dreptul să a- firmăm : am fost contemporani cu Nicolae Ceaușescu. Sînt convins că opera tovarășului Nicolae Ceaușescu va intra în istoria acestei țări ca faptă a omului care a crezut neclintit in geniul creator al poporului său liber și bucurîndu-se de contribuția plenară și de dragostea sa nețărmurită, a plămădit pe aceste plaiuri străvechi o civilizație modernă, de cultură socialistă, comunistă.Domeniul in care lucrez se leagă cu mii de fire de acele mari probleme ale construcției, ale creației pe care ni le-a înfățișat secretarul general al partidului. In timp ce ascultam acest istoric raport, mereu mi s-au ivit implicații umane ale cifrelor și datelor, interogîndu-mă, întrebîndu-mă, în ce măsură sînt părtaș la realizări, cum aș putea să contribui mai eficient decît pînă acum la desăvîrșirea viitorului, la accelerarea dezvoltării. Sînt muncitor al condeiului și cred că împreună cu mine, aceleași întrebări și-au pus, nu o dată, toți colegii mei în ale scrisului, și nu numai cu ocazia unor asemenea mari bilanțuri cum este cel de astăzi, Conferința Națională a partidului, dar și In liniștea creației, în fața tăcerii pretențioase și reci a hîrtiei.Constituie — și In ce măsură constituie — munca noastră, munca scriitorilor, parte din construirea societății comuniste, din munca de partid a formării. omului ? Literatura ultimilor ani, activitatea scriitorilor, și

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MIHAI TELESCURaportul prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu reprezintă pentru noi toți, pentru întregul nostru popor, un document programatic model, exemplu de gîndire plină de cutezanță, de aplicare creatoare a adevărurilor generale ale teoriei marxiste la realitățile și condițiile istorice ale României socialiste. El conturează, într-o largă perspectivă, destinele viitoare ale națiunii noastre socialiste, evoluția mai rapidă a României pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism.Exprimînd, In numele celor aproape 90 000 de comuniști, al tuturor oamenilor muncii din județul Timiș — români, germani, maghiari, sirbi și de alte naționalități — deplinul acord față de conținutul Raportului, al celorlalte documente prezentate spre dezbatere Conferinței Naționale, vă rog să-mi permiteți să relev, și cu acest prilej, profunda recunoștință pe care, împreună cu întregul popor, o purtăm tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru contribuția inestimabilă pe care a adus-o și o aduce la elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, pentru rolul său hotărîtor în făurirea unei Românii moderne și prospere.Am deosebita satisfacție de a raporta înaltului forum al partidului că în bilanțul atît de rodnic înfățișat în Raportul prezentat Conferinței de secretarul nostru general se află incorporate și rezultatele eforturilor pline de avînt patriotic ale oamenilor muncii de pe meleagurile județului Timiș. Beneficiind de sprijinul permanent al conducerii partidului pentru transpunerea in viață a sarcinilor ce decurg din hotărîrile Congresului al XI-lea, de prețioasele indicații pe care ni le-ați dat dv., mult stimate tovarășe secretar general, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate in județul nostru, industria timișeană a cunoscut în perioada 1976—1977 un ritm mediu de creștere de peste 13 la sută, superior celui prevăzut prin planul de stat. Aceasta ne-a creat posibilitatea să obținem pe primii doi ani ai cincinalului o producție suplimentară in valoare de peste 2,5 miliarde lei.In aceeași perioadă, in agricultura Județului s-au realizat producții de cereale de peste 1,2 milioane tone anual, Iar In acest an obținem cea mai tnare producție agricolă globală din Întreaga istorie a meleagurilor noastre. Rezultate bune s-au obținut și In domeniul zootehniei. Vom depăși sarcinile planificate la producția de lapte, ceea ce ne permite să livrăm la fondul de stat aproape 1 400 000 hectolitri lapte ; la carne vom livra la fondul de stat cu 10 000 tone mai mult decît în 1976. Se înfăptuiesc, de asemenea, măsurile de creștere a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii.In Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, un loc central îl ocupă 

astăzi peste 27 la sută din totalul membrilor de partid din județ. Măsurile întreprinse de conducerea partidului consacrate creșterii răspunderii noastre în viața economică și socială a țării găsesc un ecou favorabil și in județul Iași, prin promovarea unui număr tot mai mare de femei în munci de conducere, in consiliile oamenilor muncii, în consiliile locale de educație politică și cultură socialistă, in toate organismele democrației noastre muncitorești^ Din totalul deputaților aleși la 20 noiembrie în consiliile populare municipal, orășenești și comunale, peste 35 la sută îl formează femeile.In continuare, referindu-se la unele lipsuri și neajunsuri, vorbitoarea a arătat că trebuie să crească rolul femeii și mamei în educarea copiilor, a tinerilor în spiritul muncii, al cinstei și corectitudinii și în reeducarea prin muncă a celor care comit diferite abateri de la normele de conviețuire socială, în redarea grabnică a acestora societății.în calitate de membră a biroului comitetului județean de partid vreau să menționez că aprecierile critice 
printre el și cea a scriitorilor clujeni, dintre care fac parte, este o dovadă convingătoare în acest sens. Fața omului nou se uită la noi din șiruri de cărți, despre el vorbesc în paginile revistelor genuri înnoite, împlinite, sau chiar el însuși ia cu- vîntul cu competență și pricepere în aceste pagini, spunîndu-și părerea, discutînd intr-un dialog continuu cu noi despre problema literaturii și artelor. Nicicind în istoria acestui popor și desigur a nici unui popor nu găsim ca în anii noștri pilda unei activități spirituale atît de intensive și atît de cuprinzătoare. Prima ediție, nu demult încheiată, a Festivalului „Cîntarea României" a> demonstrat strălucit în întreaga țară, cît și în județul nostru, geniul creator al poporului nostru, dar în același timp a subliniat cu pregnanță răspunderea creatorilor, scriitorilor, artiștilor in această mare mișcare spirituală — inspirată și inițiată de către secretarul general al partiduliii.La Congresul educației politice șl al culturii socialiste, ținut în vara anului trecut, tovarășul Nicolae Ceaușescu formula astfel sarcina primordială a muncii cultural-poli- tice în actuala etapă istorică : „în esență, noi comuniștii ne propunem de fapt să venim — dacă se poate spune astfel — în sprijinul naturii, care a sintetizat în om forma superioară de organizare a materiei, acționînd prin toate mijloacele pentru stimularea însușirilor celor mai nobile ale acestuia, pentru dezvoltarea sensibilității sale, a dorinței și voinței de autodepășire, pentru amplificarea continuă a cunoașterii sale, pentru împlinirea visurilor sale celor mai cutezătoare, de progres, dreptate, fericire".In aprecierea creației noastre, a manifestărilor din fazele comunale, județene sau națională ale Festivalului „Cîntarea României" am pornit întotdeauna de la cuvintele secretarului general al partidului. Căci politica partidului nostru se înfăptuiește, in toate compartimentele vieții, numai atunci și în măsura în care milioanele de oameni ai muncii, întregul popor și-o însușește, și-o înfăptuiește în activitatea de zi cu zi. Așa este și în viața culturală. Cel ce a urmărit reușitele spectacole ale 
analiza căilor și mijloacelor de înfăptuire a actualului plan cincinal și a măsurilor suplimentare de dezvoltare economico-socială pină în 1980. Potrivit indicațiilor conducerii partidului, Comitetul județean de partid Timiș a desfășurat, împreună cu activul său, ample acțiuni de identificare a unor noi rezerve de' creștere a producției în toate ramurile economiei. Ca urmare a măsurilor tehnico-organizatorice aplicate am înregistrat o mai bună folosire a capacităților de producție, indicele de utilizare a mașinilor-unelte crescînd de la 79,2 la sută în trimestrul IV al anului 1976, la aproape 85 la sută in luna noiembrie a.c. Am reușit să asigurăm, de asemenea, și o mai mar' reducere a consumurilor specifice de materii prime, combustibili și energie electrică. Sîntem in plin proces de perfecționare a acțiunilor care au drept scop asimilarea unor noi produse și tehnologii. Iată numai cîteva din faptele de muncă, din inițiativele care se află la baza angajamentului nostru de a obține pină la sfîrșitul cincinalului, peste prevederi, o producție industrială de 5,7 miliarde lei, urmînd ca in 1980 valoarea producției globale a județului să ajungă la peste 40 miliarde Iei, aproape de două ori mai mare în comparație cu aceea a anului 1975.Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că, datorită lipsei unui control sistematic, exigent, din partea comitetului județean, a comitetelor municipale și orășenești de partid, în unele întreprinderi se mențin încă neajunsuri în organizarea producției și a muncii. In folosirea mijloacelor de dotare și a forței de muncă, se acționează insuficient pentru promovarea noului ; productivitatea muncii nu a atins încă nivelul stabilit prin sarcina suplimentară. Nu toate întreprinderile se încadrează în sarcina de reducere a cheltuielilor materiale. Vom milita cu mai multă perseverență pentru angajarea mai activă a colectivelor din unitățile productive, ca și a puternicului potențial de creație tehnico-științifică de care dispunem în vederea extinderii mecanizării și automatizării, a ridicării nivelului tehnic, calitativ al producției în toate întreprinderile.Sîntem conștienți de faptul că și In domeniul agriculturii se manifestă un șir de lipsuri, dispunem de rezerve încă nevalorificate, că n-am Izbutit încă să ne ridicăm la nivelul posibilităților existente. Ne-am propus. de aceea, ca, împreună cu activul comitetului județean de partid, să efectuăm în perioada imediat următoare, la nivelul tuturor consiliilor intercooperatiste și al întreprinderilor agricole de stat, o analiză aprofundată asupra modului în care s-a acționat pentru îndeplinirea planului pe anul 1977, să luăm măsuri energice In vederea valorificării superioare a rezervelor de creștere a producțiilor vegetale și animale și tn mod deosebit la cultura porumbu

cu privire la neajunsurile In activitatea politico-educativă și organizatorică. în stilul de muncă al organelor de partid, din raportul prezentat conferinței, sînt pe deplin valabile și pentru organizația noastră județeană. Recenta conferință a , organizației județene de partid a stabilit măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea unor asemenea neajunsuri, măsuri cu atît mai necesare cu cit realizarea prevederilor programului suplimentar de dezvoltare economico- socială pentru perioada 1976—1980 pune problema creșterii rolului conducător al tuturor organelor și organizațiilor de partid, a forței lor educative.In încheiere, doresc să reafirm, în numele comuniștilor, al femeilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Iași, hotărîrea noastră fermă de a acționa cu toate forțele pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin in înfăptuirea neabătută a programului suplimentar de dezvoltare din acest cincinal, de a ne spori necontenit contribuția la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
ansamblurilor de teatru din uzine, cel ce a auzit la ședințele cenaclurilor literare elevi, tineri muncitori recitind versuri ce grăiesc despre noi, acela știe prea bine ce înseamnă, ce poate însemna în viitor dacă masele vor face tot mai viabile cele mai reprezentative și mai nobile valori ale culturii noastre și sub imboldul acestor valori vor crea noi și noi opere artistice.Literaturii îi revine un rol deosebit de important în desfășurarea a- cestui mare proces de creație. în cea de-a doua ediție a Festivalului „Cîntarea României", noi, scriitorii, trebuie să ajutăm cu opere, piese, poezii patriotice și de mai mare efect, cultura de masă, trebuie să contribuim cu și mai mare grijă și răspundere, înainte de toate, la activizarea, dezvoltarea posibilităților creatoare ale oamenilor muncii.Am simțit In munca noastră de scriitori, redactori, întotdeauna răspunderea care ne revine, dar o simțim și mai mult prin marea încredere acordată chiar în ultima vreme de către conducerea de partid și personal de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ni s-a încredințat întreaga răspundere ca împreună cu consiliile de conducere ale revistelor, din care vor face parte un număr însemnat de reprezentanți ai diferitelor categorii de oameni ai muncii, să ridicăm calitatea și conținutul educativ, politic și ideologic al creațiilor noastre. Vom dovedi prin scrisul nostru, prin publicațiile la care lucrăm, în contactul cu masele de cititori, că sîntem demni de a- ceastă mare încredere.Poporul care depășește planurile așteaptă de la noi opere în care să se regăsească și care să înnoiască omenia noastră.Ascultînd pe cei ce au analizat In cadrul conferinței suplimentarea planului de dezvoltare economică, scriitorul se gîndește la versurile, romanele, reportajele, eseurile, la operele care vor putea fi depuse pe masa Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, îndeplinind astfel, cu deplină responsabilitate, îndatoririle asumate față de partid, față de popor.
lui, pentru respectarea obligatorie a tehnologiei fiecărei culturi, scurtarea duratei campaniilor agricole. Vom acorda o atenție sporită creșterii potențialului productiv al pă- mintului — mai ales a solurilor gre- le — prin grăbirea lucrărilor de desecări, nivelări, afinare profundă, aplicarea amendamentelor și fertilizare ; vom sprijini mai îndeaproape activitatea de cercetare științifică pentru urgentarea creării în zonele noastre de soiuri de hibrizi mai timpurii și mai productivi, vom acționa cu toată energia pentru întărirea ordinii și disciplinei în unitățile agricole.îndeplinirea sarcinilor deosebite ce ne stau in față in toate sectoarele este nemijlocit legată de perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid. însușindu-ne pe deplin critica principială, constructivă a tovarășului secretar general, țin să subliniez că sîntem conștient! de răspunderea ce ne revine in aplicarea cu mai multă consecvență, exigență și fermitate a politicii de selecționare, pregătire și promovare a cadrelor, în perfecționarea muncii de educare a activiștilor de partid și de stat în spiritul disciplinei ferme, al combativității revoluționare, al respectării cu strictețe a principiilor eticii și echității socialiste.Raportul prezentat Conferinței Naționale a întreprins o amplă și profundă analiză a evoluției situației internaționale contemporane, relie- fînd cu deosebită pregnanță justețea orientărilor stabilite de Congresul al XI-lea in domeniul politicii externe a partidului și statului nostru. împreună cu întregul popor, comuniștii, toți cetățenii județului Timiș, fără deosebire de naționalitate, a- probă pe deplin poziția principială, constructivă a țării noastre față de problemele vieții politice internaționale, omagiind contribuția deosebită a tovarășului Nicolae Ceaușescu la afirmarea principiilor noi de relații între state, la crearea unui climat internațional de pace și destindere, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte. Sintem mîndri că politica externă a României socialiste — care poartă girul puternicei personalități a tovarășului Nicolae Ceaușescu — se bucură de un larg prestigiu pe țoate meridianele globului pămîntesc.In încheiere, vă rog să-mi permiteți să asigur Conferința Națională, pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, că, întărindu-șl continuu capacitatea politică și organizatorică, organizația noastră județeană de partid va acționa și în continuare cu un înalt spirit de răspundere pentru înfăptuirea politicii interne și externe marxist-leniniste a partidului, cu convingerea nestrămutată că astfel vom aduce o contribuție mereu sporită la progresul și prosperitatea României socialiste.
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE 
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

t V

(Urmare din pag. I) participat 247 de delegați și invitați. Au luat cuvintul 32 de tovarăși.La lucrările Secțiunii pentru creșterea nivelului de trai material și cultural al întregului popor, cuprins în programul adoptat la plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1977, conduse de tovarășul Janos Fazekas, au participat 271 de delegați și invitați. Au luat cuvintul 30 de tovarăși.La lucrările Secțiunii pentru trecerea treptată Ia reducerea duratei săp- tăminii de lucru pe baza programului adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1976, conduse de tovarășul Gheorghe Pană, au participat 260 de delegați și invitați. Au luat cuvintul 32 de tovarăși.La lucrările Secțiunii pentru perfecționarea conducerii activității eco- nomlco-sociale, a sistemului legislativ 

și dezvoltarea democrației socialiste, conduse de tovarășul Paul Niculescu. au participat 269 de delegați și invitați. Au luat cuvintul 30 de tovarăși.La lucrările Secțiunii pentru activitatea organizatorică de partid, perfecționarea stilului și metodelor de muncă, creșterea rolului organelor și organizațiilor de partid in conducerea vieții politice, economice și sociale, conduse de tovarășul Uie Verdeț, au participat 270 de delegați și invitați. Au luat cuvintul 41 de tovarăși.La lucrările Secțiunii pentru perfecționarea învățămîntului, pregătirea forței de muncă, creșterea și promovarea cadrelor, conduse de tovarășul Emil Bobu, au participat 252 de delegați și invitați. Au luat cuvintul 27 de tovarăși.La lucrările Secțiunii pentru activitatea politico-ideologieă, culturală si de educație socialistă a maselor, conduse de tovarășul Cornel Burtică, 

au luat parte 321 de delegați și Invitați. Au luat cuvintul 26 de tovarăși.La lucrările Secțiunii privind politica externă a partidului și statului, colaborarea și cooperarea economică internațională, conduse de tovarășul Gheorghe Oprea, au participat 261 de delegați și invitați. Au luat cuvintul 26 de tovarăși.Participanții la dezbateri au dat o înaltă apreciere Raportului prezentat la conferință de tovarășul Nicolae Ceaușescu. document de o inestimabilă valoare teoretică și practică, înalt model de analiză a- profundată a activității desfășurate pentru înfăptuirea Programului elaborat de cel de-al XI-lea Congres al partidului, care, prin bogăția și amploarea orientărilor și concluziilor, prin întregul său conținut de idei, oferă întregului partid, tuturor oamenilor muncii un îndreptar de 

cea mai mare valoare In Întreaga activitate de viitor.Exprimind întreaga adeziune la politica internă și externă a partidului, cei care au luat cuvintul au prezentat sute de propuneri privind transpunerea în viață a obiectivelor și sarcinilor cuprinse in Raportul prezentat de secretarul general al partidului. în celelalte documente supuse dezbaterii Conferinței.în numele colectivelor pe care le reprezintă, vorbitorii s-au angajat solemn în fața înaltului forum al partidului să muncească cu dăruire, cu răspundere comunistă și devotament pentru traducerea în viață a tuturor hotărîrilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului pentru înflorirea necontenită a patriei noastre scumpe — România socialistă.Lucrările Conferinței Naționale a P.C.R. continuă.

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală
9.35 Film artistic : „Alexandra și In

fernul”. Producție a Casei de fil
me 4.

11,10 Cintece patriotice șl revoluționare. 
Muzică populară românească.
PROGRAMELE 1 șl 2

In jurul orei 12,00 — Transmi
siune directă din Sala Palatului 
Republicii : ședința de Închidere 
a lucrărilor Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român.
PROGRAMUL 1

16 Telex
16,05 Teleșcoală. Politica Partidului Co

munist Român de dezvoltare a 
Industriei.

16.35 Curs de limbă franceză.
17,05 Emisiune în limba germană.
18,50 Tragerea loto. 
19,05 Film serial pentru copil: „Cuore”.
19.30 Telejurnal. « CONFERINȚA NA

ȚIONALA A P.C.R.
20.30 Cinstim cu trainică Iubire Parti

dul Comunist Român. Spectacol 
muzical-literar-coregraflc dedicat 
Conferinței Naționale ■ parti
dului.

21,00 Film artistic : „Viva Zapata”. Pre
mieră TV. Producție a studiouri
lor americane.

22,40 Telejurnal
PROGRAMUL >

17,00 Pe teme economice
17.30 Ora veselă
18.25 Radar pionieresc
18,45 Portativ. Interprețl al sonatei ro

mânești
19.30 Telejurnal • conferința na

ționala a PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN

20.30 Flacăra vie a științei : Ion Borcea 
(1879-1936)

21.00 Blocnotes — informații utilitare
21.25 Treptele afirmării. Pianista Dori

na Bindea
21.55 Telerama sport
22.25 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 decembrie. în țară : Vremea 
va fi în general umedă, cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipitații mai ales 
sub formă de ploaie, îndeosebi în ju
mătatea de vest a țării. Vînt moderat, 
cu unele intensificări, ia început din 
sectorul estic, apoi din sud-vest. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 7 și plus 3 grade, mai coborite 
la început în estul Transilvaniei și nor
dul Moldovei, iar cele maxime între 
minus 3 și plus 7 grade. Dimineața și 
seara local se va produce ceață. în 
București : Vreme în general umedă, 
cu cerul mai mult noros. Vor cădea 
precipitații mai ales sub formă de 
ploaie, vînt moderat, temperatura în 
scădere la Început, apoi în creștere.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN DANEMARCAAm primit cu profundă tristețe vestea încetării din viață a tovarășului Knud Jespersen, președintele Partidului Comunist din Danemarca, militant de seamă al clasei muncitoare daneze, prieten al României socialiste, al poporului român și al meu personal.în legătură cu această grea pierdere, In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a] comuniștilor români și al meu personal, vă adresez dumneavoastră cele mal sincere condoleanțe, iar familiei îndoliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Lucrările Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică și tehnico - științifică 

dintre România și Vietnamîntre l și 8 decembrie 1977, la București s-au desfășurat lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științifică dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Vietnam.Delegația română a fost condusă de Paul Niculescu, viceprim-minis- tru al guvernului, președintele părții române in Comisia mixtă, iar delegația vietnameză de Do Muoi, vice- prim-ministru ai guvernului, președintele părții vietnameze în Comisia mixtă.în cursul tratativelor, cele două delegații guvernamentale au evidențiat importanța deosebită a întîlni- rilor și convorbirilor fructuoase dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Le Duan, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, care au condus la dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor de prietenie și colaborare intre partidele, guvernele și popoarele celor două țări.în cadrul lucrărilor și convorbirilor s-au examinat stadiul acțiunilor de colaborare și cooperare economică dintre cele două țări în domeniile petrolier, minier, construcțiilor de mașini, economiei forestiere și materialelor de construcții și in alte seetoare de interes reciproc, precum și desfășurarea schimburilor de mărfuri dintre cele două țări.Exprimîndu-se satisfacția pentru 

evoluția ascendentă a acestor relații de colaborare, s-au stabilit măsuri pentru dezvoltarea lor, pentru lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale dintre cele două țări.în încheierea lucrărilor, care s-au desfășurat în spiritul tradiționalelor relații de prietenie, stimă și deplină înțelegere, conducătorii celor două delegații au semnat Protocolul sesiunii a V-a a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științifică dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Vietnam.Cu același prilej, Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Nguyen Van Dao, adjunct al ministrului comerțului exterior, au semnat Protocolul privind schimburile de mărfuri între cele două țări pe anul 1978, iar Cornel Pinzaru, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, și Tran Thuan, ambasadorul R.S. Vietnam la București, au semnat Acordul de ajutor privind dotarea de către partea română a unei școli profesionale de construcții din R.S. Vietnam.La semnarea documentelor au fost prezenți membrii celor două delegații guvernamentale economice, precum și membri ai ambasadei.
★în aceeași zi, delegația economică guvernamentală vietnameză a părăsit Capitala. La aeroport, oaspeții au fost salutați de Paul Niculescu, de ceilalți membri ai delegației române. (Agerpres).

Cu mînecile suflecate, țara 
înfăptuiește politica partidului

Din sala Conferinței, în spațiul fierbinte, de muncă și nâzuinți comuniste al țării.Porțile <ie Fier I. Raport comunist : in ziua deschiderii Conferinței Naționale a partidului s-au realizat integral prevederile de plan" pe 1977. Pină la sfirșitul anului, Dunărea va fi silită să producă aici, unde se înalță puternicul edificiu al luminii. simbol al politicii partidului de industrializare, de prietenie și colaborare cu toate popoarele lumii, încă 300 milioane kilowați-oră energie electrică.Călărași. Raport comunist. Nicolae Albu, șeful unei echipe de pe marele șantier al viitoarei cetăți de foc, face bilanțul zilei de lucru, în timp ce în sala Conferinței se discută despre oțel și piine, despre prezent și viitor, despre locul nostru în lume și politica de pace promovată de țara noastră, de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ce arată acest bilanț de o zi ? La oțelăria I, un avans în baterea piloților. Echipa lui Ion Popescu, care montează stîlpii la hala oțelăriei electrice, a depășit planul cu 111 la sută. Faptă de constructori ce grăbesc clipa șarjelor fierbinți.Govora. Raport comunist: ieri la amiază, combinatul de produse sodice a îndeplinit planul la toți indicatorii, pe anul 1977.Caracal. Muncitoarea Antoneta Florescu, de la întreprinderea de conserve, prezintă raportul comunist al schimbului de onoare dedicat marelui eveniment din viața politică a României socialiste : 1 200 kilograme de conserve produse peste plan. „Ritmuri firești pentru oameni care sînt cu adevărat stăpini și producători. Așa am izbutit noi, colectivul de muncă al întreprinderii, să îndeplinim înainte de termen planul pe primii doi ani ai cincinalului. Astfel, vom realiza noi, colectivul întreprinderii, o producție suplimentară pină la sfirșitul acestui an în valoare de 18 milioane lei“.Ocna Mureș. Combinatul de produse sodice. Raport comunist : in săptămina record in curs de desfășurare și consacrată Conferinței Naționale a partidului s-au obținut deja, peste prevederile de plan, 42 tone sodă caustică, 30 tone bicarbonat de sodiu, 12 tone silicat solid, 2 tone inosil și economii, datorate unui grup destoinic de electricieni, în valoare de 800 000 lei.Slatina. Raport comunist susținut de comunistul Ionică Radu, șef de echipă la întreprinderea de aluminiu: „Conferința Națională a partidului a început în ziua cind noi am îndeplinit planul pe primii doi ani ai cincinalului. Pină in pragul iui 1978 vom realiza o producție de 235 milioane lei. Asta înseamnă mai mult de 70 la sută din planul suplimentar ce ne revine nouă. Mai e nevoie să adaug că acest plan suplimentar, elaborat la inițiativa personală a tovarășului Nicolae Ceaușescu și supus dezbaterii și aprobării Conferinței, este temeinic gîndit, realist și posibil de înfăptuit?”.Gheorghenii Harghitei. La raportul comunist de aici, Borsodi Zoltân, șef de lot la Grupul de șantiere de construcții industriale Harghita, șan

tiere care au predat de curînd beneficiarului un obiectiv industrial cu 10 luni înainte de termen: „Acum ne grăbim Să realizăm un alt obiectiv in avans cu o lună de zile. Lucrăm cu însuflețire, cu răspundere muncitorească pentru realizarea sarcinilor de plan ce ne revin, pentru îndeplinirea prpgramului suplimentar. Aceasta, deoarece, așa cum arăta Ia Conferință tovarășul Ceaușescu, tot ceea ce edificăm in patria noastră — România socialistă — edificăm pentru fiii ei, români, maghiari, germani, de alte naționalități".Cimpulung. Raport comunist de la combinatul de lianți : în cadrul schimburilor de onoare, organizate în cinstea Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, s-au realizat aici, peste plan, 200 tone de ciment.Pitești. Raport comunist de la întreprinderea „Argeșeana" : și aici,
Raport comunist 

din toate 
colțurile patriei

in schimburile de onoare, s-au produs suplimentar 1 500 mp de stofă și 9 000 kg de fire.Notăm aici și un gind al rectificatorului Ion Nițu, din capitala autoturismului românesc : „Ascultînd Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu am reținut, intre atitea alte idei deosebite, că trebuie să punem un accent și mai puternic în munca noastră pe calitatea produselor și economisirea materiilor prime. E normal să fie așa. Ne angajăm ferm, în fața secretarului general al partidului, să producem automobile și piese de schimb de cea mai bună calitate, cu economii la consumurile specifice".Raport comunist, de ultimă oră, din ținutul Bistriței Năsăudului, mai exact de la mina Valea Blaznej. Urează mai întîi „Noroc bun" Confe-, rinței șeful de brigadă Victor Nati, care adaugă : „Schimbul nostru a dat peste plan în zilele Conferinței 100 tone minereu complex. Tone datorate unor destoinici oameni ai a- dincurilor cum sînt loan Ștefan, Va- sile Koblicika, Florea Nacu, Triton Plug și alții. Ștafeta minerească de vrednicie și fapte de laudă a fost preluată de schimbul condus de sub- inginerul Mircea Ioan Pop, care a adăugat alte tone de minereu date în plus, țării"...în sala Conferinței, reprezentanții câlor 2,7 milioane de comuniști, muncitori, țărani, intelectuali, tineri și virstnici, români, maghiari, germani și de alte naționalități dezbat probleme fundamentale pentru ziua de azi și de miine a României socialiste. în acest timp, țara, încrezătoare în politica partidului pe care-1 urmează fără șovăire in etapa istorică pe care o străbatem, și-a suflecat mînecile și Înfăptuiește ceea ce decid muncitorul, țăranul, Intelectualul comunist în forul comuniști

lor. Țara se află in haine de lucru, la datorie, pentru că tot ceea ce se hotărăște în aceste zile sub cupola Sălii Palatului din Capitală țintește mersul nostru mai accelerat spre progres, înflorirea patriei, bunăstarea omului, făurirea unui om nou, cetățean demn al patriei socialiste.„Problemele formării omului nou, ne spune Ștefan Arghir, secretarul comitetului de partid de la C.P.L. Brăila, ocupă un loc însemnat in Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu. înțelegem din felul cum au fost ele expuse că avem datoria să milităm cu pasiune revoluționară pentru forjarea calităților morale înaintate, demne de omul ce edifică socialismul pe pămintul României". „La Urziceni, adaugă Ion Nedelcu, primarul orașului, construim practic, din temelii, o nouă așezare. Cu o industrie dezvoltată. O așezare destinată omului de azi și celui de miine, care va trăi în comunism. îndemnul din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu de a nu slăbi o clipă munca de educație, de plămădire a omului nou este pătruns de înaltă răspundere comunistă față de cei care edifică noua orinduire, pe care-i vrem ridicați la demnitatea firească cerută de epoca prezentă, de viitorul nostru, de și mai mari împliniri materiale și spirituale". „Să trăim și să muncim in chip comunist, iată idealul nostru de muncă și viață — ține să precizeze și Nicolae Chiriac, secretar U.T.C. la Șantierul naval Drobeta-Turnu Severin, în numele celor peste 3 800 de tineri de aici. Așa înțelegem noi îndemnul secretarului general al partidului, așa ne îndeamnă cugetul, conștiința noastră revoluționară". „M-a bucurat din nou grija deosebită cu care tovarășul Ceaușescu a vorbit despre oamenii țării, ține să-și exprime, simplu, un gind de mulțumire Ani- ca A. Armenciu, de 38 de ani muncitoare la Fabrica de confecții din Brăila. Vom beneficia, in continuare, în anii ce vin, de venituri mai mari, de bucurie mai multă în casă. E un îndemn spre muncă mai rodnică, spre efort mai statornic de a ne împlini ca oameni adevărați ai acestei țări". „Raportul la Conferință a arătat limpede — spune dr. Mircea Pop. directorul Spitalului unificat Marghita, județul Bihor — că țara a străbătut un drum de mari izbinzi. Și arată la fel de clar : vom străbate, sub conducerea partidului, un drum de și mai mari împliniri. Te simți mindru că ești părtaș la o asemenea epocă glorioasă". „Noi, oamenii din familia unită și muncitoare a țării, ne mărturisește la Miercurea Ciuc, la întreprinderea de tricotaje, tovarășa Kovacs Erszebet, știm foarte bine că tot ce am împlinit pină acum în România se datorește partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu. De aceea rostesc cu inima deschisă un fierbinte mulțumesc partidului, tovarășului Ceaușescu, căruia îi urez sănătate și aceeași energie in fruntea poporului nostru, aflat in mers neîntrerupt pe drumul socialismului și comunismului".
Iile TANASACHE
și corespondenții „Scînteii"

Democrația(Urmare din pag. I)zis ■ tovarășul Nicolae Ceaușescu. Clasa muncitoare, adică toți cei care muncim și producem bunurile materiale ale societății ; adică și noi, muncitorii din agricultură. Pentru că munca noastră se apropie tot mai mult de munca industrială. Și prin dotare, și prin organizare, dar și prin felul în care gîndim rosturile ei, ca și rosturile întregii societăți socialiste. Aș zice că azi, participarea țăranilor la conducerea treburilor- societății este și - ea de tip muncitoresc. Da, la noi, democrația muncitorilor este a poporului Întreg".Democrația socialistă, mereu perfecționată și adineită ; autentica democrație care mobilizează, prin conștiință, forțele unei întregi națiuni intr-o direcție unică — a muncii pentru o dezvoltare socia- 

La înălțimea misiunii 
de clasă conducătoare

(Urmare din pag. I)
abnegație al clasei 
noastre muncitoare, in 
primul rind, pină la 
capitolele de politică 
externă, in cadrul că
rora rolului maselor 
populare i s-a consa
crat un loc aparte.

Viața confirmă jus
tețea acestei orientări 
fundamentale. Și In 
întreprinderea noastră 
acest rol de conducere 
este exercitat în mod. 
efectiv și cu eficiență. 
Cu citeva luni in urmă 
am avut cinstea de a 
participa, ca delegat, 
la Congresul consiliilor 
oamenilor muncii din 
industrie, construcții și 
transporturi, tn acest 
inalt forum al demo

Cu responsabilitate 
comunistă

(Urmare din pag. I)
nouă calitate : in eta
pa in care ne aflăm, 
numărul cărților, fil
melor, premierelor, 
numărul tn sine, adi
că, poate exprima, de
sigur, dinamismul pei
sajului cultural-artis
tic, dar nu și dimen
siunea fundamentală 
pe care azi ne stră
duim s-o conferim 
fiecărui produs româ
nesc — calitatea. Pri

crației muncitorești, 
am chibzuit și adoptat 
o seamă de măsuri 
importante. Reîntors 
printre tovarășii de 
muncă, împreună cu 
ei. sub conducerea or
ganizației de partid, 
am trecut la acțiuni 
concrete pentru a 
antrena în dezbateri 
priceperea ți energia 
întregului colectiv, in 
scopul de a adopta 
cele mai judicioase 
decizii cu privire la 
dezvoltarea și moder
nizarea întreprinderii, 
asimilarea de produse 
noi, sporirea producti
vității și a eficienței 
economice. Măsurile 
concrete adoptate de 
consiliul oamenilor
muncii din întreprin

ma ediție a Festivalu
lui național „Cintarea 
României" a demon
strat, prin constelația 
de valori aduse in 
prim-planul unei sce
ne mari cit întreaga 
Românie, că ne aflăm 
in preajma așteptatu
lui și necesarului salt calitativ. Rămine ca 
toți comuniștii ce ac
ționează în acest do
meniu, însuflețiți de 
exemplul luminos al

socialistălistă, tot mai accelerată, în numele grijii față de om — este democrația care emană din însăși esența politicii partidului nostru, prin contribuția creatoare, directă a secretarului său general. O idee-for- ță, o idee-far călăuzește prezentul și viitorul socialist al României : ideea participării plenare a tuturor celor ce muncesc — muncitori, țărani, intelectuali, români, maghiari, germani și de alte naționalități, bărbați și femei,, tineri și virstnici — la înfăptuirea amplului Program elaborat de Congresul al XI-lea al partidului și îmbogățit acum, prin dezbaterile și hotă- ririle Conferinței Naționale. Ideea unității întregului nostru popor în jurul partidului, pe drumul care mobilizează și însuflețește conștiința națiunii noastre — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.

dere au condus la o 
înnoire și modernizare 
o produselor în pro
porție de 70 la sută, la 
un indice de utilizare 
a mașinilor din secțiile 
de bază de 90 la sută, 
la realizarea progra
mului suplimentar.

Mindria de a apar
ține clasei muncitoare 
din România socialistă 
constituie o înaltă răs
pundere, pe care ne 
străduim să o onorăm 
la înălțimea misiunii 
noastre de clasă con
ducătoare în societatea 
românească — așa 
cum se arată în Ra
portul prezentat de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Confe
rința Națională.

secretarului general al 
partidului, să nu pre
cupețim nici un efort 
pentru a aduce viito
rul mai aproape, pen
tru a determina dia
lectica și fertila pre
schimbare a cantității 
in calitate, pe măsura 
condițiilor ce ni le asi
gură țara, pe măsura 
așteptărilor tuturor ce
lor ce doresc să afle, In operele de artă, a- 
devărul vieții adevă
rate.

CronicaTimp de trei zile s-au desfășurat in Capitală lucrările Consfătuirii conducătorilor de uniuni și asociații de cineaști din țări socialiste, la care au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D.G., Mongolia, Polonia. Ungaria și U.R.S.S., precum și din țara noastră, în cadrul reuniunii au fost abordate aspecte ale colaborării în domeniul celei de-a 7-a arte, ale pregătirii tinerelor cadre de actori, regizori, operatori. De asemenea, a fost stabilit calendarul viitoarelor manifestări ale uniunilor de cineaști din țările socialiste.
★In cadrul marilor aniversări recomandate de UNESCO pentru anul

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele naționale de gimnasticăîn sala sporturilor din orașul Deva au început joi campionatele naționale de gimnastică. După desfășurarea exercițiilor impuse, pe primul loc la masculin se află Sorin Cepoi (Steaua) cu 55,55 puncte, urmat de Ion Checicheș (Steaua) — 53,45
ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Aseară, la Gelsenkirchen, în grupa semifinală a campionatului mondial feminin de handbal (grupa valorică B), s-au intîlnit selecționatele României și Danemarcei. Handbalistele românce au obținut victoria cu 11—9 (5—5) și vor întilni astăzi, la Lubeck, pentru locurile 3—4 echipa R.F. Germania.• în cadrul campionatului național feminin de șah, care se desfășoară la Sinaia, tinăra jucătoare Viorica Tolgyi a obținut a treia victorie consecutivă, ciștigind partida cu Eugenia Ghindă. Margareta Mureșan a invins-o pe Mariana Nechifor, iar partidele Emilia Chiș — Maria Albu- leț, Lia Bogdan — Gertrude Baum- stark și Dana Nuțu — Elisabeta Po- lihroniade s-au încheiat remiză. Partidele Iudita Kantor — Viorica Ilie, Gabriela Olteanu — Marina Pogo- revici și Eleonora Gogilea — Ligia Jicman s-au întrerupt. In clasament, după trei runde, conduce neînvinsă Viorica Tolgyi (cu 3 puncte), urmată de Elisabeta Polihroniade, Margareta Mureșan și Dana Nuțu (cu cite 2 puncte).• La Sofia continuă turneul Internațional de tenis pentru „Premiul televiziunii bulgare". In „16-mile“ de finală ale probei de simplu bărbați, Traian Marcu l-a învins cu 7—6, 6—3 pe suedezul Palmer, iar Dumitru Hă- rădău I-a întrecut cu 6—4, 4—6, 6—3 pe Th. Arnold (R. D. Germană).• Revista americană de specialitate („Track and field") a desemnat-o pe recordmana mondială la săritura in înălțime, Rosemarie Ackerman (R.D.G.) — prima femeie din lume care a trecut peste ștacheta ridicată la 2 m — drept cea mai bună atletă a anului 1977. Cele 230 puncte atribuite reprezintă maximum în regulamentul anchetei acestei reviste. Pe locul doi a fost clasată atleta poloneză Irena Szewinska.

zilei1977, joi, Ia Muzeul de istorie a municipiului București, a avut loc o manifestare culturală dedicată centenarului nașterii poetului și filozofului pakistanez Allama Mohammad Iqbal. Manifestarea a fost organizată de Universitatea cultural-științifică din Capitală în colaborare cu Comisia națională a Republicii Socialiste România pentru UNESCO. Personalitatea poetului național pakistanez, locul său în contextul larg al literaturii universale au fost relevate, în expunerea făcută cu acest prilej, de Călina Niculae, cercetător la Academia „Ștefan Gheorghiu", în continuare a fost prezentat un recital de poezie din creația poetului omagiat.(Agerpres)

puncte și Dan Grecu (Dinamo) cu52.75 puncte. La feminin conduce Mârilena Neaeșu (C.S. Sibiu) cu 36,90 puncte. Pe locurile următoare se află la egalitate Cristina Itu și Anca Gri- goraș, ambele de la Dinamo, cu cite36.75 puncte.
• După o zi de repaus, campionatul unional masculin de șah a continuat la Leningrad cu runda a șasea, în care Smislov l-a învins pe Tukmakov, iar partidele Polugaev- ski — Alburg, Balașov — Gheller, Kociev — Tal, Grigorian — Sveșni- kov, Kuzmin — Baghirov și Dorfman — Petrosian s-au terminat remiză. în clasament conduce marele maestru Tigran Petrosian, cu 4,5 puncte.• „Cupa Mondială* * la schi a debutat cu o probă feminină de cobo- rîre desfășurată pe pîrtia de la Val d’Isere (Franța) și cîștigată de sportiva elvețiană Marie-Therese Nadig cu timpul de l’24”18/100. Pe locurile următoare s-au clasat austriaca Annemarie Proell-Moser și vest-ger- mana Monika Bader.• în orașul cehoslovac Kladno s-a disputat primul meci dintre echipa locală Poldi și formația Ț.S.K.A. Moscova, contînd ca finală a „Cupei campionilor europeni" la hochei pe gheață. Hocheiștil sovietici au obținut victoria cu scorul de 6—0.• Meciurile retur din cadrul opti

• Iarba verde de acasă : SCALA
— 9; n,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FLAMURA - 11.15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Cartea junglei : FLAMURA —9.
• Mama î PATRIA — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20,15, CAPTTOL — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.15: 20,30, FA
VORIT - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20.15.
• Floare de ctrnp : MODERN —

milor de finală ale „Cupei U.E.F.A." la fotbal s-au încheiat cu următoarele rezultate (In paranteză sînt trecute rezultatele din tur ; echipele subliniate s-au calificat pentru sferturile de finală ale competiției) : A. C. Torino — Bastia 2—3 (1—2) ; R. C. Lens — F. C. Magdeburg 2—0 (0—4) ; Bayern Miinchen — Eintracht Frankfurt pe Main 1—2 (0—4) ;Grasshoppers Ziirich — Dinamo Tbilisi 4—0 (0—1) ; Eintracht Braunschweig — P.S.V. Eindhoven 1—2 (0—2) ; Standard Lifege — Carl Zeiss Jena 1—2 (0—2) ; Atletico Bilbao — Aston Villa 1—1 (0—2) ; C. F. Barcelona — Ipswich Town 3—0 (0—3) — echipa C. F. Barcelona s-a calificat în urma executării loviturilor de la 11 m.
teatre

• Teatrul Național București
(sala mare) : Cyrano de Bergerac 
— 19,30, (sala mică) : Comedie
de modă veche — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu44 
(Ateneul Român) : Concert vocal- 
simfonic. Dirijor : Iosif Conta — 
20.
• Opera Română : Fidelio —- 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 

dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Undeva, o lumină — 19,30.
• Teatrul Mic : Oamenii caver
nelor —19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
19,30.
• Teatrul „Nottara44 (sala Ma-
gheru) : Ulciorul sfărlmat — 18,
(sala Studio) : Oameni feluriți
— 19.
• Teatrul Giulești : Regele Ioan
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase44 (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19,30.

• Teatrul „I. Vasilescu44 : Neves
tele vesele din Windsor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Cintece din prispa 
casei — 19.30.
• Teatru! „Ion Creangă44 : Scu
fița cu trei iezi — 10.
• Teatrul „Țăndărică44 (sala Vic
toria) : La apusul soarelui, la ră
săritul lunii. Turneul Ansamblu
lui de păpuși din Oslo — 17.
• Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 19,30.
• Studioul de teatru IATC : Este 
vinovată Corina 7 — 19,30.

cinema
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MIORIȚA - 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20, PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII •— 17,30.
• Aripi frînte : VICTORIA — 9,30; 
11.30; 13,30: 16; 18; 20.
• Aripioară sau picior 7 FERO
VIAR - 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 
20.30; EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15. MELODIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Iarna bobocilor : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20.30.
• Program de desene animate — 
— 9,30, Căpitan la 15 ani — 11.30; 
13,30; 15,30; 18, Iluminare — 20 : 
DOINA.
• Mark polițistul : GRI VIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, VOL

GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Călugărul misterios î TIMPURI
NOI — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15.
• Regăsire : BUCEGI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, POPULAR
— 15.45: 18; 20.
• Perla : CINEMA STUDIO
(CASA FILMULUI) — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
• Poruncă întunecată ; LUCEA
FĂRUL - 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18;
20.15. FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18.30; 20.45.
• îngerul albastru — 9,45, Hiro
shima, dragostea mea —• 11,45,
Noaptea generalilor (ambele serii)
— 14, Am intilnit țigani fericiți

— 18,30, Stan șl Bran tn Scoția -*
20,30 : CINEMATECA.
SUn gentleman in Vestul sălba- 

c : EFORIE - 9; 11,30; 14,30;
17,30; 20.
• Buzduganul cu trei pereți t 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 19,15.
• Recompensă pentru șerif : BU- 
ZEȘTI - 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 
20 15.
• Fair-play : COTROCENI — 10: 
12: 14; 16; 18; 20, FLACARA — 9; 
11.15: 13,30: 15,45: 18; 20,15.
• Ținutul uitat de timp : LIRA — 
15.30; 18; 20.15.
• Insula egretelor argintii s PA
CEA — 16: 18; 20.
• Corsarul negru : FERENTARI 
— 15; 17,30; 20.

• Marele singuratic : FLOREAS- 
CA - 9; 11; 13; 15,30; 18: 20.
• Rocky : GIULEȘTI — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20.
• Sonată pe malul lacului : VII
TORUL - 15,30; 17,45; 20.
• Al șaptelea continent : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18;
20,15, TOMIS — 9,15; 11,15; 13,30; 
16; 18: 20.
• Comoara din lacul de argint : 
MUNCA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15.
• Pintea : COSMOS — 16: 18: 20.
• Trei zile și trei nopți : ARTA 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Inspectorul șl fantoma : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
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A ROMÂNIEI IA 0. N. U.
Adoptarea proiectului de rezoluție 
„Tineretul în lumea contemporană", 

căruia i s-au alăturat alte 42 de state
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Comitetul Adunării Generale 

pentru probleme sociale, umanitare și culturale a adoptat, prin consens, 
proiectul de rezoluție intitulat „Tineretul in lumea contemporană", propus 
de România, împreună cu alte 42 de state.Rezoluția cheamă toate țările să își facă cunoscute opiniile în legătură cu proclamarea unui „An internațional al tineretului" și să transmită secretarului general al O.N.U., Înainte de 1 iulie 1978, propunerile și observațiile lor în această problemă. Secretarul general al O.N.U. este rugat, totodată, să elaboreze un raport cuprinzînd părerile statelor membre în legătură cu proclamarea „Anului internațional al tineretului" și să propună căile și mijloacele pentru materializarea acestei inițiative.în cadrul dezbaterilor a fost subliniată importanța deosebită a participării directe a tineretului la configurarea viitorului omenirii și s-a exprimat convingerea că se impune 

necesitatea folosirii energiilor, entu
ziasmului și capacităților creatoare 
ale tinerilor in vederea întăririi na
țiunii, a progresului economic, social 
și cultural al popoarelor, in scopul 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale, al menținerii păcii și 
promovării cooperării internaționale.Participanții la discuții au subliniat necesitatea difuzării în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere intre po

poare. în acest context, a fost evidențiată însemnătatea satisfacerii cerințelor și aspirațiilor legitime ale tineretului, precum și necesitatea asigurării participării sale active în toate domeniile vieții naționale. Delegațiile au apreciat că se impune consolidarea eforturilor tuturor statelor pentru înfăptuirea unor pro
grame concrete referitoare Ia tineret și au arătat, totodată, că este de dorit să fie intensificate și eforturile depuse de O.N.U. în acest domeniu.Din ansamblul intervențiilor s-a desprins ideea că un „An internațional al tineretului" ar putea să contribuie la mobilizarea eforturilor la nivel local, național, regional și internațional, astfel încît tinerii să poată beneficia de condiții mai bune în materie de învățămînt, pe plan profesional și în ce privește condițiile de viață, în vederea participării lor active la dezvoltarea generală a societății.

Adoptarea Inițiativei țării noastre 
validează pe deplin actualitatea a- 
cesteia și oglindește interesul cres- 
cind al statelor membre ale O.N.U. 
față de multiplele aspecte ale proble
maticii tineretului in lumea de astăzi.

Ca urmare a respingerii moțiunii de încredere

prezentate în parlament

Guvernul portughez și-a prezentat 
demisiaLISABONA 8 (Agerpres). — Moțiunea de încredere prezentată Parlamentului portughez de guvernul socialist al premierului Mario Soares a fost respinsă, joi dimineața, de 159 de deputați din opoziție — membri ai P.S.D., C.D.S., P.C. Portughez,precum și cinci deputați independenți, demisionați din partidul socialist. în favoarea guvernului au votat 100 de deputați socialiști.Președintele Adunării Republicii, Vasco da Gama Fernandes, a anunțat că va aduce la cunoștință șefului statului portughez, generalul Ra- malho Eanes, rezultatul votului, președintele urmînd să desemneze un nou prim-ministru după ce se va consulta cu membrii Consiliului Revoluției.Ca urmare a respingerii în parlament a moțiunii de încredere cerute

de guvern, primul ministru Mario Soares și-a prezentat joi după-amiază demisia șefului statului.
Referindu-se la votul Parlamentu

lui portughez, agenția FRANCE 
PRESSE scrie : „Guvernul socialist 
al lui Mario Soares a fost primul gu
vern constituțional format in Portu
galia după căderea regimului dicta
torului Salazar, la 25 aprilie 1974. 
Șase guverne provizorii s-au succe
dat la putere înainte de alegerile din 
aprilie 1976, care s-au soldat cu vic
toria socialiștilor. Deși minoritar, 
Partidul socialist a respins orice coa
liție, fie cu dreapta, fie cu stingă. 
Criza politică și economică pe care o 
traversează Portugalia a intrat intr-o 
fază nouă".

Pozițiile principalelor partide cu privire la căile
de depășire aîn cadrul dezbaterilor din Adunarea Republicii a Portugaliei, partidele de opoziție și-au exprimat punctele de vedere asupra căilor de depășire a crizei politice declanșate de respingerea moțiunii de încredere solicitate de guvernul socialist.Partidul comunist s-a declarat favorabil continuării eforturilor vizînd realizarea unei platforme politice de înțelegere, deschisă tuturor partidelor, platformă care să reprezinte baza constituirii unui guvern a cărui componență ar urma să fie stabilită ulterior.Președintele Partidului Centrul Democratic și Social, Diego Frăitas

crizei politicedo Amarai, s-a pronunțat în favoarea creării unui guvern majoritar tripartit, format din reprezentanții partidelor socialist, social-democrat și ai C.D.S. în cazul eșuării unei astfel de încercări, președintele C.D.S. a propus formarea unui guvern majoritar, la inițiativa președintelui republicii, Ramalho Eanes.în opinia Partidului social-democrat, este necesară constituirea unui cabinet tripartit P.S.—P.S.D.—C.D.S. în eventualitatea că Partidul socialist va respinge această alternativă, P.S.D. se va pronunța pentru organizarea de alegeri generale anticipate.
Sosirea Ia Phenian 

și de stat aPHENIAN 8 (Agerpres). — Delegația de partid și de stat a R.D. Germane, condusă de Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., a sosit joi la Phenian pentru o vizită oficială de prietenie, la invitația C.C. al Partidului Muncii din Coreea și a Guvernu-

a delegației de partid
R. D. Germanelui R.P.D. Coreene — Informează agenția A.C.T.C.La sosirea în capitala coreeană, delegația a fost lntimpinată de Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al P.M.C., președintele R.P.D. Coreene, de alți conducători de partid și de stat ai țării-gazdă.

REUNIUNEA DE La BELGRAD

Extinderea colaborării culturale — 
contribuție la mai bona cunoaștere 
si înțelegere intre popoarele europene

Viu interes pentru propunerile României .
BELGRAD 8. — Trimisul special Agerpres transmite : în ultimele zile, 

organul subsidiar de lucru privind colaborarea in domeniul culturii, edu
cației și informațiilor a luat in discuție propunerile formulate de diferite 
state participante referitoare la colaborarea și schimburile reciproce in 
domeniul culturii.Discuțiile au pus în evidență faptul că Europa oferă în permanență exemplul unei interacțiuni istorice, al unor influențe reciproce, al unui flux de idei și valori care, dovedind moștenirea culturală comună, asigură în același timp o bază solidă pentru colaborarea în acest domeniu. Schimburile de opinii au relevat, de asemenea, dorința țărilor participante de a se elabora un program de colaborare culturală care să țină seamă de valorile tuturor țărilor. Totodată, dezbaterile au evidențiat dorința țărilor participante de a identifica noi domenii de acțiune, subliniind caracterul unitar al culturii europene, care se bazează pe diversitatea și dinamismul caracteristice creației originale a fiecărui popor.Delegațiile statelor participante au acordat o atenție deosebită propunerii românești privind organizarea de acțiuni de cooperare culturală ge- neral-europeană, între care organizarea de festivaluri europene ale prieteniei, care să cuprindă manifestări teatrale, muzicale și coregrafice, cu concursul unor formații din toate țările participante, însoțite de mese rotunde, simpozioane și colocvii care să reunească specialiști in domeniul respectiv. Documentul românesc prevede, totodată, organizarea unei expoziții general-europene de arhitectură și urbanizare, menită să pună in evidență atit specificul național, cit și eforturile țărilor participante Ia dezvoltarea urbanistică, sistematizarea teritorială și îmbunătățirea calității vieții.Numeroase delegații, cum sint cela ale Belgiei, R.F.G., R.D.G., Cehoslovaciei, U.R.S.S., Marii Britanii, Poloniei, Portugaliei, Franței, Spaniei, Elveției, exprimîndu-rși sprijinul pentru propunerea românească, au relevat interesul cu care privesc ideile cuprinse în această propunere, caracterul lor. constructiv, faptul că prin aplicarea acestor idei s-ar impulsiona traducerea în viață a prevederilor Actului final, în primul rind în direcția unei mai bune cunoașteri între popoare și a creării unui climat de cooperare și încre
Planuri contrare 

năzuinței popoarelor 
de dezarmareROMA 8 (Agerpres). — într-o perioadă în care, atit în Europa, cît și în Statele Unite, se amplifică mișcarea de protest împotriva intențiilor legate de producerea și diseminarea unul nou tip de armă de distrugere în masă, armă ce reprezintă o primejdie de moarte pentru omenire, generalul Haig, comandantul suprem al forțelor armate unificate ale N.A.T.O. din Europa, a declarat ziarului italian „II Tempo" că bomba americană cu neutroni ar constitui „o contribuție salutară" la modernizarea armamentului nuclear al forțelor N.A.T.O. dislocate în Europa occidentală. împotriva acestor planuri se pronunță cu hotărîre cunoscut! oameni politici din diferite țări, reprezentanți ai organizațiilor de masă, largi cercuri ale opiniei publice. Asemenea declarații și intenții nu au nimic comun cu năzuința popoarelor spre dezarmare, necesitate stringentă, factor fără de care nu poate fi vorba de pace și securitate în Europa și în lume.

agențiile de presă transmit:
întrevederi la Madrid. Președintele guvernului spaniol, A- dolfo Suarez, a conferit cu Santiago Carrillo, secretar general al P.C. din Spania, și Felipe Gonzales, prim- secretar al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol. La încheierea întrevederii, Santiago Carrillo a declarat presei că au fost discutate probleme privind „stabilizarea și consolidarea democrației în Spania".
Trecerea în legalitate a 

partidelor de stînga din 
Mexic. Ciudad de Mexico s-a anunțat intrarea în vigoare a noilor prevederi constituționale care permit înregistrarea oficială a partidelor politice din opoziție. Aceasta permite trecerea, de jure, în legalitate a partidelor de stînga. Totodată, puterea executivă a remis parlamentului țării un proiect de lege privind reorganizarea sistemului electoral național și condițiile în care se autorizează crearea și desfășurarea de activități de către noi organizații sau asociații politice.

Consiliul Executiv Națio
nal al Zairului (Sternul) este demisionar și noua componență a acestui organism urmează să fie desemnată in curînd, a anunțat la Kinshasa primul comisar de stat (primul ministru) zairez, Mpinga Ka- senda, la sfîrșitul unei întrevederi cu președintele republicii, Mobutu Șese Seko. După cum a relevat Mpinga Kasenda, măsura a fost determinată de noile obiective definite de cel de-al doilea Congres al Mișcării Populare a Revoluției, după recentele alegeri prezidențiale.

Cereri privind retragerea 
Greciei din N.A.T.0.într un interviu acordat ziarului francez „Le Figaro", Andreas Papandreu, președintele Mișcării Socialiste Panelene (P.A.S.O.K.), a menționat că partidul său se pronunță împotriva prezenței bazelor militare stabilite pe teritoriul grec și cere „deschiderea unei proceduri pentru retragerea totală a Greciei din N.A.T.O.".

în cadrul manifestărilor consa
crate Centenarului independen
ței de stat a României, la Biblio
teca română din New York a 
avut loc o intîlnire cu cititorii 
bibliotecii. Poetul Aurel Rău a 
făcut o evocare etnografică și a 
spiritualității universului tran
silvănean.

în cadrul turneului pe care 11 
întreprinde in Pakistan, an
samblul folcloric „Miorița" a 
prezentat spectacole în orașul 
Peshawar. La spectacole au luat 
parte guvernatorul provinciei, 
Abdul Harim Khan, șefi ai 
consulatelor generale și direc
tori ai centrelor culturale străi
ne din Peshawar, reprezentanți 
ai vieții culturale, ziariști, un 
numeros public. Spectacolele 
s-au bucurat de un deosebit 
succes.

în sala mare a Radioteleviziu- 
nii din Berlinul occidental, sub 
conducerea dirijorului Marin 
Constantin, a avut loc concertul 
corului „Madrigal", care s-a 
bucurat de un deosebit succes

Povara înarmărilor
WASHINGTON. — 

Aproximativ 900 mili
oane de oameni din 
cele mai sărace țări in 
curs de dezvoltare au 
un venit anual pe lo
cuitor mai mic de 75 
de dolari, trăind in
tr-o sărăcie absolută 
— anunță agențiile de 
presă, relevind, toto
dată, că numai costul 
unui singur avion de 
bombardament purtă
tor de incărcături nu

cleare este estimat la 
61,5 milioane dolari, 
sumă care ar fi sufi
cientă pentru procu
rarea a 35 000 tone de 
grîu sau a 65 000 tone 
de porumb. De aseme
nea, fondurile cheltuite 
pentru proiectarea și 
construirea unei sin
gure baze de lansare 
a rachetelor balistice 
intercontinentale sint 
aproximativ echiva
lente cu costul unei

hidrocentrale cu o pu
tere instalată de 1 700 
MW. In acest context 
este estimat și faptul 
că primul submarin 
american lansator de 
rachete de tipul „Tri
dent" va costa apro
ximativ 1,2 miliarde 
de dolari, cu 50 la 
sută mai mult decit se 
aprecia inițial — s-a 
anunțat oficial la Wa
shington.

Sesiunea Consiliului mi
nisterial al N.A.T.O. La sediul N.A.T.O. din Bruxelles au început, joi, lucrările sesiunii Consiliului ministerial al blocului, format din miniștrii afacerilor externe. Agenda sesiunii cuprinde probleme politice, printre care relațiile Est-Vest. evoluția dezbaterilor reuniunii de la Belgrad, situația din Africa și Orientul Mijlociu. Miniștrii vor examina și unele probleme militare. Sesiunea are loc imediat după reuniunea miniștrilor apărării, care, după cum se știe, ac- ționînd în dezacord cu eforturile pentru realizarea dezangajării militare și dezarmării în Europa, s-a încheiat cu

Deschiderea lucrărilor Congresului 
P. C. din AustriaVIENA 8 (Agerpres). — La 8 decembrie s-au deschis la Viena lucrările celui de-al 23-lea /Congres al Partidului Comunist din Austria.Raportul Comitetului Central referitor la situația politică și sarcinile partidului a fost prezentat de Franz Muhri, președintele partidului.

Partidul Comunist Român este reprezentat la Congresul Partidului Comunist din Austria de tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.
P. C. Italian despre necesitatea unui guvern 

de unitate și solidaritate democratică

DE PRETUTINDENI

dere reciprocă. S-a subliniat, în același timp, faptul că propunerea românească se înscrie în activitatea cunoscută a României de promovare a valorilor autentice, a spiritului umanist, a contribuției la procesul de apropiere și colaborare în Europa. Multe delegații au relevat necesitatea ca propunerile românești să fie reflectate, în mod corespunzător, în documentul final al reuniunii de la Belgrad.în cadrul dezbaterii problematicii culturale, țările socialiste au adus o contribuție deosebită prin formularea unor propuneri concrete, interesante și variate care, prin aplicarea lor, ar constitui o bază cuprinzătoare pentru lărgirea continuă și diversificarea cooperării culturale dintre statele participante. în această direcție s-au înscris propunerile prezentate de delegațiile Iugoslaviei, U.R.S.S., Bulgariei și Poloniei.în cuvîntul său referitor la aceste propuneri, reprezentantul român a sprijinit propunerile sovietice privind organizarea unui seminar de specialiști în restaurarea monumentelor istorice și culturale, propunerea aceleiași delegații referitoare la organizarea unor festivaluri ale creației populare, precum și propunerea formulată de delegația bulgară privind îmbunătățirea prezentării țărilor participante în publicațiile cu caracter enciclopedic. Delegația română și-a exprimat de asemenea sprijinul pentru propunerile prezentate de Polonia cu privire la organizarea de acțiuni diverse de schimburi culturale între țările participante, precum și propunerea Iugoslaviei privind proclamarea anului 1980 drept an al cooperării culturale între statele participante la Conferința general-europeană.în cuvîntul său, reprezentantul român a subliniat, ca și alte delegații, sprijinul pe care țara noastră îl acordă traducerii in viață a ideilor cuprinse în aceste documente, care permit luarea unor inițiative importante vizînd aplicarea mai dinamică a prevederilor Actului final. El a apreciat că punerea în aplicare a acestor propuneri presupune acțiuni comune menite să dea conținut practic documentelor de la Helsinki.

ROMA 8 (Agerpres). — La încheierea reuniunii Direcțiunii Partidului Comunist Italian consacrate evoluției situației politice din țară a fost dat publicității un comunicat in care se arată, între altele, că „ascuțirea crizei, întîrzierile șl carențele în aplicarea acordului programatic (intre cele șase partide ale „arcului constituțional" — n.r.), agravarea incertitudinilor șl contradicțiilor, chiar și în interiorul grupării ministeriale, au dus la o înăsprire a situației politice, deși din luna iulie pînă acum s-au obținut rezultate importante in activitatea parlamentară și guver

namentală". în document se adre-- sează un apel tuturor comuniștilor ca în actualul moment dificil „să participe la o inițiativă unitară de masă pentru a face ca in țară să avanseze perspectiva unui guvern de unitate și solidaritate democratică".La rîndul lor, socialiștii șl republicanii, în editoriale apărute în organele de presă ale partidelor respective, își reafirmă poziția, exprimată cu tot mai multă forță, privind „necesitatea unui guvern de urgență", care să beneficieze de aportul substanțial al P.C.I. — relatează agenția A.N.S.A.
Situația din Orientul Mijlociu

• Cuvîntarea președintelui Sadat la manifestația populară de la 
Cairo • Sosirea regelui Hussein in capitala egipteană • Preșe

dintele Siriei, Hafez Al Assad, a sosit la RiadCAIRO 8 (Agerpres). — O mare manifestație populară în sprijinul e- forturilor întreprinse de președintele Egiptului, Anwar El Sadat, pentru stabilirea unei păci juste în Orientul Mijlociu, a avut loc, joi, la Cairo. Agenția M.E.N. relatează că sute de mii de cetățeni veniți din toate regiunile țării s-au alăturat populației capitalei egiptene pentru a-și manifesta sprijinul și adeziunea entuziastă față de politica șefului statului egiptean. Cei circa două milioane de cetățeni egipteni care au participat la manifestație au luat parte la mitingul popular desfășurat în piața din fața Palatului Abdin, din Cairo.Președintele Anwar El Sadat a rostit o alocuțiune. După ce a subliniat că Egiptul și-a asumat totdeauna responsabilități istorice, Anwar El Sadat a arătat că țara sa „nu urmărește să obțină pacea cu orice preț, ci o pace bazată pe eliberarea teritoriilor arabe ocupate și pe soluționarea problemei palestiniene". E- giptul — a menționat el — va acționa în continuare pentru instaurarea unei păci care să asigure un viitor mai prosper pentru toți oamenii în regiunea Orientului Mijlociu.

în încheiere, el a cerut poporului egiptean să continue să acționeze în vederea realizării păcii și prosperității pentru întreaga națiune arabă.CAIRO 8 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei a sosit joi Ia Cairo. El urmează să aibă convorbiri cu președintele Anwar El Sadat asupra situației actuale din lumea arabă.La sosirea sa în capitala egipteană, Hussein a declarat : „Inițiativa de pace a președintelui Sadat este o dovadă de curaj din partea unui om care își asumă responsabilitățile". Scopul sosirii mele lă Cairo, a spus el, este de a-1 întîlni pe președintele Sadat și de a examina împreună toate aspectele situației.RIAD 8 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez Al Assad, a sosit joi la Riad. EI a fost întîmpinat la. aeroport de regele Khalid al Arabiei Saudite.Președintele Hafez Al Assad, care este însoțit de Abdel Halim Khad- dam. vicepremier și ministrul afacerilor externe, urmează să examineze împreună cu oficialitățile saudite ultimele evenimente ale situației din lumea arabă.
S. U. A.

Țările latino-americane 
confruntate cu acute 
probleme alimentare 
Reuniunea miniștrilor 

agriculturii din zona andinăBOGOTA 8 (Agerpres). — în alocuțiunea de deschidere a celei de-a treia reuniuni a miniștrilor agriculturii din cadrul Pactului Andin, coordonatorul Juntei Acordului de la Cartagena, Jesilberto Fernandez, a relevat că statele din această zonă a Americii Latine sint confruntate cu un grav deficit alimentar. Referindu-se la situația agriculturii în cadrul grupului andin — din care fac parte Bolivia, Columbia. Ecuador, Peru și Venezuela — el a subliniat că trebuie luate măsuri pentru soluționarea problemei denu- triției, ce afectează largi sectoare ale populației.Țările andine — a spus Fernandez — valorifică doar 4,7 la sută din pămînturile cultivabile. Datorită slabelor investiții efectuate în ultimii 5 ani in agricultură, participarea acestui sector la economia țărilor andine a scăzut de la 20 la 17 procente. Vorbitorul s-a pronunțat pentru punerea urgentă în aplicare a unui plan comun de creștere și îmbunătățire a producției alimentare.
adoptarea unor decizii vizînd intensificarea procesului de înarmare a membrilor acestui bloc militar.

„Dosarul Dallas". Blroul Federal de Investigații (F.B.I.) al S.U.A. a dat publicității 40 000 pagini de documente secrete privind împrejurările asasinării președintelui John F. Kennedy, la Dallas, la 22 noiembrie 1963. Documentele se referă în principal la audierile de martori și anchetele care au condus la concluzia că Lee Harvey Oswald a fost unicul autor al atentatului. Alte 40 000 de pagini ale acestui dosar vor fi date publicității probabil luna viitoare.
Plan pentru protecția 

mediului înconjurător. Luînd cuvîntul la ședința de închidere a unei conferințe consacrate colaborării dintre țările Europei occidentale în domeniul protecției mediului înconjurător, președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, a propus un „plan de acțiune în patru puncte" menit să contribuie la imbunătățirea calității vieții și la salvgardarea mediului în țările respective.
Explozie. Intr'° uzină din 10_ calitatea Brindisi, aparținînd grupului chimic italian Montedison, s-a produs în noaptea de miercuri spre joi o violentă explozie, urmată de un incendiu. Trei persoane și-au pierdut viața, iar 22 au fost rănite. Incendiul a fost localizat după o acțiune de mai multe ore a pompierilor.
Declinul dolarului. °pera- țiunile valutare efectuate ieri între băncile din New York au fost marcate, în continuare, de declinul dolarului in raport cu principalele monede occidentale, excepție făcînd doar cursul de schimb în raport cu lira sterlină, care a rămas constant. S-a constatat o creștere a ratelor de schimb ale mărcii vest-germane, francului elvețian, yenului și francului francez In raport cu moneda S.U.A.

Preocupări pentru economisirea energieiWASHINGTON 8 (Agerpres). — Parlamentarii americani însărcinați cu elaborarea unei formule de compromis în problema legislației in domeniul energetic avansate de președintele S.U.A., Jimmy Carter, au ajuns miercuri la un acord de principiu asupra supunerii la taxe speciale a automobilelor cu un consum exagerat de benzină. Acordul urmează să fie aprobat de comitetul mixt al Congresului pentru programul energetic american. Pe de altă parte, comitetul mixt pentru programul energetic continuă să aibă ca puncte majore pe agenda de lucru taxele preconizate în domeniul producției de petrol și prețul gazului natural.în contextul acestor preocupări ale Administrației S.U.A. și ale forurilor legislative americane, ministrul ener

giei, James Schlesinger, a avertizat că dacă Statele Unite nu vor aborda cu toată seriozitatea problemele energetice cu care sint confruntate, peste un deceniu ele se vor afla într-o situație economică de o gravitate nemaiîntîlnită în perioada care a trecut de la marea criză de la începutul deceniului al patrulea. Vorbind Ia o reuniune a oamenilor de afaceri americani, J. Schlesinger a spus că trebuie depuse eforturi susținute pentru a se utiliza mai mult cărbune și mai puțin petrol și gaz natural în industrie. în preajma anului 1985, a apreciat el, resursele disponibile de petrol vor fi staționare în raport cu nivelul corespunzător anului 1986, iar spre sfîrșitul deceniului viitor ele vor începe chiar să descrească.

Dificultățile economice care continuă să se înregistreze în țările oc
cidentale au repercusiuni grave asupra situației maselor largi de oameni 
ai muncii, concretizîndu-se, printre altele, in creșterea continuă a șoma
jului. Dacă in anul 1976 numărul total al șomerilor in principalele țări 
capitaliste dezvoltate era de 15,7 milioane persoane, in prezent, această 
cifră se apropie de 17 milioane. Numai in țările Pieței comune, armata 
„oamenilor de prisos" are un efectiv de 6 milioane persoane.

Ca rezultat al acestor stări de lucruri, în țările respective se intensi
fică lupta oamenilor muncii pentru interesele lor vitale. în fotografie : 
un aspect din timpul grevelor și demonstrațiilor desfășurate zilele tre
cute in Franța cu participarea a 5 milioane de persoane.

0 companie națională pe
trolieră denumită „Petrominas" a fost constituită în Republica Gui- neea-Bissau. In atribuțiile ei intră, între altele, efectuarea de prospecțiuni în vederea descoperirii de zăcăminte de țiței și alte minerale utile pentru economia națională.

Conducerea Mișcării Stîn- 
gii Revoluționare <m.i.r.), partid aflat în ilegalitate In Bolivia, a anunțat că, în perspectiva scrutinului prezidențial din 1978, organizația va participa deschis la campania electorală și la alegeri „dacă guvernul va acorda garanții pentru desfășurarea democratică a acestora. Este momentul ca masele largi populare, sectoarele majoritare ale populației să ia inițiativa politică, parti- cipînd plenar la procesul de revenire la un guvern civil și la o viață politică parlamentară". Declarația, dată

publicității, precizează că organizația vizează constituirea unui larg front al forțelor de stînga în Bolivia.
Conferința Frontului Pa

triotic Zimbabwe. Joi- 13 Maputo s-au încheiat lucrările Conferinței consultative a Frontului Patriotic Zimbabwe, care a examinat situația din Rhodesia și perspectivele luptei împotriva regimului rasist de la Salisbury.
Primul viscol de amploa

re înregistrat în Suedia în această iarnă a așternut un strat de zăpadă cu o grosime medie de peste 50 centimetri în zona orașului Norrkoeping, din estul țării, provo- cînd, totodată, întreruperea temporară a circulației pe unele porțiuni ale principalei magistrale rutiere a țării.

• UNII DE ÎNALTA 
TENSIUNE FĂRĂ PI
LONI. Specialiștii sovietici au propus construirea unor linii de înaltă tensiune fără piloni pentru zonele de munte : firele și ghirlandele de izolare se montează direct pe stînci cu ajutorul unor elemente speciale de construcție. In acest fel, costurile se reduc in mod substanțial. Primul sector experimental al unor linii de înaltă tensiune fără piloni este în curs de realizare în Tadjikistan.

• BARNARD, PIO
NIERUL IMPOSIBILU
LUI. Ultimul număr al revistei ,(Paris Match" consacră principalul său articol doctorului Christian Barnard, confir- mînd, din păcate, că, datorită, unei artrite ireversibile, care ii afectează mîinile, în curînd marele chirurg — azi în vîrstă de 56 de ani — nu va mai putea opera. în schimb, cu aceeași energie pe care a deef fășurat-o în realizarea grefelor cardiace, Barnard intenționează să se arunce în viitoarea luptei social-pțolitice, militînd pentru drepturile populației de culoare, în acest scop, el lucrează de pe acum la un film pentru televiziunea franceză, care va înfățișa condițiile crîncene în care trăiesc milioanele de africani supuși discriminărilor rasiale. „Barnard — scrie „Paris Match" — a grefat inima unui negru în pieptul unui alb și aceasta constituie un simbol. Mai este însă un drum lung de parcurs pînă cînd el va reuși să facă să bată laolaltă inimile albilor și negrilor în această țară, în țâre practica «respingerii» este pusă pe prim plan. Dar Barnard este un pionier al imposibilului : el a reușit să facă și alte miracole".
• RECORD DE DU

RATĂ AL TRANSPLAN
TURILOR CARDIACE. Aceeași revistă citată mai sils publică un reportaj despre francezul Emmanuel Vitria, decanul de virstă al persoanelor cărora li s-au efectuat grefe cardiace. Azi în vîrstă de 57 de ani, Vitria trăiește cu o inimă străină de peste nouă ani, fiind într-o formă fizică perfectă. El desfășoară o activitate căreia nu i-ar reuși să țină pasul multe persoane, chiar fără să fi avut antecedente cardiace. Un singur inconvenient : Vitria trebuie să-și administreze zilnic un medicament special pentru a evita ca organismul său să respingă inima primită — totuși un corp străin, chiar după nouă ani de „viață comună". Revista amintită mai oferă un amănunt interesant. Din cele 345 de persoane cărora li s-au efectuat pînă acum grefe de inimă mai trăiesc doar 79.

• INTRE ALASKA SI 
CALIFORNIA ... r 1 de interne al Statelor Unite, Cecil Andrus, a aprobat, în principiu, construirea primei conducte petroliere care va traversa teritoriul S.U.A. de la vest la est. Ea va fi destinată transportului petrolului extras în A- laska. După transportarea sa cu petrolierele spre porturile califor- niene, acesta va fi apoi pompat prin conductă pînă în Texas. Oleoductul — precizează agenția Associated Press — va avea lungimea totală de 1 206 mile (aproape 2 000 de km) și o capacitate de tranzit de 500 000 barili de țiței pe zi.

• MICROCENTRALÂ 
ELECTRICĂ SOLARĂ. Specialiștii austrieci au început lucrările din cadrul prime, etape de construcție, la Seibersdof. în apropiere de Viena, a unei centrale electrice solare cu o putere instalată de 10 kilowați. Proiectul a fost întocmit de inginerul Hans Kleinrath, profesor la Universitatea tehnică din Viena. în concepția proiectantului, asemenea microcen- trale electrice solare pot fi foarte utile, în special în țările în curs de dezvoltare, întrucît nu necesită practic nici un fel de întreținere și pot furniza energia electrică necesară unor localități mici sau stațiilor de pompare din sistemele de irigații.

• MOȘTENIREA PI
CASSO. După o muncă a- siduă, care a durat mai mulți ani, s-a încheiat acțiunea de inventariere a uriașului patrimoniu artistic lăsat de Pablo Picasso. Marele pictor a lăsat în urma sa 1876 de picturi, tapiserii, covoare și cărți de artă, 11,748 desene, 1 809 gravuri, 6 112 litografii, 3 181 lino- gravuri, 1 355 sculpturi, 2 880 piese de ceramică — în valoare totală de 1 251 673 200 franci francezi. Moștenitorii lui Picasso au căzut de acord ca impozitele succesorale datorate statului să fie plătite în natură, respectiv prin cedarea unor opere din cele mai renumite, care să fie apoi expuse în cadrul unui muzeu special. De asemenea, succesorii lui Picasso au hotărît să creeze o societate civilă pentru autentificarea tablourilor și desenelor despre care se afirmă că ar fi opera pictorului catalan, tocmai datorită marelui număr de falsuri care circulă în prezent intr-un șir de țări ale lumii.

• PROTEST. Ecologul elvețian Franz Weber a protestat împotriva deciziei guvernului canadian care a autorizat vinarea a 180 000 pui de focă în cursul sezonului din 1978, care se va deschide în luna martie. Această hotărîre, a declarat Weber, „riscă să compromită pentru totdeauna supraviețuirea speciei".
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