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Cuvîntarea de închidere 
rostită de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate tovarășe și stimați to

varăși,
Conferința Națională a partidu

lui, care, in aceste zile, a stat in 
centrul atenției întregului partid 
și popor, își încheie lucrările prin 
adoptarea unanimă a programelor 
și documentelor ce au fost dezbă
tute și care deschid minunate per
spective ridicării pe noi culmi de 
progres și civilizație a patriei 
noastre socialiste, creșterii nivelu
lui de trai material și spiritual al 
națiunii noastre. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Timp de trei zile, în cadrul dez
baterilor din plenul Conferinței și 
în secțiuni, cei 360 de vorbitori au 
făcut să răsune voința partidului, 
a întregului popor de a înfăptui 
neabătut hotărîrile istorice ale Con
gresului al XI-lea, Programul de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare 

ț a României spre comunism. (A- 
plauze puternice).

S-a vorbit despre trecut, despre 
prezent și despre viitor. S-au for
mulat diferite critici îndreptățite, 
s-a analizat și în mod autocritic 
activitatea depusă pînă acum ; s-a 
discutat cum să organizăm mai 
bine munca în toate sectoarele de 
activitate, pentru a asigura înde
plinirea în cele mai bune condiții 
a hotărîrilor și a sarcinilor privind 
dezvoltarea patriei noastre.

Iată de ce putem afirma că lu
crările Conferinței s-au caracteri
zat printr-un înalt spirit de răs
pundere dovedit de toți partici- 
panții față de partid și popor,' față 
de cauza socialismului în patria 
noastră. Aș dori să subliniez în 
mod deosebit, cu multă satisfacție, 
faptul că dezbaterile, atît în plen, 
cît și în secțiunile Conferinței Na
ționale. s-au caracterizat printr-un 
bogat conținut de idei, prin abor
darea competentă, în profunzime, 
a problemelor economice, sociale, 
științifice și tehnice, precum și de 
ordin politico-ideologic și educativ, 
care îmbrățișează toate laturile 
esențiale ale activității de con
strucție socialistă din patria noas
tră. Nivelul înalt de principialitate, 
competentă și spirit partinic la 
care s-a desfășurat Conferința Na

țională este rezultatul lărgirii ori
zontului politic și ideologic al co
muniștilor, al partidului nostru, al 
întregului popor, demonstrează 
forța Partidului Comunist Român. 
Succesele poporului nostru sînt 
nemijlocit legate de faptul că parti
dul nostru se călăuzește neabătut 
de concepția materialismului dia
lectic și acționează în concordanță 
cu schimbările care au loc în so
cietate, atît pe plan național, cît 
și internațional. Aceasta ne dă 
temei să privim cu deplin opti
mism viitorul, perspectiva minu
nată a edificării cu succes a so
cialismului și comunismului în 
România. (Aplauze puternice, în
delungate).

După cum vă este cunoscut, pro
gramele pe care le-am adoptat au 
fost dezbătute larg, timp de pestă 
șase luni, în partid, cu toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționa
litate. De altfel, unele din progra
mele pe care le-am adoptat cu pu
țin timp înainte sînt în curs de 
realizare. Măsurile de dezvoltare 
mai accentuată a economiei națio
nale sînt incluse, în parte, în pla
nul pe 1978 adoptat recent de 
Marea Adunare Națională, iar, în- 
cepînd din a doua jumătate a aces
tui an, programul de ridicare a 
nivelului de trai se realizează in 
practică — pînă acum aproape 4 
milioane de oameni ai muncii pri
mind retribuția sporită. La acestea 
trebuie adăugate pensiile majo
rate, indemnizațiile pentru co
pii și celelalte măsuri. Iată de ce 
putem spune că, de fapt, adoptarea 
acestor programe și documente 
vine să confirme ceea ce, în parte, 
se traduce în viață și este confir
mat de realități. (Aplauze puter
nice).

Pregătirile și desfășurarea Con
ferinței au constituit o puterni
că manifestare a democrației de 
partid, a democrației noastre so
cialiste, care asigură participarea 
directă a maselor largi populare, 
a întregului popor, la conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate, a 
întregii țări.

Iată de ce se poate afirma că 
toate programele, documentele a- 
doptate de Conferință sînt rodul 
gîndirii colective a comuniștilor, a

tuturor oamenilor muncii, a între
gului popor, care, într-b deplină 
unitate, sub conducerea partidului 
nostru comunist, iși făurește în 
mod conștient propriul viitor, des
tinul său liber, comunist. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Dezvoltăm o democrație de tip 
nou, revoluționară. Viața confirmă 
pe deplin că numai în acest mod, 
cu participarea directă a clasei 
muncitoare, a maselor populare la 
conducerea societății, îmbinînd ac
tivitatea organelor reprezentative 
cu aceea a organelor de participa
re directă a oanienilor muncii la 
conducere, se asigură o democrație 
reală, superioară,. cum nu a Exis
tat niciodată în trecut. (Aplauze 
puternice, îndelungate).'

Prin toate măsurile pe care le-am 
adoptat în cadrul Conferinței de
monstrăm în practică faptul că 
prevederile Programului elaborat 
de Congresul al XI-lea sînt tradu
se consecvent în viață, că Progra
mul nostru nu constituie numai o 
năzuință abstractă, ci o realitate a 
vieții zilnice, pe care o înfăptuim 
și o trăim zi de zi. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Realizăm un umanism nou, în 
care pe primul plan stă omul, stă 
societatea, stă preocuparea de a 
face ca poporul nostru să ducă o 
viață tot mai demnă, tot mai îm
belșugată, să aibă accesul liber la 
toate cuceririle științei și culturii 
și, totodată, să se afirme el însuși 
ca un creator activ a tot ceea ce 
este mai bun atît în domeniul ma
terial, cît și în domeniul științei și 
culturii, dovedindu-și capacitatea, 
geniul său creator. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Prin adoptarea unanimă a pro
gramelor și celorlalte documente 
se creează condiții și mai bune și 
se deschid noi perspective pentru 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea, căile unor 
profunde transformări în forțele de 
producție, în relațiile sociale, în în
treaga viață socială, asigurării îna
intării tot mai ferme a patriei 
noastre spre cele mai înalte culmi 
de progres și civilizație socialistă 
și- comunistă. (Aplauze puternice).

Avem o strategie generală, o li

nie politică clară, un program care 
asigură tot ce este necesar înaintă
rii într-un ritm tot mai rapid a 
patriei noastre pe calea dezvoltării 
economico-sociale, a civilizației so
cialiste.

Acum hotărîtor este — așa cum, 
pe drept cuvînt, s-a subliniat și în 
cadrul Conferinței — luarea tutu
ror măsurilor politice și organiza
torice în vederea înfăptuirii în cele 
mai bune condiții în viață a tuturor 
hotărîrilor și programelor. Este ne
cesar să acționăm cu toată hotă- 
rîrea pentru ridicarea nivelului în
tregii activități de partid, pentru 
ca fiecare organizație de partid, 
fiecare comunist să-și îndeplineas
că în mod exemplar misiunea de 
mare răspundere în unirea efortu
rilor tuturor oamenilor muncii din 
toate sectoarele de activitate în în
făptuirea neabătută a tuturor ho
tărîrilor. (Aplauze puternice).-

Se impun măsuri și mai ferme 
pentru lichidarea neajunsurilor de 
care s-a vorbit și în Conferință, 
în vederea perfecționării și creș
terii rolului organelor de stat și 
economice, a consiliilor de condu
cere, a consiliilor populare, în des
fășurarea și conducerea unitară a 
întregii activități a statului nostru.

Este de înțeles, tovarăși, că sar
cini importante revin sindicatelor, 
care au un rol tot mai mare în so
cietatea noastră, în activitatea de 
conducere a adunărilor generale, 
deci în unirea eforturilor maselor 
largi populare. în înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială, de ridicare a nivelului de 
trai al maselor. Sarcini importan
te revin, de asemenea. Uniunii Ti
neretului Comunist, consiliilor de 
femei și comisiilor de femei, celor
lalte organizații de masă și obștești, 
care, fiecare în domeniul său de 
activitate, trebuie să acționeze cu 
toată hotărîrea pentru a-și perfec
ționa munca în vederea îndeplini
rii rolului de mare importanță pe 
care îl au în sistemul democrației 
noastre socialiste.

Este necesar să aplicăm cu hotă- 
rîre măsurile stabilite cu privire 
la promovarea cadrelor din rîndu- 
rile oamenilor muncii, îndeosebi
(Continuare în pag. a IlI-a)

HOTĂRÎREA
Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român 

de adoptare a Raportului 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

cu privire la realizarea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, a Programului Partidului Comunist Român 

și la sarcinile de viitor
Conferința Naționalii a Partidului Comunist Român 

aprobă în unanimitate Raportul prezentat de tovarășgl 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, care 
face o profundă analiză, în spiritul exigenței comuniste, 
revoluționare, a întregii activități desfășurate de parti
dul și statui nostru, de poporul român în perioada care 
a trecut de la Congresul al XI-lea al partidului și re
liefează marile succese obținute în înfăptuirea Progra
mului partidului, în asigurarea progresului multilateral al 
societății socialiste românești, scoțînd în evidență vasta 
experiență organizatorică și politică dobindită de orga
nele și organizațiile de partid, de organele de stat, de 
organizațiile de masă și obștești, de toți oamenii muncii 
în această măreață operă de zidire a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pămintul României.

Conferința Națională aprobă întru totul concluziile des
prinse din această amplă analiză, ideile și tezele con
ținute în Raport, obiectivele, sarcinile și indicațiile tra
sate pentru continuarea activității întregului partid și po
por în vederea ducerii la bun sfirșit a tuturor obiective

lor planului cincinal, a programului suplimentar de dez
voltare economico sccială a- țării, a Programului parti
dului, pentru ridicarea pe o treaptă nouă, superioară, 
a construcției socialismului în patria noastră, pentru ac
celerarea progresului și civilizației societății românești, 
creșterea bunăstării și asigurarea fericirii întregului nos
tru popor.

Conferința Națională aprobă, de asemenea, șl își în
sușește in întregime analiza profundă făcută de Rapor
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu, în spiritul principii
lor materialismului dialectic și istoric, a realității actuale 
a vieții internaționale, a tendințelor fundamentale ale 
dezvoltării societății contemporane, precum și conclu
ziile și orientările practice stabilite pentru activitatea de 
viitor a partidului șl statului nostru pe plan internațio
nal.

Conferința Națională stabilește ca Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu să stea — ca document 
programatic — la baza întregii activități a partidului și 
statului nostru.
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INSUFLEȚITOARELOR CHEMĂRI ALE PARTIDULUI, 
ALE SECRETARULUI SĂU GENERAL

Din telegramele adresate Conferinței Naționale a partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu
în atmosfera de puternic entuziasm creator care caracterizează timpul eroic pe care ii trăiește patria acum, la scurt timp după încheierea lucrărilor Conferinței Naționale a partidului, pe adresa C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae Cegușescu, continuă să sosească numeroase telegrame prin care se exprimă adeziunea totală la politica internă și externă a partidului, se dă o înaltă apreciere magistralului Raport prezentat de secretarul general al partidului în marele forum al comuniștilor.Aceste telegrame adresate de comitetele județene, municipale, orășenești și comunale de partid, colectivele de muncă ale unor instituții, întreprinderi și unități agricole, de un număr impresionant de cetățeni partidului, secretarului său general, se constituie in mărturii emoționante ale unității de nezdruncinat a întregului popor român în jurul partidului, al secretarului său general — marele patriot și revoluționar care își aduce o contribuție hotărîtoare la ctitorirea noii civilizații a patriei, la ridicarea necontenită a prestigiului României socialiste pe toate meridianele lumii.Ele sînt străbătute ca un fir roșu de voința puternică a tuturor fiilor patriei, indiferent de naționalitate, virstă sau profesie, de a urma fără șovăire pilda de înțelepciune și eroism a celui dintîi fiu al țării, de a-și consacra întreaga viață și putere de muncă și creație înfăptuirii istoricelor hotărîri ale Conferinței Naționale, a obiectivelor cuprinse în documentele Congresului al XI-lea și in Programul partidului, pentru slujirea celor mai înalte idealuri ale poporului român, pentru înscrierea mai grabnică a României pe orbita de lumină și belșug a civilizației moderne, a edificării socialismului șicomunismului.Raportul prezentat Conferinței Naționale de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, document de profundă sinteză șl înaltă ținută teoretică — se spune în telegrama adresată de Comitetul municipal București al P.C.R. — reprezintă pentru noi încă o expresie a gîndirii profund creatoare cu care partidul, dumneavoastră, fiul încercat și cutezător al acestui popor, ne conduceți spre noi și noi împliniri socialiste, pe drumul edificării pe pămîntul străbun al României a celei mai drepte și demne o- rînduiri, comunismul.Puternic mobilizați de pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă neobosită și rodnică, comuniștii, oamenii muncii din Capitală vă raportează, iubite tovarășe secretar general, că sarcinile planului la producția globală industrială pe primii doi ani ai actualului cincinal vor fi depășite cu 6 miliarde lei ; sarcinile la export vor fi depășite în acest an cu aproape 300 milioane lei-valută, realizindu-se cu 33,7 la sută mai mult decit în 1975. Toate aceste rezultate ne dau garanția înfăptuirii exemplare a angajamentului pe care ni l-am asumat de a realiza în a- cest cincinal o producție suplimentară în valoare de 25 miliarde lei.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, după e- xemplul dumneavoastră, vom acționa neabătut, hotărît, neprecupețind nici un efort, umăr la umăr, toți locuitorii Bucureștiului, pentru înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale, a sarcinilor de plan și a angajamentelor acestui cincinal, pentru sporirea contribuției Capitalei la accelerarea dezvoltării economice și sociale a patriei și ridicarea ei în rîndul țărilor dezvoltate ale lumii, pe noi trepte de progres și civilizație.Moment remarcabil în istoria partidului și poporului nostru — se arată in telegrama Comitetului județean Bihor al P.C.R. — Conferința Națională a partidului, prin orientările programatice cuprinse în magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, deschide perspective și mai luminoase dezvoltării economice și sociale României socialiste, perfecționării continue a conducerii tuturor domeniilor de activitate, ridicării permanente a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Bihor — români, maghiari și de alte naționalități — văd în Raportul prezentat la Conferința Națională o nouă și puternică expresie a justeții politicii interne și externe a partidului și statului nostru, forța și viabilitatea orinduirii noastre socialiste, consecvența și principialitatea cu care partidul nostru, personal secretarul său general, acționează pentru dezvoltarea generală a patriei, lărgirea democrației socialiste, promovarea consecventă în toate domeniile vieții a principiilor și normelor eticii și echității socialiste, a umanismului revoluționar, pentru incetățenirea in relațiile intre state a unui climat de pace, prietenie și solidaritate internațională, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.Ne angajăm ca împreună cu toți oamenii muncii din patria noastră să acționăm în spirit militant, revoluționar pentru a înfăptui hotăriri Id Conferinței Naționale a partidului, hotăriri de excepțională însemnătate pentru progresul și prosperitatea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.In telegrama Comitetului județean Brașov al P.C.R. se spune : Comuniștii, toți oamenii muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, din județul Brașov au luat cunoștință cu viu interes și aprobă pe deplin conținutul amplului Raport prezentat Conferinței Naționale a partidului de către dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii brașoveni, în frunte cu comuniștii, au întimpinat lucrările Conferinței Naționale a partidului cu noi și importante fapte de muncă, realizînd cu 30 de zile mai devreme planul producției industriale pe primii doi ani ai actualului cincinal, ceea ce va permite obținerea, pină la sfîrșitul anului, a unei producții suplimentare în valoare de 4 miliarde lei.Asigurăm conducerea partidului că puternicul detașament al muncitorilor brașoveni, toți locuitorii acestor străvechi și frumoase meleaguri românești, nu-și vor cruța nici un e- fort pentru îndeplinirea exemplară 

a sarcinilor ce revin județului din hotăririle Conferinței Naționale a partidului, sporindu-și tot mai mult contribuția la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru, români, maghiari și de alte naționalități — se arată in telegrama Comitetului județean Cluj al P.C.R. — își exprimă adeziunea totală față de politica internă și externă a partidului și statului nostru și dau o înaltă apreciere activității neobosite, inițiativelor și acțiunilor de inestimabilă valoare teoretică și practică pe care le întreprindeți cu dăruirea, clarviziunea și cutezanța dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai vrednic al României socialiste, personalitate marcantă a vieții politice mondiale.Vă raportăm cu satisfacție că oamenii muncii de pe aceste meleaguri, onorindu-și prin fapte angajamentele luate, au îndeplinit la 8 decembrie planul producției globale industriale pe anul 1977, creîndu-se posibilități ca pînă la 31 decembrie industria județului Cluj să realizeze o producție suplimentară de peste 1,5 miliarde lei.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că toți cei ce muncim și trăim în județul Cluj, la fel ca întregul popor, vom milita neabătut pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din Raportul pe care dumneavoastră l-ați prezentat în fața partidului și a țării, din hotăririle adoptate de Conferința Națională, pentru a ne spori contribuția la înălțarea României pe noi culmi de progres și civilizație.în telegrama Comitetului județean Dolj al P.C.R. se spune : In aceste înălțătoare zile, gîndurile celor peste 82 000 de comuniști, ale tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile Doljului socialist s-au îndreptat cu mîndrie și încredere către înaltul forum al comuniștilor din țara noastră.în cinstea Conferinței Naționale — eveniment politic ce se înscrie cu litere de aur în glorioasa istorie a patriei — colectivele de oameni ai muncii din industria Doljului au raportat îndeplinirea prevederilor de plan pe 11 luni în condițiile înnoirii și diversificării producției, ale introducerii pe scară largă a progresului tehnic. Un mare număr de întreprinderi industriale au findeplinit deja sarcinile primilor doi ani ai actualului cincinal. In agricultură am încheiat mai devreme, față de anii precedenți, toate lucrările de sezon, punind baze sigure unor rodnice recolte pentru anul viitor.Vă asigurăm pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu dăruire și abnegație pentru a da viață istoricelor hotăriri adoptate la Conferința Națională a P.C.R.Comuniștii, toți oamenii țnuncii din județul nostru — se spune în telegrama Comitetului județean Ilfov al P.C.R. — au primit cu un profund interes, cu o nețărmurită încredere și satisfacție ideile, tezele și concluziile de o valoare inestimabilă cuprinse în magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, tovarășe secretar general, Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.Noi vedem în hotăririle adoptate de Conferința Națională un minunat program de muncă și luptă pentru întregul partid, pentru întregul popor în vederea transpunerii neabătute în viață a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XI-lea, o nouă și valoroasă contribuție a partidului și statului nostru la îmbogățirea tezaurului de gîndire marxistă, la soluționarea marilor probleme cu care se confruntă omenirea în această etapă.In numele tuturor acelora care trăiesc și muncesc în județul nostru, ne reafirmăm hotărirea nestrămutată de a înfăptui exemplar politica internă și externă a partidului, de a face totul pentru înfăptuirea minunatului Program de dezvoltare multilaterală a scumpei noastre patrii.Dăm o înaltă apreciere conținutului documentelor marelui forum al comuniștilor, se arată în telegrama Comitetului județean Mureș al P.C.R., și susținem cu toată hotărirea, din adîncul ființei noastre, liniile directoare ale politicii interne și externe a partidului și statului, cu convingerea fermă că ele întruchipează cele mai înalte aspirații ale poporului și servesc dezvoltări, patriei, progresului umanității, întăririi colaborării între națiuni.Exprimindu-ne totala adeziune la istoricele hotăriri ale Conferinței Naționale, vă raportăm că oamenii muncii din județul Mureș au înde

plinit planul pe primii doi ani ai cincinalului incă in ziua de 2 decembrie, avansul ciștigat permițîndu-ne să dăm peste plan economiei naționale, pînă la sfîrșitul acestui an, produse în valoare de 1,8 miliarde lei.Vă încredințăm pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul nostru — români, maghiari, germani — strîns uniți în jurul partidului, în deplină frăție, își vor dărui întreaga capacitate și voință slujirii cauzei socialismului, spre cinstirea și gloria Partidului Comunist Român și înflorirea necontenită a scumpei noastre patrii — România socialistă.Exprimîndu-ne totala adeziune față de orientările privind dezvoltarea mai rapidă a economiei noastre naționale, cuprinse în Raportul prezentat la Conferință de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se arată in telegrama Comitetului județean Timiș al P.C.R. — ne vom concentra și mai mult eforturile în direcția mobilizării întregului potențial uman și material de care dispunem, astfel incit să transformăm în fapte angajamentul pe care ni l-am asumat de a realiza în actualul cincinal o producție industrială suplimentară în valoare de 5,7 miliarde lei.Dind o înaltă apreciere politicii 
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externe profund științifice a partidului și statului nostru, comuniștii, toți locuitorii județului Timiș, români, germani, sîrbi și de alte naționalități, aprobă pe deplin aprecierile cuprinse in Raportul prezentat Conferinței Naționale și acțiunile de larg răsunet internațional inițiate de țara noastră, aduc un omagiu și cu acest prilej contribuției deosebite pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați adus-o și o aduceți la afirmarea principiilor noi de relații între state, la crearea unui climat de pace, securitate, cooperare și destindere, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că toți oamenii muncii din județul Timiș își vor înzeci eforturile pentru a obține noi și mari succese in toate domeniile de activitate.Raportul prezentat de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, în fața înaltului forum al comuniștilor — se spune în telegrama Comitetului județean Vaslui al P.C.R. — ne-a umplut inimile de bucurie și profundă mindrie patriotică, deoarece regăsim in el mărețele înfăptuiri ale poporului român pe drumul drept și neabătut al construirii socialismului, visurile, idealurile și hotărirea sa nestrămutată de a făuri orînduirea comunistă, , întemeiată pe inflorirea economico-socială a patriei și pe respectarea demnității naționale și u- mane.Prin aplicarea fermă în viață a ho- tăririlor Conferinței Naționale, a recomandărilor și indicațiilor dumneavoastră, privind folosirea cu maximum de randament a mijloacelor materiale și financiare, cît și prin mai buna organizare a producției și a muncii, ne angajăm ca pină în 1980 județul nostru să realizeze o producție globală industrială de circa 1 miliard lei peste prevederile inițiale ale planului. Vom depune toate eforturile, întreaga energie și capacitate de muncă pentru a transpune în viață neabătut Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism.Raportul prezentat de dumneavoastră, tovarășe secretar general — se spune in telegrama Comitetului județean Vrancea al P.C.R. — reprezintă un model de analiză comunistă, exigentă și revoluționară a problemelor care definesc procesul de construcție socialistă din țara noastră, oglindind in același timp înaltul umanism care caracterizează întreaga politică internă și externă a țării, proeminenta dumneavoastră personalitate de om politic și de stat, de eminent conducător și distins fiu al națiunii române, de luptător neînfricat pentru cauza progresului și pros

perității României socialiste, pentru pace și colaborare intre popoare.în gind cu intreaga țară, ne angajăm, mult stimate tovarășe secretar general, să ne mobilizăm întreaga energie, pentru a acționa neabătut în scopul înfăptuirii în practică a valoroaselor idei cuprinse în Raportul prezentat de dumneavoastră și a hotărîrilor adoptate de Conferință in vederea îndeplinirii integrale a sarcinilor economice și sociale ce ne revin în acest cincinal. ,împreună cu întregul popor, milioanele de femei din patria noastră — se menționează în telegrama Consiliului Național al Femeilor — își exprimă totala adeziune la hotăririle adoptate de Conferința Națională a partidului, care vor da un nou și puternic impuls dezvoltării econo- mico-sociale a țării.Raportul dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, prezentat Conferinței — document de excepțională importanță teoretică și practică — se bucură de deplina aprobare a femeilor T muncitoare, țărance, intelectuale, fără deosebire de naționalitate — angajate cu toate forțele lor în vasta activitate a poporului nostru pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului. Femeile sînt pe deplin conștiente că traducerea în viață a Programului de creștere a

) nivelului de trai în anii 1976—1980 și îmbunătățirea Legii retribuției, care vor asigura sporirea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, sînt strîns legate de progresul economic mai rapid al țării.Măsurile privind reducerea duratei săptămînii de lucru, care se vor aplica în primul rînd în întreprinderile unde lucrează un număr însemnat de femei, constituie o nouă expresie a preocupării consecvente manifestate' de conducerea partidului și statului, personal de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru continua îmbunătățire a condițiilor de muncă și de viață, care să permită femeilor să îmbine în mod armonios rolul de participante active la dezvoltarea multilaterală a patriei cu acela de mame și soții, de educatoare ale tinerei generații.Vă asigurăm, 'scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că împreună cu soții, fiii și frații noștri vom munci fără preget pentru înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, pentru triumful țelurilor mărețe înscrise pe stindardul Partidului Comunist Român, care conduce poporul nostru din biruință in biruință pe drumul socialismului și comunismului, al prosperității și păcii.Exprimînd în numele întregului personal al armatei acordul deplin cu Raportul prezentat de secretarul general al partidului, cu celelalte documente ale Conferinței Naționale, telegrama Ministerului Apărării Naționale subliniază :în toate aceste documente se reflectă in mod strălucit eminenta dumneavoastră personalitate, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de conducător marxist-leninist, care la postul suprem pe care vi l-au încredințat deopotrivă Istoria și națiunea română, vă puneți întreaga capacitate de gîndire și acțiune revoluționară în slujba celor mai scumpe idealuri ale poporului nostru, a cauzei socialismului și păcii. Dăm glas și cu acest prilej sentimentelor de adîncă recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția hotărîtoare la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru grija neslăbită ce o acordați întăririi capacității de apărare a țării, dotării mai corespunzătoare a armatei, pregătirii ei de luptă și politice. Călăuzindu-ne după indicațiile dumneavoastră, vom intensifica eforturile pentru ca armata să-și îndeplinească, la un nivel tot mai înalt, funcția sa educativă, asigurind formarea celor ce slujesc patria sub drapel ca ostași-cetățeni de nădejde, apărători devotați ai vieții noastre noi.

Vă încredințăm, tovarășe comandant suprem, că întregul personal al armatei, urmind cu devotament și fermitate comunistă politica internă și externă a partidului și statului nostru, este gata să execute în orice moment, cu dăruire și abnegație, misiunile încredințate de partid și popor, de dumneavoastră, să apere, împreună cu întreaga națiune, cuceririle revoluționare, independența, suveranitatea și integritatea Republicii Socialiste România.Cu adîncă emoție și admirație am ascultat Raportul prezentat de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Conferința Națională a partidului — se scrie in telegrama Ministerului de Interne — și ne exprimăm mîndria patriotică pentru acest magistral document, de înaltă valoare teoretică și practică, prin care aduceți și de a- ceastă dată o contribuție hotărîtoare la îmbogățirea marxism-leninismului.De o importanță excepțională pentru activitatea noastrp sînt indicațiile dumneavoastră deosebit de prețioase de a acționa cu mai multă fermitate pentru prevenirea abaterilor și infracțiunilor, de a veghea la respectarea cu strictețe a legilor țării, de a conlucra permanent cu masele de oameni ai muncii, de a înfăptui neabătut politica partidului nostru cu privire la apărarea securității statului, a proprietății de stat și 

obștești, bunurilor fiecărui cetățean, a ordinii și liniștii publice, de a asigura munca pașnică a poporului nostru.Conștienți de înaltele răspunderi ce ne revin, de noile exigențe pe care conducerea partidului le pune în fața noastră, vă asigurăm, tovarășe comandant suprem, că întregul personal al Ministerului de Interne, în frunte cu comuniștii, exprimindu-și deplina aprobare și adeziune față de hotăririle Conferinței Naționale, va acționa cu devotament, dăruire și spirit de sacrificiu, cu vigilență și combativitate pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului român, a independenței și suveranității naționale.Raportul magistral prezentat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. constituie un îndrumar prețios de acțiune pentru întregul nostru popor, in vederea construirii cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și înfăptuirii cu abnegație a sarcinilor stabilite de cel de-al XI-lea Congres al partidului — se arată in telegrama Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale. Ca oameni ai muncii în domeniul relațiilor economice externe, ne angajăm hotărît în fața partidului și a dumneavoastră personal să nu precupețim nici un efort, să acționăm in mod comunist, revoluționar, cu toată priceperea și dăruirea pentru indeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor de mare răspundere cuprinse în Raportul prezentat de dumneavoastră Conferinței Naționale pe linia dezvoltării și perfecționării activității de comerț exterior și de cooperare economică internațională.Oamenii de artă și literatură, lucrătorii întregului nostru front cultural, se spune in telegrama Consiliului Culturii și Educației Socialiste, își exprimă deplina aprobare, adeziunea lor entuziastă față de ideile călăuzitoare, de o înaltă semnificație teoretică și practică, pătrunse de patos revoluționar și patriotic, conținute în amplul și cuprinzătorul Raport pe care dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, l-ați prezentat în deschiderea lucrărilor Conferinței.Vom face totul — se arată în telegramă — spre a spori contribuția noastră la activitatea politico-ideoio- gică de ridicare a conștiinței socialiste a maselor, de educare revoluționară a poporului și formare a omului nou, de realizare în cele mai bune condiții a sarcinilor noastre în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", transpunînd în practică principiile directoare cuprinse în do

cumentele de partid. Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom precupeți eforturile pentru a transforma hotăririle Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român în fapte reale, pe măsură epocii pe care o parcurgem, a sarcinilor de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.Conștienți de istorica însemnătate a documentelor adoptate de Conferința Națională a partidului, de importanța lor vitală pentru viitorul comunist al națiunii noastre socialiste, ne manifestăm totala adeziune și dăm o înaltă apreciere contribuției inestimabile pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, o aduceți la elaborarea și fundamentarea teoretică și practică a drumului națiunii noastre spre comunism, se scrie in telegrama comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii ale întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" din București.Atașamentul nostru fierbinte față de linia politică generală a partidului, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sînt ilustrate de faptul că in cinstea Conferinței Naționale am obținut o producție suplimentară globală de 26 milioane lei și o producție-marfă de peste 15 milioane lei.Urmînd neabătut linia politică a Partidului Comunist Român, colectivul nostru de muncă, alături de întregul popor, își exprimă și cu a- ceastă ocazie hotărirea fermă de a îndeplini exemplar hotăririle Conferinței Naționale, contribuind deplin la triumful socialismului și comunismului pe pămîntul României socialiste.în consens cu gîndurile și sentimentele întregului popor, colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea de strunguri Arad — se arată în telegrama comitetului de partid al acestei mari întreprinderi — își exprimă totala adeziune la programele și liniile directoare ale activității economico-șociale de viitor, supuse dezbaterii și aprobării înaltului forum al comuniștilor, orientări care poartă pecetea, gîndirii și spiritului revoluționar al secretarului general al partidului r- tovarășul Nicolae Ceaușescu.Pătruns de însemnătatea excepțională a hotărîrilor adoptate de Conferința Națională a partidului, pentru viitorul comunist al țării, colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea noastră își reafirmă hotă- rîrea nestrămutată de a munci cu dăruire și abnegație pentru transpunerea lor în fapt, pentru înălțarea tot mai dinamică a României pe noi culmi de progres și civilizație.Cu sentimentul încrederii, admirației și dragostei fierbinți față de conducerea înțeleaptă a partidului, care călăuzește ferm și neabătut întreaga societate românească pe calea construcției socialiste și comuniste — se spune în telegrama Combinatului minier din Valea Jiului — ne exprimăm deplina aprobare și satisfacție pentru conținutul profund științific al Raportului prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în fața Conferinței Naționale a partidului, document de inestimabilă valoare teoretică și practică.Numele dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, omul pe care minerii din această vatră de cărbune a țării, în semn de dragoste, prețuire și recunoștință, au hotărît să-1 declare miner de onoare al Văii Jiului, este strîns legat de măsurile revoluționare luate în vederea mecanizării și modernizării rapide a lucrărilor din subteran, făuririi minerului de tip nou, cu o înaltă pregătire' tehnică și conștiință revoluționară și transformării Văii Jiului intr-un centru minier în care condițiile de muncă și de viață să fie exemplare.Vă încredințăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din bazinul minier Valea Jiului vor urma neabătut politica internă și internațională a partidului și statului, vor face totul pentru îndeplinirea sarcinii de creștere a producției de cărbune, pentru a contribui mai din plin la progresul multilateral al patriei noastre socialiste.După ce exprimă înalta prețuire față de politica internă și externă a partidului, față de activitatea neobosită desfășurată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în telegrama comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii ale uzinei „23 August" București se arată : Ascultînd cu deosebită emoție și satisfacție Raportul prezentat de dumneavoastră, iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. la forumul comuniștilor din țara noastră, colectivul de oameni ai muncii din uzina noastră își exprimă totala adeziune față de conținutul creator. de imensa bogăție de idei, de înalta ținută teoretică și practică a Raportului prezentat, document de o excepțională valoare în viața partidului și poporului nostru.Exprimindu-și deplina adeziune fată de hotăririle Conferinței Naționale a partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din uzina „23 August" își mobilizează întteaga energie și capacitate de muncă, contribuind la munca plină de abnegație a întregului popor pentru ca patria noastră socialistă să înainteze ferm pe calea progresului, prosperității și a bunăstării materiale și spirituale.Animați de cele mai înalte sentimente de prețuire și admirație — se spune in telegrama Consiliului județean Brașov al oamenilor muncii de naționalitate germană — ne exprimăm. alături de întregul popor, adeziunea unanimă fată de magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, 

mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fața Conferinței Naționale a partidului.Legați trup și suflet, prin trecutul nostru comun, prin munca noastră comună de patria străbună, ne afirmăm, in aceste clipe de mindrie patriotică, hotărirea de neclintit de a ne pune și in continuare inima, gin- dul și fapta în slujba traducerii in viață a politicii partidului. Umăr la umăr cu frații noștri români, maghiari și de alte naționalități vom munci cu hotărîre și fără preget pentru realizarea angajamentelor noastre, spre binele nostru, al tuturor și al țării — România socialistă.In telegrama Consiliului oamenilor muncii de naționalitate sîrbo-croată din județul Caraș-Severin se arată : Strîns uniți în jurul partidului, al Comitetului său Central, urmînd gîndul înalt și pilda dumneavoastră comunistă. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, oamenii muncii de naționalitate sirbo-croată din județul Caraș-Severin acționează ferm, cu entuziasm și spirit partinic, revoluționar, alături de toți oamenii muncii din județ, pentru traducerea în fapte a istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea.Ne angajăm să facem totul pentru îndeplinirea exemplară a hotăririlor adoptate de Conferința Națională a partidului, a sarcinilor ce ne revin din cincinalul revoluției tehnico-ști- ințifice, conștienți că în acest fel ne aducem contribuția la inflorirea accelerată și multilaterală a patriei socialiste.Alături de întregul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare — se arată în telegramă — au urmărit cu deosebit interes și deplină satisfacție Raportul prezentat, exprimindu-și deplina adeziune față de prevederile realiste cuprinse în acest document, care ne dau certitudinea că vor ridica patria noastră pe noi culmi de dezvoltare.Sîntem ferm hotărîți să ne angajăm să dăm viață prețioaselor dumneavoastră indicații pe linia bunei folosiri a terenurilor agricole, a exploatării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, să aplicăm cele mai corespunzătoare tehnologii în cultura plantelor și creșterea animalelor, astfel ca, prin producții agricole mereu crescînde, să asigurăm un belșug de produse agroalimentare și o mai bună aprovizionare a populației.Ne exprimăm adeziunea deplină la Raportul prezentat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, document de inestimabilă valoare țeoretică și practică, ce reprezintă o reală contribuție la tezaurul gîndirii și practicii revoluționare, bilanț însuflețitor al realizărilor obținute în perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea, program de noi măsuri menite să asigure mersul înainte al societății noastre — se spune în telegrama a- dresată de Ministerul Justiției.Profund integrați în efortul colectiv al întregului popor, întregul personal din sistemul justiției se angajează să acționeze fără preget pentru traducerea în viață a hotărîrilor partidului, de a contribui cu întreaga putere de muncă la reabzarea sarcinilor care îi revin în actuala etapă de dezvoltare a societății noastre.Comitetul de partid și Senatul Universității București — se arată în telegramă — vă încredințează, tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărirea unanimă a corpului profesoral și a studenților de a contribui la transpunerea in viață a sarcinilor prezente și de viitor, expuse cu atîta clarviziune și întemeiere științifică în Raportul prezentat la Conferința Națională a partidului.Document de excepțională importanță pentru destinul țării noastre, contribuție .esențială la dezvoltarea marxism-leninismului, Raportul prezentat la Conferință este și pentru noi, ca de altfel pentru întregul popor, un nou prilej de angajare revoluționară, de mîndrie patriotică.Vă . asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, și prin dumneavoastră întregul partid, că vom face totul pentru a ne îndeplini misiunea socială, de a forma și a ne forma ca specialiști și activiști de nădejde, capabili să contribuie din plin la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.Raportul prezentat în fața Conferinței Naționale a partidului ne-a prilejuit și nouă, comuniștilor, întregului colectiv de oameni ai muncii din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor — se spune în telegramă — sentimente de înălțătoare bucurie, recunoștință, de vii și a- dinci satisfacții.Raportăm că sarcinile de plan la transporturile de mărfuri pe primii doi ani ai cincinalului sint îndeplinite și depășite, producția industrială specifică transporturilor și telecomunicațiilor realizată pe aceeași perioadă intrece cu 2,2 miliarde lei prevederile planului, iar în cadrul programului suplimentar de dezvoltare pe anii 1976-1980 sîntem ferm hotărîți să realizăm 6 miliarde lei peste sarcinile inițiale,Vă încredințăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile, priceperea și devotamentul nostru pentru îndeplinirea exemplară a hotărîrilor Conferinței, pentru satisfacerea în bune condiții și la .timp a tuturor cerințelor de transporturi și telecomunicații ale economiei și populației, pentru ridicarea economică și socială a patriei noastre pe culmile înalte ale socialismului șl comunismului.
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Cuvintarea de închidere rostită de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

(Uwe din pag. I)
ale clasei muncitoare, de a inten
sifica activitatea de ridicare poli- 
tico-ideologică, de perfecționare a 
cunoștințelor tehnice și profesiona
le, pentru ca fiecare, la locul de 
muncă încredințat de partid, de 
stat și de popor, să poată munci în 
cele mai bune condiții, cu cit 
mai bune rezultate, cu cel mai înalt 
spirit de răspundere față de popor, 
față de cauza socialismului. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Doresc să menționez încă o dată 
necesitatea de a acorda o atenție 
permanentă, deosebită, activității 

1 politico-educative de formare a o- 
mului nou, constructor conștient al 
socialismului și comunismului. Este 
de înțeles că propaganda noastră, 
organele de partid și de stat, • u- 
niunile. de creație, presa, radiote- 
leviziunea trebuie să-și perfecțio
neze activitatea pentru a-și putea 
îndeplini în condiții cît mai bune 
misiunea de mare răspundere ce le 
revine în crearea unui om cu înal
te idealuri, cu înaltă conștiință, a 
omului pătruns de demnitate, 
luptător dîrz pentru dreptate, pen
tru pace, dornic de a-și înfăptui 
năzuințele de progres. (Aplauze 
puternice, urale. Asistența, in 
picioare, scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Deoarece Conferința noastră Na
țională are loc în anul cînd po
porul nostru sărbătorește 100 de 
ani de la cucerirea prin luptă a 
independenței naționale, aș dori ca 
de la înalta tribună a acestui fo
rum al comuniștilor, al întregului 
popor de fapt, să aduc încă un o- 
magiu tuturor acelora care, de-a 
lungul secolelor, au ținut sus stea
gul luptei neatîrnării, și-au dat 
viața pentru apărarea ființei po
porului nostru, pentru cucerirea in
dependenței, pentru ca patria noas
tră să fie liberă, puternică 
și suverană. (Aplauze puterni
ce, urale îndelungate. Asistența, in 
picioare, scandează: „Ceaușescu 
și poporul !“).

Dragi tovarăși,
De la înalta tribună a forumu

lui comuniștilor, adresez tuturor 
membrilor de partid, întregului 
partid, chemarea de a nu precupeți 
nimic pentru înfăptuirea neabătu
tă a hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea, a hotărîrilor Conferinței 
Naționale, de a servi fără preget in
teresele patriei și poporului, cauza 

socialismului și comunismului în 
România ! (Aplauze puternice ; 
urale îndelungate).

Să nu uităm nici un moment, 
dragi tovarăși, că a fi membru al 
partidului, a fi comunist înseam
nă a fi revoluționar nu numai în 
vorbe, ci și în fapte, înseamnă 
a face totul pentru a contribui 
fiecare, la locul său de muncă, la 
traducerea în viață a Programului 
partidului, la înfăptuirea năzuințe
lor poporului nostru. Aceasta în
seamnă a face totul pentru însuși
rea celor mai înalte cunoștințe din 
toate domeniile, pentru a fi stăpîn 
pe concepția revoluționară mate- 
rialist-dialectică despre lume și 
viață, a acționa în toate împreju
rările ca revoluționar, împotriva a 
tot ceea ce este vechi, a ceea ce 
și-a trăit traiul și nu mai cores
punde noilor realități și schimbări 
din societatea noastră și din lume, 
a promova cu curaj noul în toate 
domeniile de activitate. Numai așa 
vom rămîne un partid revoluțio
nar — și sînt convins că partidul 
nostru va fi permanent un partid 
tînăr, revoluționar, prin concepția, 
prin activitatea sa în slujba po
porului, a socialismului, a comu
nismului și păcii 1 (Aplauze pu
ternice, prelungite, urale. Asis
tența, în picioare, scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.!").

Dragi tovarăși,
Așa cum am menționat încă la 

început, Conferința noastră are loc 
cu trei săptămîni înainte de împli
nirea a 30 de ani de la proclama
rea Republicii, moment care a des
chis calea puternicelor transfor
mări revoluționare socialiste din 
patria noastră. Aceasta corespun
de, de fapt, cu asumarea de către 
clasa muncitoare a misiunii de 
înaltă răspundere istorică de a 
conduce națiunea noastră pe calea 
făuririi noii orînduiri sociale, a so
cialismului și comunismului în 
România. (Aplauze puternicj, pre
lungite).

Aș dori ca de la înalta tribună a 
Conferinței Naționale să aduc un 
omagiu fierbinte tuturor revoluțio
narilor, comuniștilor care, de-a 
lungul deceniilor, au ținut sus stea
gul luptei revoluționare și, totodată, 
al luptei pentru democrație, pen
tru libertate și independența pa
triei, care au dat jertfe grele în 
această luptă și au asigurat trece
rea puterii politice în mîinile cla

sei muncitoare în alianță cu țără
nimea. cu intelectualitatea, ct cele
lalte categorii sociale, în mîinile 
poporului muncitor care, sub con
ducerea partidului nostru. își fău
rește destinul în mod liber, așa 
cum îl dorește. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Putem spune că în toți acești ani 
clasa noastră muncitoare a demon
strat prin fapte că știe să condtcă 
mai bine decît clasele exploatatoa
re, că își îndeplinește în mod mi
nunat misiunea de răspundere pe 
care și-a asumat-o în fața întregu
lui popor. Iată de ce doresc ca de 
la tribuna Conferinței Naționale să 
adresez minunatei noastre clase 
muncitoare chemarea de a fi și în 
viitor în primele rînduri în uriașa 
activitate revoluționară ce se des
fășoară în țara noastră, de a par
ticipa direct, în calitate de proprie
tară, de beneficiară și de producă
toare, la înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economico-socială, la 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate, a întregii țări. Nt mai în 
aceste condiții, cînd voi, dragi 
tovarăși muncitori, veți fi mereu 
direct participanți la conducerea 
țării, avem garanția victoriei socia
lismului și comunismului 1 (Aplau
ze puternice, urale. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“). '

De la acest forum al comuniști
lor adresez țărănimii noastre coo
peratiste, oamenilor muncii din 
agricultură, întregii țărănimi — 
care, de-a lungul istoriei, a dus, nu 
o dată, pe umerii săi, greul ■ luptei 
pentru independență și pentru păs
trarea ființei naționale — chema
rea de a munci și în viitor și a 
lupta fără preget pentru realizarea 
programului de dezvoltare și înflo
rire a agriculturii noastre, de a 
spori aportul ei la înflorirea gene
rală a patriei, la bunăstarea și feri
cirea națiunii noastre. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Un rol tot mai important în dez
voltarea societății îl are intelec
tualitatea muncitoare, care este 
participantă activă la tot ceea ce 
s-a realizat și se înfăptuiește în 
țara noastră și din rîndul căreia 
s-au ridicat mulți oameni de sea
mă care au jucat un rol hotărîtor 
în dezvoltarea n^ițmji noastre. A- 
dresez intelectualității muncitoare 
chemarea de a nu precupeți nimic 
pentru afirmarea iri viață ă revo
luției tehnico-științifice în toate 
domeniile — în învățămînt, cerce

tare, în producție — de a vă în
suși, dragi tovarăși, cele mai înalte 
cunoștințe și de a munci pentru ca 
ele să fie realizate în viață, parti- 
cipînd astfel activ, alături de mun
citori și țărani, la înfăptuirea mi
nunatului Program elaborat de 
Congresul al Xl-lea al partidului. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Aceeași chemare fierbinte o a- 
dresez tuturor celorlalte categorii 
sociale muncitoare — de a parti
cipa activ la realizarea sarcinilor 
ce le revin în domeniul lor, la dez
voltarea generală a patriei noastre. 
(Vii aplauze).

Mă adresez tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate — români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționalități 
— cu chemarea de a întări și mai 
mult unitatea în jurul Partidului 
Comunist Român, în cadrul Fron
tului Unității Socialiste, de a nu 
uita nici un moment că tot ceea ce 
s-a înfăptuit în patria noas
tră este rodul muncii lor unite.

Numai acționînd într-o deplină 
unitate, înfăptuind neabătut Pro
gramul partidului, vom asigura un 
loc demn pentru toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalita
te, manifestarea plenară a perso
nalității fiecăruia, posibilitatea a- 
firmării în viață, în practică, a e- 
galității depline, inclusiv în folo
sirea limbii proprii, în întreaga ac
tivitate socială și politică ! Aceas
ta este singura cale care asigură 
poporului nostru mersul ferm 
înainte spre comunism 1 (Aplauze 
puternice, prelungite).

în mod deosebit doresc să mă a- 
dresez femeilor, care reprezintă 
mai mult de jumătate din popu
lația țării — de aceea cred că 
bărbații nu vor fi supărați că nu 
le adresez o chemare specială. (A- 
nimație, aplauze). Mă adresez fe
meilor, care ocupă un loc tot mai 
important in întreaga activitate și 
viață socială, cu chemarea de a fi 
participante cît mai active la tot 
ceea ce se înfăptuiește în țara 
noastră, atît în domeniul produc
ției materiale și spirituale, cît și 
in domeniul ridicării bunăstării po
porului, de a se preocupa necon
tenit de dreșterea. și educarea ti
nerei generații, â ^copiilor — vii
torul patriei noastre — cărora tre
buie să le asigurăm tot ceea ce 
realizăm mai bun în țara noas

tră. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Hotărîrile Congresului al Xl-lea, 
ale Conferinței Naționale deschid 
minunate perspective de afirmare 
a tineretului patriei noastre în toa
te domeniile de activitate. De a- 
ceea, doresc ca, de la acest înalt fo
rum al comuniștilor, să mă adre
sez tinerilor comuniști, întregului 
tineret cu chemarea : dragi tova
răși și prieteni tineri, faceți totul 
pentru a vă însuși cele mai noi cu
noștințe din toate domeniile de ac
tivitate 1 învățați, munciți și 
învățați pentru a deveni buni 
muncitori, buni specialiști, cetă
țeni demni ai patriei noastre 
socialiste, pentru a vă putea 
îndeplini în cele mai bune con
diții sarcinile ce vă revin în ac
tivitatea economică, socială, pen
tru a vă putea asuma răspunderea 
dezvoltării viitoare a patriei noas
tre ! Am deplina convingere că mir 
nunatul nostru tineret, care ur
mează neabătut politica partidului, 
constituie cea mai sigură garanție 
a viitorului luminos, comunist, a 
independenței și suveranității pa
triei noastre ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

încă o dată adresez chemarea tu
turor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, întregului 
popor, de a-și uni și mai mult e- 
forturile, sub drapelele tricolor și 
roșu, sub conducerea partidului 
nostru comunist, pentru triumful 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, al comunismului, pentru 
măreția României socialiste. (Aplau
ze îndelungate, urale. Asistența, in 
picioare, scandează : „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Dragi tovarăși,
Conferința Națională a dat o 

înaltă apreciere și a aprobat în 
unanimitate activitatea internațio
nală a parti.'ului și statului nostru, 
consacrată prieteniei și colaborării 
cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială, pe baza 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța în relațiile dintre state, res
pectării dreptului fiecărei națiuni 
la o viață liberă și demnă. (Aplau
ze puternice).

Exprimînd voința partidului și 
poporului nostru, Conferința Na

țională a afirmat, în deplină uni
tate, că și în viitor vom acționa, 
vom face totul pentru triumful 
politicii de pace și colaborare, pen
tru o lume mai dreaptă și mai 
bună pe planeta noastră. (Aplauze 
Îndelungate).

Doresc ca de la această înaltă 
tribună să asigurăm încă o dată, 
acum, la încheierea Conferinței’ 
Naționale, pe toți prietenii noștri 
de peste hotare, toate popoarele 
care se pronunță pentru relații de
mocratice, pe baza principiilor noi 
dintre state, că poporul nostru, 

s România socialistă vor face totul 
pentru dezvoltarea prieteniei, co
laborării și solidarității, că nu vom 
precupeți nimic pentru a contribui 
împreună la cauza păcii și progre
sului pe planeta noastră 1 (Vii 
aplauze, urale. Asistența, in picioa
re, scandează : „Ceaușescu — 
pace !“).

Dragi tovarăși,
în încheiere, doresc să exprim 

convingerea că hotărîrile Confe
rinței noastre vor găsi aprobarea 
unanimă a partidului și întregului 
popor, deoarece ele corespund pe 
deplin așteptărilor partidului și 
poporului. Sînt convins că această 
aprobare unanimă a întregului 
partid și popor va fi încă o dovadă 
a unității și forței partidului nos
tru, a faptului că marele forum al 
comuniștilor a acționat cu înaltă 
responsabilitate în adoptarea hotă
rîrilor de importanță istorică, care 
deschid patriei noastre orizonturi 
noi, asigură mersul ferm înainte 
spre o viață demnă și liberă 1 (A- 
plauze puternice, îndelungate, 
urale).

Aș dori să exprim convingerea 
că, reîntorși la locurile de muncă, 
participanții la Conferință vor face 
totul pentru a aduce la cunoștință 
hotărîrile adoptate, ca să fie bine 
înțelese de către partid și popor, și 
mai cu seamă, fiind activiști de 
bază ai partidului și statului nos
tru, se vor angaja cu toată răs
punderea și fermitatea în activita
tea de zi cu zi pentru înfăptuirea 
în viață a ceea ce am hotărît aici. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Vă rog să-mi permiteți ’să ex
prim cele mai vii mulțumiri pentru 
manifestările și cuvintele ce rni-ău 
fost adresate, pe care le apreciez 
ca adresate politicii revoluționare, 
materialist-dialectice a partidului 
nostru, faptului că mi-am închinat, 
ca soldat al partidului, întreaga ac

tivitate cauzei poporului, bunăstă
rii și fericirii lui. Vă asigur, dragi 
tovarăși, pe dumneavoastră, între
gul partid și popor, că și în viitor, 
în întreaga mea activitate, voi 
servi fără preget cauza revoluțio
nară a partidului, a poporului, a 
socialismului și păcii, considerînd 
că aceasta este îndatorirea mea su
premă, îndatorirea supremă a ori
cărui comunist și revoluționar 1 
(Urale, aplauze puternice, prelun
gite. Se scandează îndelung: 
„Ceaușescu—P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Declar închise lucrările Confe
rinței Naționale a partidului și vă 
adresez dumneavoastră, tuturor co
muniștilor, întregului nostru popor 
urarea de noi și noi succese în în
treaga activitate închinată patriei, 
cauzei socialismului și comunismu
lui. independenței țării noastre 1 
Multă sănătate și fericire 1 (Urale 
puternice, aplauze prelungite. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Trăiască patria noastră tot mai 
măreață — Republica Socialistă 
România 1 Trăiască poporul nostru 
— constructor al socialismului și 
comunismului 1 (Urale puternice, 
aplauze prelungite. într-o atmos
feră de puternic entuziasm, toți 
participanții intonează Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia).

Trăiască Partidul nostru Comu
nist, forța politică conducătoare a 
întregii națiuni pe calea co
munismului ! (Aplauze puterni
ce, urale îndelungate. Se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Trăiască unitatea și solidarita
tea țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești, a tutu
ror forțelor progresiste și antiim- 
perialiste ! Trăiască pacea și co
laborarea între toate popoare
le lumii ! (Aplauze puternice, 
urale îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu — pace !“. într-o at
mosferă de avînt revoluționar, toți 
cei prezenți în marea sală a Confe
rinței intonează Internaționala. 
Răsună, după aceea, din nou, a- 
plauze șî urale puternice. Asisten
ța, in picioare, scandează îndelung: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu — pace!*; 
se ovaționează minute in șir pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul său Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI NAȚIONALE 
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

La 9 decembrie s-au încheiat, în Capitală, lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, Eveniment de seamă în viața partidului și poporului nostru, trăit cu însuflețire, cu deplină satisfacție și aprobare, cu înaltă conștiință și răspundere partinică, de întreaga țară. După trei zile de intense și rodnice dezbateri, marele forum al comuniștilor români a adoptat hotăriri de însemnătate primordială pentru prezentul și viitorul patriei, pentru ridicarea ei pe o nouă treaptă de dezvoltare economico-socială, pentru sporirea continuă a bunăstării poporului, pentru munca și lupta pe care întreaga națiune, tn strinsă u- nitate, o desfășoară in vederea realizării și depășirii prevederilor actualului cincinal, înfăptuirii exemplare a obiectivelor Congresului al Xl-lea, a Programului partidului, pentru înaintarea neabătută a României pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.Vineri, în ultima zi a conferinței, lucrările au fost reluate în plen.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au fost salutați, din nou, la sosirea în sală, cu deosebită căldură și entuziasm, cu puternice aplauze. Delegații și invitații au ovaționat și aclamat îndelung, au scandat cu înflăcărare „Ceaușescu—P.C.R.", manifestare vibrantă, grăitoare a dragostei și prețuirii profunde față de secretarul general al partidului, față de partidul nostru comunist, forța politică conducătoare a societății, inima și conștiința vie a poporului.Prima ședință a fost condusă de tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, care a anunțat că pe a- dresa Conferinței Naționale, a secretarului general al partidului au sosit peste 1 600 telegrame, prin care colective de oameni ai muncii, în frunte cu comuniștii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — din toate domeniile vieții materiale și spirituale, dau o inaltă a- preciere și exprimă acordul deplin cu ideile și orientările cuprinse in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de o deosebită valoare teoretică și practică, angajîndu-se să facă totul pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce le revin din planul de stat pe anul 1978 și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea neabătută a ho- tăririlor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului.

în cadrul discuțiilor generale, care au prilejuit, în continuare, o amplă și aprofundată examinare a problemelor inscrise pe ordinea de zi a conferinței, au luat cuvintul tovarășii : Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie Paraschiv, director al Institutului de cercetări și proiectări metale neferoase Baia Mare, Nicolae Hîrtop, director la țj- treprinderea agricolă de stat NicuW- țel, județul Tulcea, Vasile Draica, maistru la întreprinderea electrocen- trale Rovinari, general-colonel Ion Coman, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, Ion Văduva, prim-topitor la Combinatul siderurgic Reșița, Silvia Mureșan, șef de fermă Ia cooperativa agricolă de producție Bobulești din comuna Ștefănești, județul Botoșani. Nicolae Maier, director al întreprinderii de conductori eleetrici emailați din Zalău, Maria Suhov, ingirter-șef la cooperativa agricolă de producție Galda de Jos, județul Alba, Vasile Stoleru, tehnician la Combinatul de lianți și azbociment din Bieaz, Alexandru Iliescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., Szoke Esztera, secretara Comitetului munl-. cipal de partid Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, Gheorghe Dinu, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Smeeni, județul Buzău, Dan Constantin, director general al Combinatului de oțeluri speciale din Tîrgoviște.Delegații au ascultat și aprobat raportul Comisiei de apeluri a Conferinței Naționale a partidului, prezentat de tovarășul Petre Lupu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid, președintele comisiei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a condus ultima ședință a conferinței.La lucrările ședinței de închidere a Conferinței Naționale au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați in țara noastră, nrecum și trimiși speciali ai unor< J^iții de presă și ziare de peste l. W. e, corespondenți ai presei străine.La dezbaterile generale au mai luat cuvintul tovarășii : Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Stan, director al Combinatului de prelucrare a lemnului din Focșani, Pavel Ștefan, membru al C.C. al P.C.R., secretar al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Ion Tudor, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.

în Conferința Națională au luat cuvintul 61 de tovarăși in plen și 299 de tovarăși în secțiuni.Apreciindu-se că au fost abordate problemele principale inscrise pe ordinea de zi, conferința a aprobat sistarea dezbaterilor, urmînd ca tovarășii care n-au luat cuvintul și au de făcut propuneri sau observații să le prezinte in scris la seeretariatul conferinței.în continuare, tovarășul Constantin Dăscălescu, secretar al C.C. al P.C.R., a dat citire proiectului de HOTA- RlRE A CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN DE ADOPTARE A RAPORTULUI PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU CB PRIVIRE LA REALIZAREA HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI AL XI-LEA, A PROGRAMULUI PARTIDULUI COMUNIST ROMAN ȘI LA SARCINILE DE VIITOR.Prin votul lor unanim șl entuziast, care este, in fapt, votul tuturor comuniștilor pe care ii reprezintă, al întregului partid și popor, delegații au aprobat HOTARlREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN DE A- DOPTARE A RAPORTULUI PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU CU PRIVIRE LA REALIZAREA HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI AL XI-LEA, A PROGRAMULUI PARTIDULUI COMUNIST ROMAN ȘI LA SARCINILE DE VIITOR.Au fost supuse apoi aprobării programele și documentele conferinței — rodul gîndirii comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, a întregului nostru popor, care, in deplină unitate și sub conducerea partidului, își făurește propriul viitor, propriul destin liber și comunist.Conferința a adoptat, în unanimitate, cu îmbunătățirile ce vor fi aduse de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pe baza propunerilor și sugestiilor formulate in plen și in secțiuni :— Programul privind măsurile suplimentare de dezvoltare economico- socială a țării pină in 1980 ;— Orientările generale pentru întocmirea planului de dezvoltare economico-socială in perioada 1981— 1985 ;— Programul de ridicare a nivelului de trai in anii 1976—1980 și îmbunătățirea Legii retribuției care urmează să fie publicată și supusă dezbaterii tuturor oamenilor muncii, iar apoi prezentată Marii Adunări Naționale ;— Programul de reducere a duratei săptăminii de lucru, incepind cu 1978 ;

— Propunerile cu privire la perfecționarea conducerii tuturor sectoarelor de activitate, a legislației Republicii Socialiste România, a activității organelor de justiție și ale Ministerului de Interne, precum și noi măsuri privind dezvoltarea democrației socialiste.în continuare a fost adoptată, în unanimitate, Rezoluția Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român. Conferința a însărcinat Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. să definitiveze ' rezoluția, pe baza observațiilor și propunerilor făcute in dezbateri, urmînd ca ea să fie dată publicității.în încheierea lucrărilor conferinței, primit cu multă căldură și deosebită insuflețire. cu vii aclamații, ia cuvintul tovarășul |^jco|(|g 
Ceaușescu.în repetate rînduri. cuvintarea secretarului general al partidului este subliniată cu puternice aplauze, cu entuziaste ovații și urale.

La sfirșitul cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu. în sala Palatului Republicii, martoră a atitor evenimente memorabile, domnește o atmosferă înălțătoare, de profundă vibrație patriotică. Delegații și invitații aclamă neîntrerupt pentru partid și secretarul său general, pentru minunatul nostru popor, constructor al socialismului, pentru patria noastră liberă, demnă și înfloritoare. Ei scandează cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu—România !“, „Ceaușescu — pace !“. Sînt momente de intensă bucurie și satisfacție, bogate in sensuri și semnificații, care pun pregnant în lumină coeziunea strîn- să dintre partid și popor, deplina concordanță intre năzuințele națiunii și politica partidului. Sînt momente dominate de un simțămînt fierbinte de dragoste și încredere nețărmurite pe care toți fiii țârii il nutresc față de gloriosul Partid Comunist Român, prin lupta și sub con

ducerea căruia s-au împlinit aspirațiile. cele mai înalte ale poporului nostru, față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a cărui viață și activitate revoluționară este indisolubil legat tot ce se înfăptuiește în România socialistă, spre binele și fericirea cetățenilor ei. Sînt momente care reafirmă voința fermă a întregii noastre națiuni de a urma neabătut politica, internă și externă, a partidului și statului nostru, de a acționa neobosit, cu hărnicie și abnegație, cu spirit revoluționar, pentru progresul neîntrerupt al patriei, pentru a transforma în fapte hotărîrile Conferinței Naționale, pentru realizarea obiectivelor Congresului al Xl-lea și a Programului partidului care deschid în fața națiunii perspectiva luminoasă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism, de a contribui la creșterea prestigiului și rolului României in lume, la înfăptuirea nă

zuințelor de pace, prosperitate, independență și libertate ale tuturor popoarelor.întregind această atmosferă sărbătorească, vibrantă, participanții la marele forum al comuniștilor români intonează Imnul de stat al scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România, precum și imnul de luptă al clasei muncitoare de pretutindeni — Internaționala.Lucrările Conferinței Naționale a, partidului s-au încheiat. Hotărîrile ei vor dăinui in conștiința țării, însuflețind și mobilizînd energiile creatoare ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din patria noastră, români, maghiari, germani și de alte naționalități, in activitatea lor rodnică, entuziastă, consacrată înfloririi continue a națiunii noastre socialiste, asigurării unei vieți libere și îmbelșugate întregului popor, ridicării României pe trepte tot mai inalte de progres și civilizație.
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE fi PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CORNEL BURTICAEste incontestabil că lucrările Conferinței Naționale se înscriu ca un eveniment de referință în istoria partidului nostru, în viața poporului, în dezvoltarea României socialiste. Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin analiza științifică de pe pozițiile consecvente ale marxismului creator, prin concluziile cristalizate constituie un program amplu, concret și dinamizator pentru accelerarea progresului României pe calea stabilită de Congresul al XI-lea.Acum, cînd facem bilanțul vastei munci desfășurate de partidul nostru după Congresul al XI-lea, țin și eu să relev rolul imens, esențial, pe care l-a avut și îl are tovarășul Nicolae Ceaușescu în organizarea și conducerea întregii activități de aplicare în viață a hotărîrilor Congresului, a Programului partidului, în elaborarea măsurilor de accelerare a dezvoltării economice a țării, de creștere suplimentară a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc, în perfecționarea și adîncirea democrației socialiste — cu alte cuvinte, în tot ceea ce facem pentru făurirea civilizației socialiste și comuniste in patria noastră.Practica socială a confirmat și confirmă justețea și relevă, azi mai mult ca orjcînd, importanța deosebită a orientărilor elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, încă de la Congresul al IX-lea, orientări care au declanșat în ultimii ani un profund proces revoluționar de racordare a activității ideologico-educative cerințele noii etape de edificare societății socialiste.Putem afirma cu deplin temei cu legitimă mîndrie că, datorită contribuțiilor de excepțională însemnătate ale secretarului general al partidului nostru la clarificarea teoretică și soluționarea practică a problemelor majore ale construcției socialiste din țara noastră, la analiza fenomenelor și a problemelor vieții internaționale, gîndirea social-poli- tică românească s-a afirmat cu putere in circuitul mondial de idei, a căpătat valențe universale, iar tovarășul Nicolae Ceaușescu, alături de marele prestigiu pe care și l-a cucerit ca remarcabil om politic și de stat al contemporaneității, se bucură de o largă recunoaștere ca figură proeminentă a gindirii științifice marxiste pe plan mondial.în concordanță cu avintul forțelor de producție și perfecționarea raporturilor sociale, adîncirea democrației socialiste s-a reliefat ca o trăsătură caracteristică dominantă a dezvoltării societății noastre, dovedindu-se un factor generator de progres în toate compartimentele vieții economico-sociale, inclusiv în sfera ideologiei, artei și culturii. în ultimul deceniu au avut loc largi dezbateri în organizațiile de partid și pe plan național asupra unor probleme fundamentale ale dezvoltării economico- sociale a țării, cit și asupra problemelor din domeniul științelor sociale, ale învățămintului, cercetării, culturii. Un moment de importanță .deosebită l-a „CQpștltult, în.,acest cadru, Congresul educâției politice și al Culturii socialiste, care — prin Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin programul concret de măsuri adoptat apoi de plenara Comitetului Central — dezvoltă orientările Congresului al XI-lea și jalonează noi căi în vederea soluționării celei mai complexe sarcini a revoluției socialiste : revoluția în conștiința umană, făurirea omului nou, apt să edifice socialismul și comunismul, să trăiască în societatea comunistă.în aceeași viziune consecvent democratică și revoluționară a fost organizat, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, Festivalul național „Cîntarea României", care a scos la lumină din inepuizabilul izvor de creație al poporului comori de talent, ca o ' ~ ‘liberi, într-o dentă.Cred că se Conferinței secretarului faptul că țara noastră are un nou imn, ale cărui cuvinte sînt pătrunse de un puternic patos patriotic și revoluționar, in care vibrează deopotrivă prețuirea faptelor de glorie ale înaintașilor, mîndria pentru prezentul socialist, hotărîrea de a făuri civilizația comunistă pe pămîntul României.Promovarea structurilor noi, democratice de conducere socială s-a materializat și în domeniul culturii, artei, presei și radioteleviziunii prin măsura ca în organismele directoare ale acestora să fie atrași un număr mai mare de muncitori, țărani și alte categorii de oameni ai muncii care lucrează nemijlocit în producția de bunuri materiale, ca și prin desființarea cenzurii și creșterea rolului și răspunderii organelor colective pentru conținutul publicațiilor, al literaturii, al artei.Rezultatele bogatei activități educative desfășurate de partid iși găsesc expresia cea mai concentrată in faptul că muncitorii, țăranii, intelectualii, întregul nostru popor, fără deosebire de naționalitate, și-au însușit Programul partidului ca pe propriul lor program, muncesc cu abnegație și dăruire pentru înfăptuirea obiectivelor sale, într-o deplină unitate în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Esența și factorul hotărîtor al acestor rezultate îl reprezintă perfecționarea continuă a modului de exercitare a rolului conducător al partidului în domeniul ideologiei, culturii, învățămintului prin creșterea preocupării și competenței organelor și organizațiilor de partid, la toate nivelurile. pentru îmbunătățirea conținutului, formelor și eficientei întregii munci educative, pe baza orientărilor clare stabilite de Congresul al XI-lea, de Programul partidului, de secretarul nostru general.Evocînd progresele înregistrate, doresc, în același timp, să subliniez în fața Conferinței Naționale că în munca ideologică și cultural-educa- tivă se resimt încă numeroase neim- pliniri și lipsuri, tendințe de formalism, de tratare a problemelor cu superficialitate, uneori, un anumit festivism, ceea ce afectează forța sa de înriurire, diminuează contribuția sa la rezolvarea sarcinilor economico-sociale.La Congresul al XI-lea și după Congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat, în spiritul înaltei exigențe partinice care-i este proprie, problemele muncii ideologico-educative, relevînd căile de înlăturare a neajunsurilor și de continuă perfecțio-
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cîntare a unor oameni țară liberă și indepen-cuvine, tovarăși, să arăt Naționale că datorăm general al partidului

nare a activității. Țin să reafirm, și cu acest prilej, acordul meu deplin cu criticile și indicațiile formulate și să-mi exprim hotărîrea de a face totul pentru eliminarea deficiențelor, pentru realizarea întocmai a sarcinilor stabilite de conducerea partidului.în Raportul prezentat Conferinței Naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a expus teza, de importanță fundamentală pentru dezvoltarea economiei noastre, de a se ■trece de la faza acumulărilor cantitative la o fază nouă, superioară — a luptei pentru calitate. Consider că această indicație este valabilă pentru toate sectoarele de activitate, inclusiv pentru domeniul propagandei și activității cultural-educative, poate chiar în mai mare măsură pentru acest domeniu, chemat să ajute la formarea și educarea celui mai prețios element al societății noastre, a omului.în lumina acestor exigențe, devine imperios necesară îmbunătățirea calității și conținutului propagandei corespunzător noilor condiții, cerințelor actualei etape, printr-o legătură mai directă, mai organică cu nevoile concrete ale dezvoltării economico-sociale. întregul proces de educație trebuie să-1 realizăm în strînsă legătură cu sarcinile economico-sociale pe care le au de îndeplinit fiecare colectiv de muncă, fiecare cetățean, eficiența activității politico-educative verificîndu-se în primul rind prin atitudinea față de muncă, prin rezultatele obținute în dezvoltarea producției materiale, a științei și tehnicii, a creației spirituale, prin contribuția fiecăruia întărirea proprietății socialiste, sporirea avuției naționale.Va trebui să acționăm în așa încît problemele propagandei, creației cultural-artistice și ale teorie; sociale să nu formeze obiectul preocupărilor doar ale unor grupuri limitate de „specialiști", ci să devină tot mai mult probleme ale tuturor comuniștilor, ale muncitorilor, țăranilor, ale întregului nostru popor, creatorul și beneficiarul a tot ce este durabil în viața noastră materială și spirituală. Experiența însăși a arătat că eficiența propagandei și culturii noastre este hotărîtor condiționată de promovarea consecventă a spiritului muncitoresc, revoluționar, de participarea directă a organelor și Organizațiilor de partid, a tuturor activiștilor, a maselor lărgi populare la dezbaterea și rezolvarea problemelor vieții ideologice.Ca vieții

la lafel ale

/și pentru alte domenii ale economico-sociale, pentru do-

meniul ideologie; șl culturii capătă o importanță fundamentală aplicarea neîntirziată în practică a mulate de tovarășul Ceaușescu la Conferința de a asigura participarea directă, la conducerea a muncitorilor, a
tezei for- Nicolae Națională nemijlocită, directă, la conducerea acestui domeniu a muncitorilor, a clasei muncitoare — clasa conducătoare a societății noastre, de a promova muncitori în diferite funcții, ca și în organele de conducere colectivă.Principiile și normele etici) și echității socialiste, deși formează subiectul multor discuții cu caracter teoretic, nu au devenit încă in totalitatea lor trăsături stabile de conduită și viață ale tuturor cetățenilor ; există chiar membri de partid și uteciști care nu acționează în spiritul acestor norme, fac concesii moralei și deprinderilor învechite, conservatoare. Este de aceea o datorie de prim ordin a întregului nostru sistem de propagandă și educație, a școlii să-și orienteze mai ferm activitatea spre dezvoltarea conștiinței socialiste, spre formarea la tineret, la toți oamenii muncii a trăsăturilor moralei noi, caracteristice societății socialiste și comuniste — spirit revoluționar, patriotism fierbinte, înaltă răspundere față de societate și familie, intransigență față de stările vechi, negative — spre a deveni astfel luptători consecvenți pentru promovarea noului, pentru înfăptuirea politicii partidului.în științele sociale va trebui să orientăm mai ferm cercetarea spre -sintetizarea experienței acumulate de țara noastră în construcția socialistă, spre adîncirea unor probleme teoretice fundamentale și formularea de propuneri concrete pentru activitatea de conducere economico-socială, eliminînd tendințele, încă frecvente, spre descriptivism și preluarea unor teze gata elaborate.Cu toate rezultatele pozitive obținute, in domeniul literaturii și artei mai sînt multe de făcut pentru a răspunde cit mai bine dorinței oamenilor mupcii de a se crea lucrări cu un bogat conținut de idei, expri- mînd artistic marile procese înnoitoare, transformările revoluționare adinei, determinante pentru înflorirea materială și spirituală a patriei. Beneficiind de climatul prielnic asigurat de societatea noastră, creatorii trebuie să pătrundă mai adine esența proceselor semnificative ale dezvoltării sociale, să se apropie mai mult și firesc de oamenii muncii, și îndeosebi de muncitori și țărani, să-i cunoască nemijlocit în toată complexitatea lor, nu doar ca subiecte par-

ticulare sau indivizi Izolați, ci mai ales ca participant activi Ia tumultuoasele transformări din România de astăzi, ca oameni adevărați, trăind o viață adevărată și liberă.Ascultînd cu deosebit interes analiza cuprinzătoare, de înaltă rigoare științifică, a situației internaționale făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu, consider că este un motiv de profundă satisfacție pentru noi toți, pentru întregul partid și popor, să constatăm că, incă o dată, secretarul nostru general a descifrat, cu o mare putere de discernămînt, din noianul fenomenelor complexe și contradictorii specifice lumii de azi, trăsăturile caracteristice și tendințele dominante, sintetizînd, pe această bază, concluzii practice de cea mai mare însemnătate pentru activitatea externă a partidului și statului nostru.Această analiză îmbogățește tezele și orientările stabilite de Congresul al XI-lea, pe care viața le-a confirmat, aduce la zi interpretarea științifică a mutațiilor petrecute în lume și a schimbărilor din raportul mondial de forțe in dinamica sa. deschi- zind astfel noi perspective prezenței tot mai active a României la rezolvarea marilor probleme internaționale, la așezarea relațiilor dintre state pe principiile independenței și . suveranității naționale, egalității depline in drepturi, la făurirea unei noi ordini economice și politice mondiale, a unei lumi a libertății și dreptății.Ca și alți tovarăși, doresc și eu să relev în fața Conferinței Naționale rolul esențial, determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și aplicarea în viață a politicii externe a partidului și statului nostru, neobosita sa activitate, cu mintea și cu fapta, pentru promovarea pe plan internațional a intereselor fundamentale ale poporului nostru, a cauzei socialismului și păcii, a cauzei tuturor popoarelor care doresc o lume mai dreaptă și mai • bună pe planeta noastră.Permiteți-mi ca de la această înaltă tribună să exprim încă o dată deplinul meu acord și totala mea adeziune la Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la celelalte documente supuse dezbaterii Conferinței- Naționale și să mă angajez, atît în numele meu, cît și al lucrătorilor din domeniul ideologiei, propagandei și culturii, că vom acționa fără preget, cu înaltă răspundere și fermitate comunistă, pentru continua perfecționare a calității și conținutului muncii noastre, pentru neîntîrziata transpunere în viață a hotărîrilor pe care le va adopta Conferința Națională a partidului nostru.

puse dezbaterii Conferinței Naționale a partidului. Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe secretar general, că vom face totul pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile ce vor fi adoptate de acest înalt forum al partidu lui, conștienți că astfel ne putem aduce întreaga contribuție la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI VASILE DRAICAExercitîndu-ml mandatul încredințat, dau glas sentimentelor de fierbinte dragoste și nețărmurită stimă pe care le nutresc întregul personal muncitor din întreprinderea electrocentrale Rovinari, toți oamenii muncii din județul Gorj, față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a cărui strălucită activitate se leagă mărețele izbînzi ale României socialiste.De la această înaltă tribună exprim, totodată, deplina noastră adeziune la politica internă și externă a partidului, ale cărei orientări, profund științifice și înalt umaniste, capătă o nouă și strălucită afirmare, prin Raportul prezentat Conferinței Naționale de secretarul general al partidului.întreprinderea electrocentrale Rovinari este o unitate nouă in economia județului Gorj, fruct al politicii partidului de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe teritoriul țării. în prezent aici funcționează 5 grupuri energetice cu o putere instalată de 1 390 MW, urmind ca in anul viitor, prin intrarea în exploatare a ultimului grup, să atingem capacitatea proiectată de 1 720 MW. Raportăm conducerii partidului că, prin eforturile depuse de constructori, montori și beneficiar, în primii doi ani ai cincinalului actual au fost puse in funcțiune 3 grupuri de mare capacitate, ultimul din acestea a pulsat primii megawați în sistemul e- nergetic național cu puține zile înaintea începerii lucrărilor Conferinței Naționale, contribuind in felul acesta și noi la realizarea unei producții suplimentare de 100-130 miliarde lei, față de prevederile cincinalului.După ce s-a referit la măsurile luate cu prilejul constituirii Consiliului Național al Oamenilor Muncii, vorbitorul a adăugat : Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni, sub conducerea organelor și orga

nizațiilor de partid, se preocupă cu mai mult spirit de răspundere de îndeplinirea și depășirea planului de producție, de asigurarea condițiilor necesare unei bune exploatări a grupurilor energetice, pentru a furniza cantitatea de energie cerută de economia națională și a participa din plin la îndeplinirea programului de măsuri suplimentare de dezvoltare economico-socială pină in 1980.în spiritul orientărilor generale pentru întocmirea planului de dezvoltare economico-socială in perioada 1981-1985, organele și organizațiile de partid acționează cu fermitate pentru reducerea cheltuielilor materiale și creșterea mai rapidă a productivității muncii,, pentru introducerea in producție a cuceririlor științei și tehnicii, pentru utilizarea- rațională a timpului de lucru. în a- cest sens, avem mai mult in vedere scurtarea perioadelor de reparații și creșterea răspunderii tuturor lucrătorilor față de calitatea muncii. Organizațiile de partid inițiază numeroase acțiuni politico-educative pentru întărirea ordinii și disciplinei, gospodărirea judicioasă a resurselor materiale, creșterea răspunderii personale față de muncă, față de modul în care se întrețin și se exploatează instalațiile energetice.Analizîndu-ne activitatea în spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului, arătăm că și la noi mai persistă unele neajunsuri, mai ales în ceea ce privește respectarea disciplinei tehnologice. Din această cauză s-au produs avarii, oprirea unor grupuri energetice, cu consecințe negative în funcționarea sistemului energetic național. Consiliul oamenilor muncii nu urmărește și nu controlează suficient îndeplinirea propriilor hotărîri ; ca urmare modernizarea unor utilaje in vederea funcționării ireproșabile și

fără întreruperi s-a făcut cu întir- ziere. Sîntem hotăriți ca, sub conducerea organizației de partid, să lichidăm toate aceste lipsuri din activitatea noastră, a organului de conducere colectivă, așa incit să dăm țării cît mai multă energie electrică, cu cheltuieli cît mai mici.Realizările noastre ar fi fost și mai mari dacă în activitatea unității n-am fi intimpinat și unele greutăți generate de livrarea cu întîrziere a unor echipamente, de calitatea necorespunzătoare a unor agregate auxiliare. în acest scop, solicităm ministerelor energiei electrice și construcțiilor de mașini mai mult sprijin în livrarea echipamentelor restante. Considerăm că institutele de cercetări cu profil energetic pot, și trebuie să ne sprijine mai mult in soluționarea cît mai grabnică a sistemului de evacuare a cenușei și îmbunătățirea constructivă a ventilatoarelor de gaze arse.După ce a trecut în revistă o serie de măsuri privind pregătirea cadrelor și sudarea colectivului, vorbitorul a spus : acționînd pentru îndeplinirea exemplară a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei în județul Gorj, vom face totul pentru ca Termocentrala de la Rovinari să devină o unitate model, care să ne facă cinste și cu care să se mindrească economia națională. Ex- primind gîndul unanim al comuniștilor, al întregului colectiv de muncă de la Termocentrala Rovinari, asigur conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu înaltă răspundere și dăruire pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din programul suplimentar de dezvoltare social-economică a țării. a hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale, avind conștiința că numai astfel contribuim la înflorirea și dezvoltarea multilaterală a patriei socialiste.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ILIEla această înaltă tribună dorescDesă exprim, în numele comuniștilor, al întregului nostru colectjv, totala adeziune față de Raportul prezentat de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, acordul deplin față de orientările generale cu privire la întocmirea planului cincinal de dezvoltare economico-socială a țării in perioada 1981—1985, de celelalte documente care vor fi adoptate de Conferința Națională.Consacrîndu-și întreaga activitate îndeplinirii Congresul al de tovarășul prilejul unor valorificarea minereuri existente, mai ales în conjunctura mondială actuală, cînd consumul de metal este în continuă creștere, iar resursele sînt relativ limitate, oamenii muncii din cadrul Centralei minereurilor șl metalurgiei neferoase din Baia Mare, în frunte cu comuniștii, au reușit să pună in evidență noi rezerve de minereuri, prin a căror valorificare se asigură satisfacerea nevoilor tot mai mari ale economiei naționale. Ca urmare, colectivul Institutului de cercetări și proiectări pentru minereuri și metalurgie neferoasă, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, a elaborat, împreună cu specialiștii din producție, soluții tehnico-științifice prin a căror aplicare se asigură măsură mai mare satisfacerea lor sporite de metal.Rezultatele bune pe care obținut au la bază preocupările pentru modernizarea metodelor de exploatare, elaborarea tehnologiilor de extracție și prelucrare a zăcămintelor de minereuri cu conținut mai sărac, creșterea gradului de valorificare a minereurilor și concentratelor. S-au stabilit astfel metode de deschidere și exploatare rriai economice pentru zăcămintele intens tectonizate din Carpații Orientali, s-au elaborat tehnologiile de prelucrare a aluviunilor cu conținut redus de titan și zirconiu, iar la majoritatea exploatărilor se extind metode de exploatare caracterizate prin nivel redus de pierderi.

sarcinilor stabilite de XI-lea, indicațiilor date Nicolae Ceaușescu, cu vizite de lucru, privind deplină a resurselor de
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InstitutuJ nostru cu profil minier și metalurgic a cunoscut o dezvoltare deosebită în ultimii patru ani : po- .„. t.ențialul de lucru a. crescut de, 3,5 ori,' ,iâf volumul producției ‘de 5 Ori ; prin grija statornică a partidului și statului a sporit corespunzător baza materială a cercetării-, ceea ce a permis să se preia un volum sporit de lucrări tehnologice pentru industria extractivă din județul Maramureș, cit și din celelalte zone miniere ale țării. S-a trecut la traducerea în viață a indicațiilor secretarului general al partidului privind valorificarea elementelor utile din resurse secundare. Ca urmare, în prezent circa 30 la sută din producția unităților este asigurată prin exploatarea de minereuri cu conținut redus. Ca rezultat al cercetărilor la care am participat se pregătesc ori au început investițiile la unele obiective mari. Totodată, au fost rezolvate, împreună cu specialiștii din producție, probleme referitoare la extragerea completă și complexă atît a metalelor de bază, cît și a celor însoțitoare. Multe din aceste tehnologii au caracter de noutate, s-au brevetat și va trebui să acționăm mai intens pentru ca, pe lingă valorificarea lor în țară, să poată fi oferite și la export. S-au stabilit, de asemenea, tehnologiile și au intrat în valorificare hăl- zile de mină din județul Maramureș și cele de la Certej, unde se recuperează importante cantități de metale neferoase.Cu toate rezultatele obținute, nu ne putem declara satisfăcuți de realizările de pină acum : referirile critice făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat Conferinței Naționale se regăsesc și în activitatea noastră. Așa, de exemplu, s-a trecut cu în- tîrziere la valorificarea minereurilor de mangan, iar pentru bismutul din minereuri cuprifere și titanul din aluviuni s-a trecut cu întîrziere la pregătirea investițiilor. Nu s-a asigurat punerea în aplicare a unor cercetări încheiate, - în care au fost încorporate importante cheltuieli materiale și eforturi de creație, pentru ca acestea să determine creșterea

PARASCHIVmai substanțială a producției la unele metale. Cu toate că în institut s-au luat o serie de măsuri pentru reducerea termenelor de execuție a cercetărilor și proiectelor, există totuși și probleme care nu și-au găsit rezolvarea și care afectează negativ activitatea noastră. Nici în privința îmbunătățirii aprovizionării institutelor cu materiale specifice nu se constată îmbunătățiri, iar asigurarea cu a- paratură specifică de cercetare se face anevoios. Avem, de asemenea, greutăți in informarea noastră, a specialiștilor, cu ceea ce s-a obținut sub raportul cercetării și proiectării in alte zone din țară, în străinătate. De aceea, considerăm necesar să propunem ca la nivelul institutelor centrale și al Institutului de documentare tehnică să existe mai multă preocupare pentru asigurarea unei temeinice informări științifice a tuturor lucrătorilor din institutele de cercetări și proiectări.Marile sarcini pe care le avem de rezolvat in viitor, in spiritul sarcinilor Conferinței Naționale, implică, pe lingă baza materială, și completarea cu cadre de specialiști cu aptitudini pentru munca de cercetare-proiec- tare. în legătură cu atragerea lor spre institute, propun să fie studiate, căile și să se găsească mijloacele prin care să asigurăm cadrele corespunzătoare la nivelul exigențelor și implicațiilor revoluției tehnico-ști- ințifice contemporane.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Maramureș, asigură Conferința Națională, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa neabătut pentru realizarea sarcinilor economico-sociale ce ne revin din hotărîrile Conferinței Naționale a partidului, pentru introducerea rapidă a progresului tehnic în producție, pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a omului nou, cu convingerea fermă că numai așa ne aducem o contribuție sporită la dezvoltarea susținută și pe baze moderne a economiei naționale, rirea viitorului luminos al noastre socialiste. ta fău- patriei
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE HÎRTOPAvînd înalta cinste de a participa, ca delegat al organizației de partid a județului Tulcea, la Conferința Națională a partidului — eveniment de o deosebită importanță în viața so- cial-politică a țării — am ascultat cu viu interes și satisfacție Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de înaltă valoare teoretică și practică, ce înfățișează grandioasele transformări economico-sociale înfăptuite sub conducerea Partidului Comunist Român și jalonează sarcinile de viitor în vederea accelerării ritmului construcției socialiste în patria noastră.Vorbitorul a subliniat apoi rezultatele obținute de I.A.S. Niculițel în primii doi ani ai actualului cincinal. Unitatea noastră — a spus el — a depășit producția marfă cu 23 la sută și exportul cu 90 la sută, ca urmare a depășirii producției de struguri de vin planificate la hectar. Preocupin- du-ne permanent de îmbunătățirea calității producției și valorificarea ei superioară, am reușit să obținem prețuri de livrare mai mari cu peste 100 de lei la tona de struguri. Concomitent, acordînd atenția cuvenită sporirii eficientei economice, am reușit să reducem cheltuielile planificate la mia de lei producție-marfă de la 840 la 730 lei, lucru ce a dus Ia depășirea beneficiului prevăzut cu peste 17 milioane lei ; rata eficientei economice a crescut, astfel, de la 17 la 35 la sută. O contribuție de seamă la îmbunătățirea permanentă a activității economico-financiare a unității noastre au adus-o oamenii : ne-am preocupat de permanentizarea specialiștilor. a mecanizatorilor, de ridicare continuă a nivelului lor de pregătire profesională și politică.

Cu toate rezultatele obținute, sin- tem conștienți că nu am făcut totul pentru valorificarea deplină a resurselor materiale și umane pe care le avem, pentru reducerea și mai accentuată a cheltuielilor de producție, respectiv a consumurilor de materiale, de combustibil și energie. Consiliul oamenilor muncii n-a acționat cu toată fermitatea pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru punerea mai deplină în valoare a rezervelor de care dispune unitatea noastră.In vederea traducerii în viață a sarcinilor complexe pe care le dezbate Conferința Națională a partidului referitoare la măsurile suplimentare de dezvoltare economico-socială pină in 1980, vom acționa șl mai hotărît pentru punerea in valoare a tuturor rezervelor de creștere a producției, a productivității muncii și a eficienței economice, de economisire a combustibililor și energiei, a pieselor de schimb și materialelor.Folosim cu bune rezultate cadrul larg democratic instituționalizat al democrației socialiste, acționăm, așa cum ne-a indicat secretarul general al partidului, pentru perfecționarea autocondueerii muncitorești. Făcînd pe lucrătorii noștri să înțeleagă mai bine sensul dublei lor calități — de proprietari ai mijloacelor de producție și, in același timp, de producători și beneficiari ai bunurilor materiale — organizația de partid și consiliul oamenilor muncii militează. în același timp, pentru cultivarea spiritului combativ, revoluționar în rindul întregului personal muncitor din unitate. pentru întărirea răspunderii în înfăptuirea' sarcinilor ce le revin din programul de dezvoltare și modernizare a viticulturii. Rezultatele dobîn-
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dite in anii 1976 și 1977, pe străduim să le amplificăm pină la finele cincinalului, vor constitui pentru unitatea noastră o puternică bază de pornire, o garanție a marilor posibilități pe care le avem pentru ridicarea producției și a eficienței acesteia la cotele unei viticulturi moderne, de înalt randament, așa cum se prevede in orientările generale de dezvoltare economico-socială a patriei noastre în perioada 1981—1985.Țlnînd seama de reducerea tot accentuată a forței de muncă agricultură, care, în mod firesc, pune extinderea și intensificareacanizării, consider necesar ca industria constructoare de mașini, împreună cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, cu institutele de cercetări și proiectări de profil, să acționeze mai hotărît pentru a produce noi tipuri de utilaje pentru viticultură, de mai mare capacitate, cu care să se execute o gamă diversificată de lucrări. Este locul să spun deschis că se întirzie fabricarea unor astfel de mașini cu care să fie dotate unitățile agricole ; aceleași neajunsuri se resimt în pomicultură șl, mai ales, in legumicultura. O altă propunere pe care vreau s-o fac se referă la îmbunătățirea conținutului în substanță activă al îngrășămintelor chimice ; aceasta gr avea o mare influență asupra reducerii volumului de transport și de manipulare, în final asupra cheltuielilor generate operațiunile respective.în încheiere, permiteți-mi să prim. în numele comuniștilor, alturor oamenilor muncii din județul Tulcea, adeziunea noastră deplină față de politica internă și externă a partidului, față de documentele su-

CUVÎNTULCu emoția firească a participării la un eveniment care poartă pecetea măreției timpului nostru, aduc Conferinței Naționale a partidului salutul vibrant al armatei României socialiste, însoțit de angajamentul ferm că militarii vor face totul pentru aplicarea în viață a sarcinilor stabilite, cu realism și cutezanță revoluționară, în amplul raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Raportez că oștirea țării iși îndeplinește cu dăruire sarcinile ce-i revin din hotăririle Congresului al XI- lea al partidului, misiunea sacră de apărătoare a cuceririlor revoluționare ale .poparului. a fndependenței și su- ysrartității ■patriei.Acționînd cu hotărîre și perseverentă pentru realizarea obiectivului de bază — ridicarea permanentă a capacității de luptă a armatei — a crescut ponderea unităților apreciate cu calificative superioare, s-a îmbunătățit munca de organizare și conducere, a sporit gradul de competență și de responsabilitate al cadrelor ; munca politico-ideologică a dobîndit un conținut mai bogat, viața culturală a înregistrat un avint sensibil prin participarea militarilor la Festivalul național „Cîntarea României", s-au obținut progrese in domeniul îngrijirii și păstrării tehnicii de luptă, în gospodărirea cu chibzuință a mijloacelor materiale și fir nanciare.De asemenea, militarii care participă la construirea a peste 75 obiective economice importante, a Canalului Dunărea — Marea Neagră, la irigații, a blocurilor de locuințe de la București și Zimnicea, și-au onorat cu cinste angajamentele luate, îndeplinind înainte de termen sarcinile ce le-au revenit pe acest an. O contribuție importantă au avut-o militarii și la înlăturarea urmărilor cutremurului catastrofal din 4 martie a.c.Ca urmare a parametrilor tehnico- științifici atinși de economia noastră națională, industria de apărare satisface in proporție tot mai mare nevoile de înzestrare, de modernizare a bazei materiale a instrucției armatei și a celorlalte componente ale sistemului național de apărare.Toate acestea, împreună cu măsurile luate în ultimii ani pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale cadrelor și ostașilor, reflectă elocvent dragostea și grija permanentă de care se bucură fiii țării, aflați sub drapel, din partea partidului, personal a secretarului său general.Prin dirzenia cu care își însușesc măiestria de luptă, prin elanul cu care muncesc pentru înălțarea edificiului socialismului, militarii de toate gradele iși afirmă patriotismul fierbinte, încrederea nestrămutată în politica partidului, devotamentul nemărginit față de națiune și cel mai iubit fiu al ei, eminentă personalitate care iși pune excepționala capacitate de gîndire și acțiune revoluționară in slujba celor mai scumpe idealuri ale poporului român, a cauzei socialismului și păcii in lume, secretarul general al partidului nostru, comandantul nostru suprem — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Desigur, evaluîndu-ne activitatea cu exigență partinică, în spirit critic și autocritic, sîntem conștienți că in munca noastră mai sînt multe greutăți și neajunsuri, probleme care isi așteaptă soluționarea la nivelul cerințelor de astăzi. Raportez insă că în dezbaterile din Consiliul de conducere al ministerului, la bilanțurile și adunările de partid din perioada care a precedat Conferința Națională

TOVARĂȘULUI ion comans-a exprimat angajamentul comuniștilor, al întregului personal de a înlătura lipsurile, de a spori eficiența muncii politico-educative, mobilizind și dirijind toate disponibilitățile spre ridicarea calității pregătirii de luptă și politică a trupelor, spre întărirea ordinii și disciplinei, spre perfecționarea stilului de muncă al cadrelor, asigurarea unei comportări etice exemplare a militarilor in serviciu, familie și societate.Din ansamblul preocupărilor majore consacrate îndeplinirii sarcinilor trasate armatei de către partid, aș dori să mă opresc asupra uneia, de însemnătate deosebită, șl anume cristalizarea și fundamentarea doctrinei militare naționale, domeniu in care, ca în toate celelalte, contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu este decisivă.. Consider o datorie de onoare să dau glas, și de la această tribună, gratitudinii tuturor militarilor față de secretarul general al partidului, comandantul nostru suprem, pentru că în multitudinea preocupărilor sale privind edificarea noii ordini un loc central îl ocupă și grija statornică pentru apărarea armată a tării. în legătură organică cu cotitura pe care a reprezentat-o Congresul al IX-lea. rapoartele ținute la Congresele al X-lea și al XI-lea ale partidului, măsurile indicate cu prilejul participării directe la numeroase activități din armată, cadrul legislativ conceput de conducătorul partidului și statului reprezintă o ilustrare definitorie a politicii, gindirii și practicii militare a Partidului Comunist Român. Abordarea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a vastei problematici a apărării naționale îmbină în chip fericit cunoașterea nemijlocită a fenomenului militar — începînd din anii cînd. din însărcinarea partidului, a făcut parte din conducerea armatei — cu spiritul novator, dinamic, revoluționar pe care l-a imprimat activității generale a partidului și poporului în etapa pe care o străbatem.Dind o formulare de valoare clasică laturilor esențiale ale doctrinei noastre militare în ceea ce privește scopul, forțele, mijloacele și modalitățile apărării naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că „întreaga pregătire militară nu este îndreptată împotriva nimănui și are un singur țel. un țel de onoare — să asigure poporului nostru condiții de pace pentru a-și făuri societatea pe care o dorește, pentru a asigura triumful comunismului în România. în aceste condiții este evident că un eventual război în viitor nu poate fi decît un război de apărare, un război popular, la care va participa întregul popor. într-o strînsă unitate. sub conducerea partidului nostru comunist...".Pornind de la această concepție fundamentală, organele centrale ale ministerulai și comandamentele se află angajate într-un intens proces de aprofundare a doctrinei militare, de oglindire mai adecvată a ei în regulamente, în actele normative care reglementează activitatea in armată, în programele pregătirii strategice, operative și tactice a cadrelor, în pregătirea de luptă a trupelor.Fiind convinși că aplicarea doctrinei noastre militare se află în strin-. să conexiune cu nivelul de pregătire și conștiință al militarilor, acționăm cu hotărîre pentru formarea de cadre și ostași după modelul omului nou. preconizat în Programul partidului. constructor înflăcărat al socialismului, gata, la nevoie, să-și dea sîngele și viața pentru apărarea patriei.

în educarea și călirea unor astfel de luptători invocăm cu mîndrie paginile istoriei noastre naționale. In epopeea bătăliilor duse de poporul român și oștirea sa in numele demnității, al păstrării ființei naționale, al independenței, in lupta eroică a clasei muncitoare, a gloriosului Partid Comunist Român, ostașii noștri găsesc forța vie a înțelegerii datoriei lor sfinte, de santinele ale patriei. Datorie cu atit mai nobilă, cu cît ei stau la posturi într-o vreme cind visurile pentru care au luptat și s-au jertfit înaintașii sînt împlinite. cînd destinele țării se află cu adevărat în mîinile îndreptățitului ei stăpin — poporul, „Liber, cu un nou renume / $i un țel cutezător", așa cum emoționant se arată in noul Imn al Republicii Socialiste România. ■ ,Acest renume se datorește atit izbinzilor obținute în aplicarea politicii interne a partidului, cît și a politicii sale externe, de dezvoltare permanentă a prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, de lărgire a conlucrării cu țările in curs de dezvoltare, cu celelalte state, indiferent de orinduirea socială, pentru destindere și securitate, pentru stăvilirea cursei înarmărilor, stingerea focarelor de încordare și conflicte, pentru înlăturarea stărilor de lucruri anacronice de felul divizării lumii în blocuri militare opuse, de reîmpărțire a zonelor de influență, pentru unirea tuturor forțelor înaintate în lupta pentru libertate și independență națională, pentru progres și pace. în acest spirit, armata română dezvoltă colaborarea cu armatele statelor participante Ia Tratatul de la Varșovia, ale tuturor țărilor socialiste, întreține raporturi cu armatele altor țări prietene.Viața a confirmat și confirmă realismul și justețea aprecierilor și orientărilor partidului nostru, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, asupra evoluției situației internaționale, care se bucură de largă recunoaștere și prețuire în opinia publică mondială. Concluziile de inestimabilă valoare cuprinse în capitolul de politică externă al Raportului expus aici de secretarul general al partidului reliefează încă o dată înalta responsabilitate pentru asigurarea condițiilor internaționale prielnice împlinirii intereselor și aspirațiilor vitale ale națiunii noastre și a celorlalte națiuni. Dorim ca pretutindeni să se audă apelul românesc la rațiune, pentru respectarea și aplicarea cu sinceritate și consecvență a noilor norme de relații între state, cadrul absolut necesar pentru realizarea dreptului fundamental al fiecărui popor de a se dezvolta potrivit propriei voințe, fără nici un amestec din afară, într-o conlucrare democratică cu celelalte popoare.Dezvoltarea impetuoasă a societății noastre, căreia Conferința ii fixează noi aliniamente de atins, constituie terenul fertil pentru noi înfăptuiri și în sfera continuei întăriri și perfecționări a armatei, a participării la ridicarea unor grandioase obiective social-economice, a sporirii contribuției ei la pregătirea generală a poporului pentru apărare.Vă rog să-mi permiteți ca, în încheiere, să încredințez Conferința că militarii de toate gradele, in front cu întreaga națiune, fac zid în jurul partidului, al secretarului său general, sint gata să răspundă, toți ca unul, oricărei chemări a patriei, a partidului, a comandantului suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru gloria Republicii noastre, pentru totdeauna liberă și independentă.

deex- tu-

CUVÎNTULTrăiesc un sentiment de profundă mîndrie că am prilejul să exprim aici, în Conferința Națională, unde se înscrie o nouă pagină de istorie vie și cutezătoare a României socialiste. adeziunea unanimă a siderur- giștilor reșițeni, a tuturor locuitorilor județului Caraș-Severin, la Raportul prezentat de secretarul general al partidului, la documentele ce le dezbatem. Traducerea lor în viață va însemna un pas înainte in construcția societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre comunism, in realizarea politicii partidului și statului nostru.Raportăm de la această înaltă tribună că incepînd cu anul 1974. cind s’-a realizat pentru prima oară in combinatul nostru un milion de tone oțel, siderurgiștii reșițeni au reu

TOVARĂȘULUI ion vAduvașit, cu aceleași capacități de producție, dar cu o perfecționare continuă a tehnologiilor de fabricație, să realizeze an de an sarcinile de plan ; In anul 1977 s-a reușit depășirea unui milion de tone cu 60 000 tone oțel, asigurînd astfel într-o măsură tot mai mare necesitățile de metal ale economiei naționale. Mobilizați de hotăririle Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, de măsurile luate de conducerea de partid și de stat cu privire la creșterea retribuției. de faptul că tot ceea ce producem contribuie direct la creșterea nivelului nostru de trai, siderurgiștii reșițeni se prezintă la Conferința Națională a partidului cu sarcinile de plan și angajamentele îndeplinite. Oțelarii au dat peste plan mai mult de 12 000 tone oțel,

depășindu-și angajamentul luat la începutul acestui an.Concomitent cu aceste preocupări s-a acționat pentru diversificarea producției, realizindu-se, numai in ultima perioadă, 12 mărci noi de oțeluri, 39 sortotipodimensiuni de laminate cu caracteristici superioare destinate construcției de autoturisme. Vizita de lucru făcută de către dumneavoastră, tovarășe secretar general, în județul Caraș-Severin și la Combinatul siderurgic Reșița a constituit pentru colectivul nostru un ajutor prețios. Ca urmare a analizei făcute ați indicat construirea laminorului degrosisor și de semifabricate care va intra în funcțiune în anul 1978, creîndu-se posibilitatea inte-
(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
(Urmare din pag. a IV-a)grării producției combinatului, reducerii unor cheltuieli de producție și creșterii pe această bază a eficienței întregii noastre activități.Sintem conștienți de faptul că în activitatea noastră mai există încă neajunsuri. Nu toate întreprinderile din județul nostru au respectat disciplina contractuală, ceea ce a făcut ca unele întreprinderi, cum i ar fi „23 August" București și „Electropu- tere“ Craiova, să aibă serioase greutăți în îndeplinirea planului și in onorarea contractelor. De asemenea, mai avem multe de făcut pe linia calității unor produse, modernizării tehnologiilor, asimilării de noi produse, reducerii cheltuielilor de producție. Ne-am propus de aceea ca, în perioada care urmează, să realizăm produse cu caracteristici și performanțe superioare, de bună calitate, cu tehnologii moderne, cu o tehnicitate mai ridicată, care să asigure un ritm mai intens creșterii productivității muncii.în continuare, vorbitorul a spus : Metalurgia reșițeană are o tradiție seculară, marcată prin numeroase jaloane ale progresului tehnic. încă din anul 1851 a început la Reșița să

se fabrice șina de cale ferată, iar în prezent noi sintem unicul producător al acestui sortiment. De aceea vă rugăm șă aprobați construirea laminorului de șină la Reșița, pentru aceasta pledînd potențialul nostru tehnic și uman, faptul că trebuie asimilate noi sortimente pentru viteze mari și circulație pe sarcini sporite de osie. în activitatea de zi cu zi, organizațiile de partid din combinat și-au concentrat atenția asupra problemelor care au contribuit direct la realizarea sarcinilor de plan, la îndeplinirea hotărîrilor proprii și ale organelor superipare. Aș arăta că unele măsuri preconizate au fost dezbătute în adunările generale deschise ale organizațiilor de partid, în adunările grupelor sindicale și în organizațiile de tineret, ceea ce a făcut ca hotărîrile luate să aibă la bază consultarea largă a \ oamenilor muncii, să fie adine ancorate în realitate.O puternică rezonantă a produs în inimile comuniștilor, ale tuturor si- derurgiștilor reșițeni adoptarea noului imn al țării, expresie elocventă a împletirii armonioase și continuării tradițiilor de luptă ale poporului român cu actuala politică internă și externă a partidului și statului nos

tru. De asemenea, cu mare bucurie au fost intîmpinate prevederile Legii privitoare la modul de adresare în relațiile dintre oameni în țara noastră, ele exprimînd realitățile actuale ale României socialiste, faptul că exploatarea și domnia au fost de multă vreme înlăturate. în Reșița, vatra de foc a siderurgiei românești, cuvîntul tovarăș, simbol al clasei muncitoare, este de mult încetățenit, iar legea nu face altceva decît să confirme această realitate.Sînt convins că lucrările Conferinței Naționale a partidului, hotărîrile sale vor fi un sprijin de mare valoare în mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii din combinatul nostru, în realizarea sarcinilor de perfecționare a activității tehnice și economice de ridicare a eficienței la cotele cele mai ridicate.în încheiere, doresc să asigur conferința, pe dumneavoastră, personal, stimate tovarășe secretar generai, că oamenii muncii de la Combinatul siderurgic Reșița, în frunte cu comuniștii, vor acționa cu hotărîre, cu abnegație și devotament, iar întreaga noastră putere de muncă și concepție o vom subordona nobilei cauze de ridicare a țării pe noi culmi de civilizație și progres.

imperativ major și pentru combinatele de îngrășăminte chimice, care nu întotdeauna ne indică concentrația in substanță activă pe lotul de îngrășămînt trimis.Vom acționa cu și mai multă ' hotărîre pentru dezvoltarea democrației cooperatiste, pentru întărirea rolului adunărilor generale, ca și al celor pe ferme și formații de lucru, transformîndu-le în tribune puternice de dezbatere a tuturor problemelor de ordin economic și social, de afirmare a voinței cooperatorilor de a munci mai bine și a produce mai mult, de educare a lor în spiritul ordinii și disciplinei, al înaltei răspunderi față de avuția obștească, asigurînd de fapt condițiile participării lor active la realizarea tuturor obiectivelor de care depinde înflorirea cooperativei și satului nostru.Cu diferite prilejuri, în calitate de intelectual al satului, de a cărui glie mi-am legat definitiv visurile și împlinirile, am arătat cît de mult a crescut conștiința țăranilor noștri și s-au îmbogățit cunoștințele lor nu numai cît de în domeniul agriculturii și mult se deosebește Ion al sa-

tulul contemporan de Ion al satului și al operei lui ~Doresc să-mi tisfacție ce m-a zi după Plenara al partidului nostru din 26—27 octombrie, care a aprobat noul Imn de Stat al patriei noastre, țăranii cooperatori din Galda de Jos, recoltînd un lan de porumb, cîntau lori cunosc pe lume“. A țător acest tablou, acest fără regizor, dar care te trăiești momente solemne crederii în politica partidului, trăinicia peste veacuri a operei torice pe care sub conducerea partidului o înălțăm astăzi sub flamura acestui stindard tricolor, înnobilat de jertfa supremă a înaintașilor, pentru ca noi cei de aziSă trăim stăpîni in țară Ziditori ai lumii noi.Am mandatul acestor oameni harnici, de a exprima întreaga adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, de a vă raporta că ne bucurăm împreună de faptul că România socialistă, chiar dacă nu este o țară mare, este azi o țară influentă, de care se ține sea-

Rebreanu.exprim deplina sa- încercat cînd a doua Comitetului Central
„Trei cu- fost înăl- spectacol făcea ale să în-în is-

ma cu prețuire și respect în toate marile foruri internaționale, care poartă răspunderea păcii și a progresului pe planeta noastră. Apreciem nespus de mult contribuția personală și hotăritoare a secretarului nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la făurirea unei lumi mai bune, mai drepte, întemeiată pe rațiune, pe dezvoltarea nestingherită a tuturor statelor, pe prietenie, colaborare și pace între popoare.în numele mamelor de pe meleagurile mele natale, vă transmitem, stimate tovarășe secretar general, că pe lingă eforturile ce le depunem pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție, ne vom ^strădui să creștem și să educăm copiii în spiritul dragostei de țară, cea mai frumoasă decît oricare alta pe lume, să-i creștem în spiritul respectului față de muncă ; vom sădi în inimile lor dragostea și respectul față de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, conducătorul nostru iubit și încercat, care vă identificați viața și munca neobosită cu aspirațiile, cu idealurile partidului și poporului nostru, cu idealurile tuturor mamelor de pretutindeni, pentru a fi pace pe pămint.
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI SILVIA MUREȘAN CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI VASILE STOLERUîn numele comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc în agricultura județului Botoșani, vă rog să-mi permiteți să exprim adeziunea deplină și unanimă față de raportul prezentat Conferinței Naționale a partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document care sintetizează în mod strălucit rezultatele obținute în primii doi ani ai cincinalului în toate domeniile de activitate, precum și sarcinile ce ne revin pentru îndeplinirea și depășirea obiectivelor pe perioada 1978—1980. Am, totodată, mandatul să dau expresie sentimentelor de profundă recunoștință față de partid, față de secretarul său general, care acordă agriculturii un sprijin tot mai însemnat în ce privește dezvoltarea și modernizarea bazei teh- nico-materiale. Ca urmare a acestor preocupări constante, în prezent județul nostru dispune de 3 500 tractoare, 815 combine autopropulsate, peste 1 300 semănători și alte mașini agricole, care ne permit mecanizarea unui volum ridicat de lucrări.Creșterea gradului de mecanizare, extinderea în cultură a celor mai bune soiuri și hibrizi, administrarea unor cantități mai mari de îngrășăminte și erbîcide și îndeosebi munca harnică a mecanizatorilor și țăranilor cooperatori din județul nostru ne-au permis să ne prezentăm în fața marelui forum al partidului cu un bilanț fructuos ; astfel, în primii doi ani ai actualului cincinal am obținut o producție mai mare, față de media realizărilor perioadei 1971—1975, cu 37 la sută la cereale, 11 la sută la floarea-soarelui, 44 la sută la sfecla de zahăr, 32 la sută la cartofi și 36 la sută la legume.Datorită condițiilor prielnice, tradiției valoroase existente pe meleagurile noastre, sintem preocupați în tot mai mare măsură de dezvoltarea și modernizarea zootehniei — prin dbneentrarea și specializarea producției animaliere în complexe intercoo- peratiste, introducerea mecanizării în sectoarele zootehnice ale cooperativelor agricole, îmbunătățirea raselor de animale, asigurarea unei furajări cit mai raționale — ceea ce ne va permite să obținem producții la nivelul sarcinilor suplimentare prevăzute pentru acest cincinal. Raportăm cu satisfacție Conferinței Naționale că județul nostru a îndeplinit planul anual de livrare a laptelui la fondul

de stat, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului să mai furnizeze, peste prevederi, 40 000 hectolitri.în contextul preocupărilor și rezultatelor cu care se prezintă județul nostru, C.A.P. Bobulești — unde îmi desfășor activitatea ca specialist și, totodată, ca fiică a satului — se înscrie în rindul cooperativelor fruntașe, obținînd an de an producții superioare. Bucurîndu-ne permanent de îndrumarea comitetului județean de partid, a comitetului comunal, prin organizarea judicioasă a producției și a muncii, prin participarea largă a cooperatorilor la dezbaterea și înfăptuirea sarcinilor, acordînd o atenție deosebită executării la timp și de calitate a lucrărilor, am reușit să obținem producții ce depășesc media pe județ. Astfel, în condiții neirigate, la cultura griului am realizat 4 000 kg la hectar, la porumb 6 000 kg, la sfecla de zahăr 35 000 kg, ceea ce a dus la creșterea venitului net al unității și, implicit, la creșterea retribuției membrilor cooperatori.Analizîndu-ne în spirit autocritic activitatea, rezultatele de pînă acum, trebuie să recunoaștem deschis că nu ne putem considera mulțumiți, întru- cît ele nu reflectă pe deplin posibilitățile existente în județul nostru. De aceea, sîntem hotărîți să acționăm cu mai multă energie, cu toată răspunderea, așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la marea adunare populară prilejuită de vizita de lucru pe care ați făcut-o în județul Botoșani, pentru perfecționarea organizării producției și a muncii, pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru folosirea cît mai rațională a mijloacelor materiale și mecanice de care dispunem și îndeosebi a fondului funciar, urmînd să executăm în acest scop un mare volum de lucrări de hidroameliorații ; în zootehnie vom spori substanțial efectivele și producțiile acestora. •în continuare, vă rog să-mi permiteți să ridic unele probleme de a căror rezolvare depinde mult îmbunătățirea activității în agricultura județului și în unitatea noastră. în prezent cultivăm sămînță produsă în Bărăgan, care nu corespunde condițiilor din nordul Moldovei. Iată de ce solicităm Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Academiei de Științe Agricole și Silvice să ur

genteze crearea unor noi hibrizi de porumb care să se preteze mai bine la condițiile din nordul țării, știut fiind că în ultimii ani producția la această cultură a fost mult diminuată prin neajungerea la maturitate a plantelor.Fiind în plin proces de industrializare, ca rezultat firesc al politicii partidului de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg cuprinsul patriei, și județul nostru va cunoaște în următorii ani un accentuat fenomen de reducere a numărului celor ce lucrează în agricultură. Aceasta reclamă, pe lîngă folosirea completă și eficientă a forței mecanice existente, producerea unei game mai largi de utilaje cu capacități sporite de lucru atît pentru cultura mare, pentru legumicultura, pomicultură, viticultură, cît și pentru zootehnie. în această privință, apreciez și eu ca îndreptățită critica adusă Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, ca și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru întîrzierea dotării agriculturii cu toate utilajele necesare încheierii procesului de mecanizare pînă în 1980, așa cum s-a stabilit în documentele Congresului al XI-lea al partidului. ■Cerințele unei producții agricole moderne impun repartizarea mai echitabilă, în mod științific, în funcție de tipul de sol și de fertilitatea acestuia, a îngrășămintelor chimice. Facem această remarcă deoarece județul nostru nu a beneficiat nici în acest an integral și la termen de cantitățile de substanțe minerale repartizate. Pe de altă parte, considerăm necesară urgentarea dotării cu mașini de împrăștiat de mare randament, dacă s-ar putea chiar cu mijloace aviatice, în vederea efectuării lucrărilor de fertilizare,' erbicidare și combatere a dăunătorilor în perioadele optime.Comuniștii, toți lucrătorii ogoarelor din județul Botoșani se angajează în fața Conferinței Naționale, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, să nu precupețească nici un efort pentru realizarea și depășirea producției agricole planificate pentru acest cincinal, a măsurilor suplimentare de dezvoltare economi- co-socială a țării, a obiectivelor cuprinse în orientările generale pentru perioada 1981—1985.

ascultat cu deosebit interes prezentat de la partidului,AmRaportul prezentat de secretarul general la partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, exemplu strălucit de temeinică și profundă analiză științifică a realităților societății noastre socialiste, care ne-a arătat cu claritate ce avem de făcut pentru traducerea în viață a Programului partidului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de înaintare a României spre comunism.In ansamblul preocupărilor de dezvoltare atotcuprinzătoare a economiei naționale regăsim interesul deosebit pentru creșterea tot mai accentuată a industriei materialelor de construcții, industrie care, pînă în 1980, trebuie să realizeze 19—20 milioane tone ciment, destinate dezvoltării industriei și, implicit, creșterii și îmbunătățirii condițiilor de locuit ale oamenilor muncii.Raportăm Conferinței Naționale a partidului că în cei 25 de ani de existență ai unității noastre am rea- ' lizat o cantitate de ciment suficientă pentru construirea a 1 500 000 apartamente, iar în perioada care a trecut de la precedenta Conferință Națională am depășit capacitatea proiectată a combinatului cu 12 la sută. întregul spor de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii, ca urmare a introducerii neîncetate a progresului tehnic. In prezent, pe fiecare agregat lucrăm cu o productivitate orară medie mai mare cu 0,300 tone față ’ de cea realizată în ultimul an al cincinalului trecut. Așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, tovarășe secretar general, vom spori și mai mult productivitatea muncii, folosind întreaga capacitate, energia și gîn- direa noastră creatoare pentru înfăptuirea ’neabătută a programului suplimentar de dezvoltare economică a patriei in acest cincinal, garanția creșterii mai accelerate a nivelului

de trai al întregului popor, noi, muncitorii țlin industria rialelor de construcții, pentru tiștii din Bicaz, ilustrarea cea mai limpede a relației directe dintre muncă și bunăstare o constituie faptul că vom beneficia de o creștere a retribuției tarifare în medie de 17 la sută. Prin aceasta, fondul anual de retribuție, la nivelul combinatului, va spori cu aproape 8 milioane lei, ceea ce determină colectivul nostru să obțină noi realizări, pe măsura hărniciei lui, a grijii permanente pe care partidul o acordă omului, nevoilor și aspirațiilor lui legitime.Prin programul de investiții al economiei naționale în acest cincinal, partidul ne-a încredințat sarcina de a construi la Tașca o fabrică modernă de ciment, cu o capacitate aproape dublă față de actualul combinat de la Bicaz. Acest important obiectiv se află în plină construcție. Asigurăm Conferința Națională că în anul viitor vom livra patriei ciment fabricat la Tașca, că vom face pentru ca, paralel cu atingerea inte de termen a parametrilor proiectați, să asigurăm creșterea cienței-economice a întregii activități din combinat. Pentru a impulsiona montajul utilajelor la noua unitate din Tașca, am întocmit un program detaliat de acțiune privind înlăturarea neajunsurilor care mai există pe linia folosirii forței de muncă și a timpului de lucru, creșterea răspunderii tuturor oamenilor muncii și în special a cadrelor tehnice față de sarcinile ce le revin. Noi am tras învățămintele necesare din greșelile și lipsurile manifestate la investițiile de aceeași amploare, mai ales în ce privește pregătirea forței de muncă. Aceasta ne obligă, în conformitate cu sarcinile cuprinse în Raportul prezentat la această Conferință Națională, să ne îngrijim în mod deosebit de calificarea cadrelor, de pregătirea a noi cadre de cimentiști, capabili să

Pentru mate- cimen-

totul ina-efi-

producă în ritmul rapid cerut de șantierele de construcție ale țării. Sintem, de asemenea, conștienți că mai avem multe de făcut și pentru reducerea consumului de energie și combustibil, capitol la care avem mari datorii. Vom acționa mai hotă- rît pentru ca cimenturile superioare să depășească 50 la sută din volumul total al producției combinatului și, pe această bază, să satisfacem mai bine cerințele programului național de investiții. Sint sarcini care stau în atenția consiliului oamenilor muncii, organism care va asigura în continuare participarea activă a muncitorilor la procesul de autoconducere, la dezbaterea, cu concursul nemijlocit al reprezentanților aleși ai acestora, a celor mai importante probleme.Programul amplu de ridicare a nivelului de trai, reducerea duratei săptămînii de lucru sînt obiective ce nu pot fi concepute în afara înfăptuirii ferme a prevederilor actualului plan cincinal, a măsurilor suplimentare de dezvoltare economico-socială.Trăim cu convingerea că pentru noi, comuniștii, nu există îndatorire mai înaltă decît aceea de a traduce neabătut în viață sarcinile și orientările cuprinse în Raportul secretarului general al partidului, în celelalte documente ale Conferinței Naționale. De aceea, îndeplinesc cu mîndrie mandatul încredințat de comuniștii din Combinatul de lianți și azbociment din Bicaz de a exprima aprobarea unanimă și adeziunea lor plenară față de ideile și tezele cuprinse în Raport, față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru. Ne angajăm să facem totul pentru realizarea exemr piară a planului cincinal și a Programului suplimentar de dezvoltare economico-socială a patriei noastre, să ne aducem o contribuție susținută la ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație, la afirmarea demnă a națiunii noastre socialiste în rîndul popoarelor lumii.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ALEXANDRU ILIESCU

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE MAIERȘînt pe deplin conștient de responsabilitatea mandatului ce mi l-au încredințat comuniștii din întreprinderea de conductori electrici emailați Zalău, comuniști ce formează nucleul unui tînăr colectiv de muncă, care abia împlinește _ un cincinal de activitate și are o vîrstă medie ce nu depășește 22 ani. în numele tuturor oamenilor muncii din întreprinderea noastră, alături de toți sălăjenii, exprim adeziunea noastră totală la tezele, orientările și concluziile din Raportul prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, convingerea și încrederea noastră în justețea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, recunoștința pentru ce s-a înfăptuit pe baza acestei politici clarvăzătoare și satisfacția pe care o simțim de a ne fi adus contribuția la aceste înfăptuiri.Politica înțeleaptă a partidului nostru de repartizare rațională a forțelor de producție pe tot teritoriul țării, punînd accentul pe dezvoltarea județelor rămase în urmă, ne-a dat posibilitatea și nouă, celor din județul Sălaj, să ne dezvoltăm vertiginos din punct de vedere economic și social. întreprinderea noastră este o dovadă vie, elocventă a acestui proces.Colectivul de muncă al întreprinderii și-a asumat sarcina realizării unor obiective prioritare, între care un loc important îl ocupă ridicarea nivelului tehnic al întregului proces de producție. în acest context ara acordat și acordăm o deosebită atenție activității de asimilare a noi produse ; dacă în anii 1974—1975 fabricam doar două tipuri de conductori, într-o gamă de circa 120 sortotipo- dimensiuni, în prezent avem asimilate 13 tipuri de conductori, intr-a gamă de peste 260 sortotipodimen- siuni. Așa cum bine se subliniază in Raport, ne vom ocupa cu și mai multă străduință de integrarea cer

cetării și proiectării cu producția, urmărind totodată în mod sistematic comportarea tuturor produselor noi la beneficiar, conștienți de responsabilitatea comună a tuturor celor ce lucrăm în cooperare. între realizările cu care colectivul nostru de muncă a întîmpinat Conferința Națională a partidului se înscrie și obținerea unor conductori de bobinaj emailați, cu parametri tehnici ridicați.Aceste realizări se datoresc și faptului că la noi în întreprindere consiliul oamenilor muncii dezbate, analizează și decide în toate problemele actuale și de perspectivă și aceasta prin consultarea largă a întregului colectiv. Așa cum se subliniază în Raport, prezența nemijlocită a muncitorilor în organele de conducere colectivă dă un nou și puternic suflu înnoitor, revoluționar, activității eco- nomico-sociale, duce la îmbinarea armonioasă a experienței maselor cu cea a cadrelor de conducere, determină întărirea controlului și creșterea responsabilității tuturor celor ce muncesc. Aș aminti în acest sens una din măsurile luate de consiliul oamenilor muncii, de unitatea noastră, și anume aceea ca toți specialiștii care elaborează documentații pentru produse noi să lucreze direct in producție, ca tehnologi în cele trei schimburi, participînd nemijlocit la pregătirea și punerea in fabricație a produselor omologate și finalizînd împreună cu muncitorii ceea ce au conceput. Noi am înțeles din lucrările Conferinței Naționale și din experiența noastră proprie că autocon- ducerea înseamnă o mai bună gospodărire a tuturor fondurilor fixe și circulante, propria noastră autode- pășire ca muncitori, ca oameni.Preocupîndu-ne de stimularea creației tehnice de masă, de atragerea muncitorilor la rezolvarea problemelor tehnice și economice ale întreprinderii, am reușit ca în perioada 1976—1977 să prezentăm un număr de șapte invenții și să reali

zăm 28 de inovații, a căror eficiență economică depășește valoarea de 13 milioane lei. Muncitorii, inginerii și tehnicienii noștri, animați de un fierbinte patriotism, au soluționat și aplicat în producție peste 130 de teme tehnico-economice, concretizate, printre altele, în reducerea importurilor -cu 2,5 milioane lei valută. Așa cum se arată în orientările pentru întocmirea planului pe perioada 1981—1985, ne vom preocupa in mai mare măsură de valorificarea superioară a materiei prime, îndeosebi a cuprului, prin introducerea unor tehnologii noi. Ne propunem ca, în deplin acord cu programul suplimentar, prin integrarea în procesul de producție a capacităților proiectate și cu termene de punere în funcțiune în acest cincinal, prin punerea in valoare și a celorlalte rezerve și resurse nevalorificate, să realizăm la nivelul anului 1980 o producție industrială de peste 4 000 lei pe mia de lei fonduri fixe. Comuniștii, întregul personal muncitor m-au împuternicit să asigur Conferința Națională, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că sîntem hotărîți să dăm viață angajamentului pe care ni l-am luat de a realiza o producție globală, peste sarcinile ce ne revin în acest cincinal, de circa un miliard lei. La temelia îndeplinirii și depășirii acestui angajament stau cele 450 milioane lei producții suplimentară, pe care întreprinderea noastră o va realiza in cei doi ani din actualul cincinal.Asigurăm Conferința Națională a partidului că vom acționa cu devotament și înaltă responsabilitate comunistă pentru aplicarea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al XI-lea, adueîndu-ne astfel contribuția la înflorirea și prosperitatea continuă a Sălajului, la ridicarea României .socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI MARIA SUHOVTrăim un eveniment de o deosebită însemnătate pentru întreaga activitate economico-socială a patriei noastre — Conferința Națională a partidului. încerc un sentiment de adîncă satisfacție și responsabilitate, participînd la un asemenea forum național, unde secretarul general al partidului nostru ne-a prezentat și de această dată o profundă și atotcuprinzătoare analiză a modului în care s-a acționat pînă în prezent pentru transpunerea în viață a Programului istoricului Congres al XI-lea.După ce a evocat realizările obținute în C.A.P. Galda de Jos. județul Alba, vorbitoarea a spus : Țin ca de la această tribună să aduc mulțumiri conducerii partidului nostru, care și în acest an a îndreptat o parte din combinele Bărăganului peste Carpați ca să putem strînge recolta la timp. Ne-au fost de un real ajutor combiners din Teleorman, care au muncit alături de noi, ca pentru propria lor recoltă. Este bineînțeles și acesta un act de solidaritate și

întrajutorare în muncă de care dă dovadă poporul nostru, strins unit în jurul partidului, al dumneavoastră, tovarășe secretar general.Prevederile celui de-al XI-lea Congres al partidului stabilesc ca obiectiv principal sporirea producției de cereale ; de aceea, ne propunem să realizăm pînă la încheierea actualului cincinal o producție de 5 000 kg grîu la hectar. Vom ajunge la înfăptuirea acestui deziderat prin promovarea progresului tehnic, printr-o strînsă legătură a producției cu cercetarea științifică.în sectorul zootehnic s-a depus un efort susținut pentru realizarea indicatorilor de plan. Astfel, planul la fondul de stat la carne de porc îl realizăm în procent de 104 la sută, Iar la laptele de vacă în proporție de 120 la sută. Analizîndu-ne activitatea în spirit critic și autocritic, cu exigență comunistă, rezultă că trebuie să depunem eforturi mai susținute pentru modernizarea acestui sector, pentru mecanizarea lucrărilor,

pentru introducerea și folosirea unor tehnologii de tip industrial.Pentru că mi s-a dat posibilitatea să-mi exprim gîndurile și sentimentele de la tribuna Conferinței Naționale, îngăduiți-mi să rog conducerea ministerului nostru să ne sprijine mai mult în ceea ce privește dotarea unităților cooperatiste cu seturi de mașini și tractoare diversificate, precum și majorarea numărului de tractoare Ia suta de hectare. Viticultura ține la noi de tradiție, dar noi dorim să ținem și de actualitate, vrem cît mai repede să modernizăm viile, să înființăm noi plantații în sistem intensiv. Se impune deci necesitatea asigurării cu tipuri de tractoare și mașini pentru vij pe terenuri în pantă. Tovarășul secretar general, în cuvîntarea la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din septembrie, a subliniat faptul că industria noastră din oricare domeniu să nu mai dea produse de slabă calitate, sub nici un motiv. Am dori ca acest lucru să fie un

Gîndurile și sentimentele noastre sînt puternic luminate de strălucitele idei și orientări prezentate Conferinței Naționale a partidului de către cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am mandatul Conferinței județene de partid Suceava să exprim adeziunea deplină a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, la politica internă și externă a partidului, la documentele de o mare valoare principială și practică, prezentate spre dezbatere și aprobare, și să transmit hotărîrea lor fermă de a munci pentru aplicarea acestora în viață.Sîntem profund recunoscători conducerii partidului, tovarășului secretar general, pentru inițierea programului suplimentar de dezvoltare eeo- nomico-socială a țării pînă în 1980, program ce atestă cunoașterea științifică a condițiilor și posibilităților de dezvoltare, evaluarea realistă a resurselor și. mai presus de toate, grija constantă pentru înflorirea în ritm accelerat a țării, pentru ridicarea bunăstării poporului nostru.înscris ferm pe coordonatele propășirii socialiste, județul Suceava, care va beneficia în acest cincinal de un mare volum de investiții, va realiza în 1980 o producție globală industrială ce va depăși 16 miliarde lei, fapt pentru care adresăm conducerii partidului și statului, dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe secretar general, cele mai fierbinți mulțumiri, întreaga noastră gratitudine.Sucevenii, asemenea întregului popor, au primit cu mare bucurie și deosebită satisfacție programul de ridicare mai accentuată a nivelului de trai al tuturor locuitorilor patriei. Ca urmare a aplicării unor asemenea măsuri, numai in acest an personalul muncitor din județ va primi suplimentar peste 100 milioane lei, iar pensionarii — un plus de peste 16 milioane lei. Oamenii muncii din județul nostru sînt pe deplin conștienți că ridicarea nivelului de trai este în directă relație cu contribuția lor la îndeplinirea sarcinilor ce le revin, la aplicarea întocmai a politicii partidului și statului nostru. De aceea, raportăm că, înzecindu-și eforturile în cinstea Conferinței Naționale a partidului, colectivele întreprinderilor industriale din județ au realizat cu 44 de zile mai devreme sarcinile pe primii doi ani ai actualului cincinal, fapt ce constituie premise reale pentru onorarea exemplară a angajamentului de a da suplimentar economiei noastre, pînă la finele lui 1980, o producție industrială în valoare de peste 3 miliarde lei.In spiritul indicațiilor privind valorificarea mai intensă a resurselor, amplificarea activității productive si sporirea eficienței acesteia, pe baza unor studii și programe speciale pe care le-am elaborat am concentrat eforturile spre punerea in valoare, în condiții superioare, a bogățiilor naturale ale județului nostru, creșterea productivității muncii, folosirea mai bună a spațiilor și capacităților de producție, reducerea consumurilor de materii prime și materiale.După ce s-a referit la realizările obținute in domeniul conservării și dezvoltării fondului forestier, vorbitorul a subliniat, în aceeași ordine de preocupări majore, lărgirea ariei cercetărilor geologice — menționind că in județul Suceava a fost realizat planul de rezerve aferent primilor doi ani ai cincinalului.Măsurile pe care le-am Inițiat tn industrie asigură creșterea suplimentară a productivității muncii, pînă la

finele anului, cu peste aceasta fiind principala gură depășirea planului ție în valoare de peste ________ _lei. în acest an au fost utilizate în
4 800 lei/om, sursă ce asi- cu o produc- 580 milioane

CUVÎNTULConstituie o mare satisfacție pentru mine să particip la lucrările Conferinței Naționale a partidului, să a- duc aici mesajul și salutul călduros al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii români și maghiari din județul Harghita, înfrățiți în ginduri și aspirații de secole și care, strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, muncesc cu abnegație pentru înfăptuirea istoricelor hotă- rîri ale Congresului al XI-lea, ale Programului partidului nostru comunist.Am ascultat cu profundă emoție, cu deosebit interes, alături de parti- cipanții la Conferință, din întreaga țară, strălucitul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de inestimabilă valoare teoretică și practică, pentru activitatea profund științifică a Partidului Comunist Român, document ce conturează cu totală clarviziune întreaga activitate desfășurată de organele și organizațiile de partid, precum și mărețele perspective, importantele sarcini ce stau în fața comuniștilor, a întregii noastre națiuni, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.In numele comuniștilor care mi-au încredințat mandatul, mă declar întru totul de acord cu conținutul, aprecierile și liniile directoare cuprinse In Raport și îmi exprim hotărîrea de a munci neobosit pentru traducerea în viață a sarcinilor ce ne revin din aceasta.Ca delegată a organizației județene de partid Harghita, ce cuprinde peste 35 000 de comuniști, vă rog să-mi

scopuri productive însumind aproape ca, în perspectivă, primească aceeași ceastă cale se reduce volumul de
spații industriale 8 000 mp. urmind alți 13 000 mp să destinație ; pe a-

construcții-montaj la; noile obiective de investiții și se obține, pînă în 1980, o producție suplimentară de a- pitiape 480 milioane lei.Examinindu-ne însă activitatea cu răspunderea și exigenta pe care dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, le promovați constant ca o coordonată esențială a atitudinii comuniste, combative, revoluționare, trebuie să spunem că nu am făcut totul pentru a asigura deplina integrare a potențialului material și u- man al județului nostru în fluxul productiv, pentru sporirea contribuției noastre la înflorirea economică și socială a patriei.In lumina cerințelor majore formulate în Raportul prezentat sîntem pe deplin conștienți că trebuie să acționăm mai sistematic pentru reducerea cheltuielilor de producție, cu deosebire a celor materiale, să întronăm peste tot un accentuat spirit gospodăresc, o înaltă răspundere față de avuția națională, să promovăm mai larg gindirea tehnică, inițiativele muncitorești, în scopul perfecționării continue a organizării producției și a muncii, să urmărim sistematic, decadă cu decadă, zi de zi, încadrarea riguroasă în normele de consum în vederea creșterii eficienței economice.în același timp, ne dăm seama că trebuie să acționăm mai ferm pentru creșterea rolului de conducător al organizațiilor de partid în toate sferele de activitate. Comitetul județean de partid se va preocupa mai stăruitor de crearea tuturor condițiilor pentru dezbaterea deschisă, critică și autocritică, a tuturor problemelor, va acționa cu mai multă fermitate pentru întărirea disciplinei de partid și de stat. Așa cum se subliniază în Raport, democrația de partid presupune disciplină fermă, spirit de răspundere în urmărirea și îndeplinirea hotăririlor partidului, a propriilor hotărîri, ■ domenii în care și noi mai sîntem deficitari. Pentru înlăturarea unor astfel de neajunsuri este absolut necesar să întărim spiritul muncitoresc, revoluționar în activitatea noastră, acordînd o atenție mai mare ridicării de noi activiști de din rîndurile clasei noastre toare.In domeniul investițiilor, avem de realizat un bogat — deși au fost puse in funcțiune toate capacitățile de producție prevăzute pentru perioada parcursă din acest cincinal — sîntem 'hotăriti să facem tot ce depinde de noi pentru a recupera restantele la unele obiective industriale și a ne înscrie în ritmurile și nivelurile superioare de dezvoltare prevăzute pentru perioada care a rămas din acest cincinal. In legătură cu aceasta, mi-aș permite să menționez că se cere din partea unor ministere, a unor institute centrale de proiectare mai multă operativitate în elaborarea documentațiilor, respectarea termenelor prevăzute pentru toate treptele ce preced abordarea efectivă a lucrărilor pe șantiere. Aceeași manieră de lucru se impune și pentru organele de avizare. în scopul creșterii operativității obținerii deciziilor în termene utile, a! asigurării condițiilor materiale în concordanță cu aceste termene.7\șigur , conducerea partidului nostru, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că vom urma cu nețărmurit devotament cuvîntul partidului, că vom munci cu totală dăruire și patos revoluționar pentru ca hotărîrile Conferinței Naționale. care se vor înscrie puternic în conștiința tării, să rodească generos și în județul Suceava, sporin- du-ne contribuția spre binele și înflorirea scumpei noastre patrii — România socialistă.
TOVARĂȘEI SZOKE ESZTERApermiteți să înfățișez Conferinței Naționale cîteva din înfăptuirile noastre, ale oamenilor muncii români și maghiari, care trăiesc și muncesc într-o deplină unitate frățească acele meleaguri ale patriei.După ce a arătat marile realizări obținute și în județul întreaga sa dezvoltare cială în ritm susținut, spus : Comuniștii, toți cii din județul nostru ca, prin valorificarea bilităților, să realizeze la anului 1978 o producție industrială în valoare de 10 miliarde de lei, față de 9 miliarde, stabilite în planul cincinal, înscriindu-se, astfel, cu doi ani mai devreme in prevederile Congresului al XI-lea al partidului.Noi știm că toate realizările noastre sînt expresia grijii a conducerii partidului nostru, personal a Nicolae Ceaușescu, față rea acestui județ, rezultatul aplicării în viață cu fermitate a politicii naționale juste de asigurare în fapt a deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, fapt pentru care vă rog să-mi permiteți să exprim cele mai profunde mulțumiri.Ca urmare a activității desfășurate de organele și organizațiile de partid, raportez Conferinței Naționale că oamenii muncii din municipiul nostru și-au realizat și depășit sarcinile de plan Ia producția globală și marfă pe 11 luni, iar a fost realizat și primii doi ani aiSîntem hotărîți

peHarghita în economico-so- vorbitoarea a oamenii mun- se pregătesc tuturor posi- nivelul

permanente și statului tovarășului de dezvolta-

la 17 noiembrie a.c. planul la export pe cincinalului.ca pe baza rezul-

partid munci-în care program

țațelor obținute să acționăm cu toată fermitatea pentru a Înfăptui și depăși sarcinile de plan și angajamentele asumate îi» întrecerea socialistă atît pe acest an, cît și pe întregul cincinal.în întreaga sa activitate in domeniul vieții interne de partid, comitetul municipal va acționa în spiritul hotăririlor Conferinței Naționale, pentru înfăptuirea sarcinilor Congresului al XI-lea, avînd mereu in față exemplul de dăruire și pasiune revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la consultarea largă a oamenilor muncii în toate problemele și situațiile care se ivesc.Cu toate rezultatele obținute, sintem conștienți de faptul că în munca noastră mai avem o seamă de /neajunsuri, de neîmpliniri, mai ales pe linia activizării tuturor membrilor de partid, crearea unei opinii de masă față de cei care încalcă normele comuniste de muncă și conviețuire, în conjugarea tuturor eforturilor pentru realizarea exemplară a sarcinilor e- conomice și sociale.Asigur Conferința Națională a partidului, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu hotărîre pentru eliminarea acestor neajunsuri, ne vom mobiliza toate forțele pentru transpunerea în viață a istoricelor hotărîri pe care le va adopta acest înalt forum al comuniștilor din țara noastră, că vom face totul pentru a ne aduce contribuția deplină la măreața operă pe care poporul nostru o făurește sub conducerea înțeleaptă a partidului în patria noastră scumpă — Republica Socialistă România.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GHEORGHE DINUDoresc, de la început, să mă declar întru totul de acord cu orientările și sarcinile cuprinse în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, în celelalte documente ale Conferinței Naționale, care poartă puternica amprentă a gîndirii clarvăzătoare a secretarului general al partidului, a strălucitei sale personalități, a grijii și preocupării neobosite cu care acționează pentru înflorirea patriei noastre socialiste.In ultimii Smeeni din realizat o aproape 300 200 milioane nul în profil teritorial fiind îndeplinit în proporție de 108 la sută, ceea ce ne dă garanția că și la noi sarcinile actualului cincinal vor fi înfăptuite înainte de termen. In cooperativa noastră agricolă, producțiile au depășit 4 000 kg la hectar la grîu, 5 600 kg la porumb, 2 600 kg la floarea soarelui, peste 40 tone la sfecla de zahăr in teren neirigat, precum și 3 000 litri de lapte pe fiecare vacă, livrindu-se cantități tot mai mari de produse agricole la fondul de stat.Obținerea unor asemenea rezultate, care sînt superioare celor înregistrate în cincinalul 1971—1975, sînt urmarea directă a măsurilor pe care le-am întreprins în scopul aplicării

doi ani, județul producție milioane lei din agricultură,
în comuna Buzău globală lei, din s-a de care pla-

neabătute a prețioaselor indicații pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, ni le-ați dat cu ocazia consfătuirilor cu lucrătorii ogoarelor, la Congresul țărănimii, precum și cu prilejul numeroaselor vizite făcute în satele patriei. Acționînd în lumina lor, am generalizat sistemul de lucru în acord global, ne-am preocupat pentru organizarea mai temeinică a lucrărilor din campaniile agricole, am reușit să dezvoltăm puternic zootehnia în sistem industrial și să obținem din acest sector, încă de pe acum, peste 40 la sută din veniturile totale ale unității noastre. An de an cooperativa noastră a alocat la fondul de dezvoltare peste 28 la sută din venituri, reușind astfel să ne desfășurăm tot ciclul de producție numai pe baza fondurilor proprii, să obținem importante beneficii, averea obștească ridieîndu-se la 50 de milioane lei, iar valoarea normei depășind, de regulă, în ultimii ani, 50 de lei. Comuna noastră este angrenată tot mai mult în procesul de urbanizare, de asigurare a unor condiții de viață asemănătoare celor de la oraș.Permiteți-mi ca și cu acest prilej să adresez în numele comuniștilor, al tuturor cooperatorilor din județul Buzău cele mai calde mulțumiri conducerii de partid, personal tova-

rășului Nicolae Ceaușescu, pentru tot ce au făcut pentru dezvoltarea acestei ramuri de bază a e- conomiei naționale, pentru asigurarea unor condiții tot mai bune de muncă și viață oamenilor muncii de la sate, așa cum se prevede in programul de creștere mai accentuat a bunăstării poporului.Analizîndu-ne activitatea desfășurată în spiritul exigent în care se desfășoară lucrările Conferinței noastre și la care ne îndeamnă permanent secretarul general al partidului, trebuie să arăt în mod autocritic că mai avem unele neajunsuri în ce privește organizarea muncii, care cauză nu să asigurăm fără risipă a rea activă a lui la muncă.reușit să punem în valoare întregul potențial al pămîntului, n-am atras în circuitul agricol toate terenurile neproductive și în mică măsură am folosit irigațiile realizate pe plan local. Aceste deficiențe din activitatea noastră au fost dezbătute adunarea comuniștilor din , cooperativei noastre, cit și centa ședință a activului de din comună.

din întotdeauna am reușit recoltarea la timp și produselor, participa- tuturor forțelor satu- De asemenea, n-am
atit in cadrul Ia re- partid

(Continuare in pag. a Vl-a)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a V-a)Ascultînd Raportul prezentat Conferinței Naționale de dumneavoastră, mult stimate secretar general, din care izvorăsc sarcini deosebite pentru progresul accelerat al agriculturii noastre socialiste, ne dăm seama că, odată întorși acasă, trebuie să dăm dovadă de și mai multă exigență, să acționăm cu toată energia și răspunderea pentru mai buna organizare a muncii, folosirea deplină a fondului funciar și a forței de muncă, în scopul creșterii producției vegetale și animale, a eficienței economice în toate sectoarele.

Pornind de la faptul că în anumite perioade de vîrf în agricultură se resimte lipsa forței de muncă, mi-aș permite să fac propunerea ca Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, să impulsioneze dotarea cu mașinile necesare mecanizării complexe a lucrărilor din cultura legumicultura, viticultură micultură. Considerăm, de nea, că trebuie mai repede nată și problema fertilizării, dării și combaterii bolilor și torilor prin folosirea unor utilaje de mare randament pentru a executa aceste lucrări în perioade optime.

din po-mare, și aseme- soluțio- erbici- dăună-

Pe baza mandatului dat de Conferința organizației județene de partid, dînd glas voinței unanime a comuniștilor, a tuturor locuitorilor județului Buzău, permiteți-mi să asigur acest înalt forum al partidului, pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, însuflețiți de înaltul exemplu de abnegație și dăruire cu care slujiți partidul și națiunea noastră socialistă, vom face totul pentru a ne aduce întreaga contribuție la îndeplinirea sarcinilor suplimentare ce revin agriculturii în acest cincinal, la mai buna aprovizionare a populației cu produse agroalimentare.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI DAN CONSTANTINAm ascultat cu deosebită atenție Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vă rog ' să-mi permiteți ca, în numele metalurgiș- tilor din cea mai tînără cetate a oțelului românesc, să exprim deplina noastră aprobare față de tezele și prevederile acestui document de o mare forță analitică. înmănunchind cu clarviziune științifică realizările obținute de poporul nostru în înfăptuirea hotăririlor celui de-al XI-lea Congres al partidului, modul în care organele și organizațiile partidului nostru au condus activitatea complexă din cele mai diverse domenii ale vieții economico-sociale, raportul relevă nu numai cauzele neajunsurilor existente încă în munca noastră, ci și soluțiile practice pe care le impune realitatea pentru dezvoltarea susținută a României socialiste. Prin caracterul îndemnurilor sale profund mobilizatoare, prin optimism, prin afirmarea încrederii în rezervele de care dispune națiunea noastră socialistă, raportul ne conturează cu claritate perspectivele de viitor. Sintem hotărîți să acționăm cu toată însuflețirea și fermitatea, așa cum ne cere partidul, secretarul său general, pentru a traduce în viață directivele Congresului al XI-lea.Cuvintele pe care le rostesc acum, în acest înalt forum al comuniștilor români, a spus în continuare vorbitorul, pornesc din adîncul inimii. Ele reprezintă crezul întregului colectiv de muncă de la Combinatul de oțeluri speciale din Tîrgoviște. obiectiv apărut relativ recent pe harta economică a județului Dîmbovița, din inițiativa secretarului general al partidului.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că oțelării din Tirgoviște, sub conducerea organizațiilor de partid, obțin succese de seamă în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea. Oțelării din Tîrgoviște au creat oțeluri superioare, au asimilat tehnologii noi de fabricație, iar toate capacitățile de producție au atins parametrii proiectați. Au fost asimilate 174 de mărci de oțel aliat și înalt aliate la Oțelă- riile electrice nr. 1 și 2 ; fabricăm

astăzi 385 de sortotipodimensiuni de bare și blocuri forjate. începînd din acest an producem, pentru prima oară în țară, tablă electrotehnică pentru dinam.Dar lucrul cel mai bun, realizarea noastră într-adevăr deosebită este aceea că în procesul muncii înflăcărate din oțelării și laminoare organizațiile noastre de partid au reușit să formeze oameni adevărați, oameni cu înalte calități politice, morale, profesionale. Aceasta dovedește că, așa cum ați subliniat de ori dumneavoastră, mult varășe secretar general, prezintă proba de foc a omului, cel mai sigur mijloc de a făuri o personalitate adevărată.Desigur, sîntem conștienți că mai avem multe de făcut pentru a răspunde exigențelor pe care conducerea partidului și statului le pune în fața noastră. Nu am reușit încă să folosim utilajele și' spațiile de producție la întreaga lor capacitate, să îmbunătățim calitatea tuturor produselor. să reducem cheltuielile materiale pe tona de produs, să sporim în mai mare măsură producția obținută la 1 000 lei fonduri fixe. Acum, cînd secretarul comitetului de partid este și președinte al consiliului oamenilor muncii, crește rolul conducător al partidului, se asigură, în condiții mai bune, conducerea de către partid a întregii activități desfășurate de colectivul întreprinderii noastre.După ce s-a referit la o seamă de măsuri care privesc înfăptuirea programului suplimentar de dezvoltare economico-socială pînă în 1980, vorbitorul a spus : încredințăm conducerea partidului, pe dumnea- . voastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oțelării de pe platforma industrială a Tîrgo- viștei pornesc de la convingerea că greutățile cu care ne confruntăm vor fi lichidate în cel mai scurt timp, datorită perseverenței, dăruirii exemplare a fiecărui membru al colectivului nostru. Vom spori nivelul creativității tehnice, vom îmbunătăți calitatea proddselor, duce

nenumărate stimate to- munca re-

consumurile specifice vom rede mate-

rii prime, materiale, combustibil și energie electrică, ne vom organiza mai bine munca în toate domeniile de activitate ale uzinei.Așa cum ați arătat dumneavoastră în strălucitul raport pe care l-ați expus, vom acorda cea mai mare a- tențîe creșterii productivității muncii, aceasta fiind o cerință principală a dezvoltării economice și sociale în următorii ani. De asemenea, creșterea rapidă a eficienței fondurilor fixe va ti pentru noi o direcție importantă de acțiune și de a muncii noastre și. vom măsurile tehnico-științifice, zatorice, de planificare și a bazei tehnico-materiale, vizionare și desfacere, pentru ca a- sigurînd folosirea deplină a capacității de producție pe întreaga uzină și a fiecărui utilaj și instalație tehnică în parte să realizăm și să depășim cît se poate mai mult pînă în 1980 sarcina de 1 200 lei producție la 1 000 lei fonduri fixe. Sîntem ho- tărîți să demonstrăm că oamenii formați la cea mai tînără vatră de oțel a țării pot rezolva cu deplină responsabilitate orice problemă, ori- cît de complexă ar fi ea.în Continuare, vorbitorul a făcut cîteva propuneri privind pe de o parte asigurarea mai operativă, de către ministerele interesate, a repartițiilor de utilaje din țară sau, după caz, din import, necesare punerii în funcțiune a instalațiilor de tratare a oțelului sub vid ; pe de altă parte, posibilitatea înființării în anul 1978, la Tîrgoviște, a unui centru de cercetări metalurgice aplicative, cît și a unui institut de subingineri cu profil metalurgic.în încheierea cuvin tului.său, vorbitorul a spus : Exprimîndu-ne adeziunea deplină față de politica internă și externă profund științifică a partidului și statului nostru ne angajăm să răspundem prin fapte de muncă chemării partidului de a asigura pe viitor un nivel calitativ tot mai înalt economiei noastre naționale, condiție hotărîtoare pentru înfăptuirea Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltată.

apreciere lua toate organi- asigurare de apro-

RAPORTUL COMISIEI DE APELURI
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL PETRE LUPUActualei Conferințe Naționale a Partidului Comunist Român i s-au adresat pînă în prezent cu apeluri și memorii 194 de persoane.Dintre acestea, 145 de persoane contestă temeinicia hotărîrilor de excludere a lor din partid, adoptate de organizațiile și organele de partid, cerînd reexaminarea hotărîrilor, iar 30, recunoscînd temeinicia excluderii lor din partid, solicită primirea din nou în rîndurile partidului, în- trucît consideră că, muncind conștiincios pentru înfăptuirea politicii partidului, au dovedit prin activitatea lor că sînt îndreptățiți a primi

din nou calitatea de membru al partidului.Restul tovarășilor care s-au adresat Conferinței contestă altor sancțiuni de partid ce li s-au aplicat de către organele sau organizațiile de partid, ori solicită rezolvarea diferitelor probleme personale legate de activitatea lor în mișcarea muncitorească.Examinînd apelurile și memoriile adresate, comisia aleasă de Conferință in acest scop a ajuns la concluzia că investigațiile necesare pentru elucidarea fiecărei situații în parte, cu atenția și principialitatea cuvenită, cer un timp mai îndelungat, cu atît mai - mult cu cît este

temeinicia vorba și de un număr de hotărîri adoptate cu peste 25 de ani în urmă, sau despre fapte petrecute acum 30—40 de ani. De aceea, comisia, în unanimitate, Naționale ca,toate apelurile și memoriile ce i s-au adresat în legătură cu calitatea de membru de partid, să dea mandat Comitetului Central al partidului de a întreprinde măsurile necesare pentru lămurirea deplină a fiecărui caz în parte și. în strictă conformitate cu prevederile Statutului Partidului Comunist Român, să ia hotărârile corespunzătoare în termen de trei luni -de zile.

propune Conferinței luînd în considerare

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI IOSIF UGLARParticipînd la acest eveniment de importanță deosebită în viața partidului nostru — Conferința Națională a partidului — încerc un sentiment de mîndrie și satisfacție pentru succesele pe care oamenii muncii le-au obținut în îndeplinirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român.Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pătruns de un inalt spirit al responsabilității comuniste, bazat pe cunoașterea directă, nemijlocită, a realităților din patria noastră, a evoluției lumii contemporane, analizează multilateral toate domeniile vieții noastre social-economice,' oferindu-ne perspectiva clară a drumului pe care trebuie să mergem pentru edificarea noii societăți, pentru instaurarea în lume a păcii și înțelegerii între popoare.Puternic ancorate în viața patriei noastre, purtînd pecetea gindirii profund revoluționare, a științei de a aborda și de a da soluțiile cele mai potrivite, trăsături proprii tovarășului Nicolae Ceaușescu, tezele cuprinse în acest minunat document constituie o nouă și valoroasă contribuție la rezolvarea problemelor complexe ale etapei pe care o parcurgem, conturează cu putere calea României pe drumul socialismului si comunismului.După cum vă este cunoscut. în activitatea multilaterală a Partidului Comunist Român pentru progresul și înflorirea țării, pentru bunăstarea materială și spirituală a celor ce muncesc, un rol însemnat îl au consiliile populare, organe locale ale puterii și administrației de stat.Locul și atribuțiile acestora in ansamblul construcției socialiste de stat, formulate cu claritate de documentele partidului nostru, îmbogățite permanent de activitatea și inițiativa creatoare a secretarului general al partidului, pun în evidență teza fundamentală privind exercitarea puterii în statul socialist de către clasa muncitoare, clasa cea mai înaintată a societății, de țărănime, de ceilalți oameni ai muncii.Datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu nu numai un concept clar privind participarea într-o măsură mai mare a întregului popor la conducerea societății, dar și un cadru organizatoric perfecționat, crearea unor organisme cu caracter permanent, cum sînt : Congresul deputaților consiliilor populare județene, conferințele pe țară ale consiliilor populare comunale și orășenești. Camera legislativă a consiliilor populare, care, in fapt, asigură participarea întregii obști la conducerea întregii noastre țări.Întreaga activitate a consiliilor populare este subordonată telului suprem al politicii partidului : grija față de om. de nevoile sale, de viața și munca sa, pentru asigurarea tuturor condițiilor care să ducă la creș

terea nivelului de trai al oamenilor muncii.'în acest sens, doresc să înfățișez Conferinței Naționale a partidului cîteva din preocupările constante ale consiliilor populare în acest domeniu.Se știe că, potrivit prevederilor sporite de plan, in cincinalul actual urmează să fie realizat peste un milion de locuințe din fondurile statu- . lui și cu sprijinul statului, precum și un număr de 300 mii de apartamente de către populație, adică tot atîtea cite s-au realizat în trei cincinale anterioare, acțiune care a transformat tara intr-un vast șantier de construcție și reconstrucție rapidă a întregului fond locativ al țării.Pentru realizarea acestui program complex au fost constituite, dezvoltate și întărite, în fiecare județ. întreprinderi de construcții, s-au asigurat o bază tehnico-materială puternic diversificată, unități de prefabricate, ateliere și institute de proiectări pentru specializare, care asigură celor peste 240 000 de constructori condiții corespunzătoare în vederea îndeplinirii sarcinilor importante din acest cincinal.Este semnificativ că în perioada 1966—1976 au fost date în folosință aproape un milion de locuințe, din care peste 880 de mii in municipii și orașe, ceea ce înseamnă eă aproape 50 la sută din locuințele existente în mediul urban s-au construit în ultimii 10 ani.Ca urmare a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, au fost elaborate noi proiecte pentru construirea locuințelor, care au în vedere creșterea confortului acestora, sporirea ponderii apartamentelor cu 3, 4 și 5 camere, mărirea suprafețelor băilor și bucătăriilor. îmbunătățirea dotărilor și a finisajului.Pentru creșterea industrializării și

productivității muncii pe șantiere, în acest cincinal se vor construi 100 de noi fabrici de prefabricate din beton și panouri mari, se vor lua măsuri mai intense pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor din construcții, pentru întărirea ordinii și disciplinei pe șantiere, punîndu-șe un accent deosebit pe combaterea risipei de materiale, pe economisirea de combustibil și energie.Cu toate greutățile provocate de cutremurul din 4 martie, s-a acționat cu multă dîrzenie ca urmare a indicațiilor și exemplului personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru refacerea grabnică a locuințelor avariate și pentru continuarea, intr-un ritm și mai susținut, a planului de construcții de locuințe, pentru darea în folosință a mii de locuri in creșe, grădinițe, săli de clasă, locuri în spitale, unități comerciale și de servire a populației și a altor construcții social-culturale, prevăzute în planul actualului cincinal.Dezvoltarea economico-socială a fiecărei localități, precum și construcțiile de locuințe sînt în strînsă legătură cu programul de sistematizare economico-socială a localităților noastre cuprins în Legea elaborată prin grija și din inițiativa secretarului general al partidului nostru.Sîntem conștienți că această acțiune de sistematizare este, fără îndoială, o sarcină însemnată și de lungă durată, care cere din partea consiliilor populare o mai mare răspundere, o 'angajare mai puternică, antrenarea forței de creație a arhi- tecților, proiectanților, constructorilor, a maselor largi de cetățeni, pentru dezvoltarea și buna gospodărire și modernizare a orașelor și satelor patriei.

Pe baza indicațiilor secretarului general al partidului au fost delimitate perimetrele construibile pentru toate localitățile țării, în spiritul unei concepții unitare, bine definite, în strînsă legătură cu evoluția demografică și a forței de muncă, cre- îndu-se condiții pentru o mai justă repartizare a forțelor de producție in profil teritorial.Pînă acum au fost examinate și aprobate, personal de către președintele țării, schițele de sistematizare pentru toate municipiile, pentru marea majoritate a orașelor, precum și ale celor 129 de localități ce vor deveni centre urbane în cursul actualului cincinal.Odată cu dezvoltarea construcțiilor de locuințe, de îmbunătățire edilitară a orașelor, consiliile populare vor acționa cu mai mare răspundere pentru realizarea investițiilor în domeniul gospodăriei comunale, pentru dezvoltarea și modernizarea străzilor, rețelelor de aprovizionare cu apă, canal, termoficare, a salubrizării. iluminatului public, asigurarea în condiții tot mai bune a transportului în comun, pentru dezvoltarea și diversificarea continuă a prestărilor de servicii către populație.Pornind de la rolul tot mai mare pe care îl au consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale în perfecționarea și adînci- rea democrației socialiste, în conducerea întregii activități economico- sociale, vom acorda mai multă atenție îmbunătățirii organizării și conducerii lor, punînd un accent mai puternic pe creșterea responsabilității deputaților, a comitetelor executive, pe spiritul comunist al acestora în îndeplinirea mandatului le-a fost încredințat de partid popor.în rile lare, mai care mereu prezente în mijlocul acestora, să-i mobilizeze la înfăptuirea sarcinilor dezvoltării economico-sociale a fiecărei localități, să organizeze a- plicarea hotărîrilor partidului și a legilor statului și să vegheze la respectarea cu strictețe a acestora de către toate cialiste, deOamenii mai direct populare și, în același timp, să găsească la primărie o atmosferă de muncă, de stimulare a inițiativelor, să știe că acolo sînt întîmpinați ca tovarăși, stăpîni și beneficiari ai muncii lor. că împreună hotărăsc și tot împreună aplică legile și hotărî- rile țării pentru ca viața lor să fie mereu frumoasă și înfloritoare.Vom îmbunătăți stilul și metodele de murică pentru că stăruie permanent în inima și mintea noastră îndemnurile și înaltul exemplu pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu ni le-a dat cu prilejul numeroaselor vizite de lucru pe care le-a efectuat în județele țării, în orașe și comune, în intilnirile cu oamenii muncii, cu deputății, de a fi mereu în mijlocul oamenilor, de a ne sfătui cu ei, de a nu uita nici un moment că numai împreună cu toți cetățenii, fără de- oșebire de naționalitate, se poate a- sigura înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a tuturor localităților țării.Consiliile populare trebuie să facă totul pentru ca legătura permanentă cu cetățenii, cu viața-și preocupările lor să devină o normă obligatorie de muncă comunistă.Tabloul vieții internaționale a fost prezentat, cu deosebită claritate, in expunerea de înaltă ținută teoretică ■și practică pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut-o în fața acestui mare forum al comuniștilor, al întregului nostru popor.Tezele și aprecierile deosebit de valoroase, formulate de secretarul general al partidului, privind evoluția vieții internaționale, înarmează partidul nostru, întregul popor în activitatea deosebit de complexă desfășurată pentru pace, egalitate și înțelegere intre state, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de se dezvolta liber și independent.Analiza științifică, multilaterală vieții contemporane, a tendințelor . direcțiilor dezvoltării acesteia, a fenomenelor noi care au apărut ca urmare a politicii imperialiste a unor state sau grupări de state de reîmpărțire a lumii în sfere de influentă, a luptei popoarelor pentru dezvoltarea liberă, nemărginită, pentru rezolvarea pe cale pașnică a conflictelor, pentru făurirea unei lumi fără arme și războaie, demonstrează încă o dată marea capacitate a secretarului general al partidului nostru, forța și J puterea sa de a judeca lucid și clar încotro se îndreaptă omenirea și ce trebuie făcut pentru pacea și pentru cauza socialismului.Avem un partid unit și puternic care, prin întreaga sa activitate dedicată propășirii României socialiste, prin poziția sa justă, întrunește adeziunea tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani, de alte naționalități — mobilizîndu-i la făurirea viitorului comunist al patriei noastre, partid în fruntea căruia se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, comunist de mare omenie, prezent în tot ce este omenesc, și la bine și la necaz, pătruns de un înalt eroism muncitoresc, de responsabilitate puternică, a cărui gîndire și activitate ne dau siguranța deplină în ceea ce înfăptuim pentru binele și progresul patriei noastre socialiste.Iată de ce, tovarăși, și eu îmi exprim- adeziunea totală la politica internă și externă a Partidului Comunist Român, la amplul program de înflorire a României socialiste atît de cuprinzător și de convingător prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul strălucit ținut în fața Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.

dețului nostru — în producția de mobilier. Astfel, am trecut la diversificarea producției de mobilă în concordanță cu cerințele și exigențele populației, dimensionarea produselor pentru a răspunde cît mai bine cerințelor de dotare și de confort din a- partamente, executarea unor piese extensibile care să permită, prin o- perațiuni simple de aranjamente interioare, folosirea uneia și aceleiași încăperi ca dormitor, sufragerie sau cameră de zi.Prin reproiectarea mobilierului destinat fondului pieței în conformitate cu noile normative de dimensiuni și gabarit, am avut în vedere reducerea secțiunilor la toate produsele consumatoare de cherestea stejar, înlocuirea unor repere din lemn cu repere din material plastic, precum și extinderea cooperării cu o serie de unități furnizoare privind semifabricatele din cherestea, plăci aglomerate din lemn, plăci din fibră de lemn, furnire, tapițerii și altele, ceea ce reprezintă peste 70 la sută din necesarul de materiale pentru producția de mobilă. Aceste măsuri au condus la realizarea unor economii în valoare de peste 1,5 milioane lei, la sporirea productivității muncii cu peste 1 la sută și la reducerea cheltuielilor de producție.

Informez conferința că în combinatul nostru sîntem preocupați în permanentă de introducerea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, că ne străduim neîncetat să ne adaptăm producția la exigențele tehnicii moderne, procedînd la o continuă reevaluare atît a mijloacelor folosite, cît și a produselor pe care le fabricăm. Drept urmare, ponderea produselor noi și reproiectate reprezintă în prezent circa 30 la sută din producția noastră de mobilă, iar pînă la sfîrșitul acestui an numărul lor va crește la peste 50 la sută.. în a- celași timp, ne-am preocupat de extinderea mobilierului de artă care va reprezenta în perioada anului viitor circa 30 la sută din volumul producției de mobilă.Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu in Raportul prezentat conferinței, rezultatele ar fi putut să fie și la noi mult mai bune dacă am fl depus eforturi mai consecvente pentru înlăturarea tuturor lipsurilor din activitatea noastră. Dispunem încă de mari rezerve pentru ridicarea nivelului calitativ al tuturor produselor, pentru aplicarea unor noi tehnologii. Materialele secundare și de- șeurile pot ocupa un loc mai însemnat în acoperirea necesarului de ma

terii prime. Trebuie să aplicăm mal ferm pe viitor programele de ridicare a calificării profesionale a întregului personal muncitor, corespunzător introducerii noutăților tehnice. Sintem hoțărîți ca în condițiile perfecționării și adîncirii democrației socialiste să antrenăm întregul colectiv al combinatului, în calitatea sa de conducător ai unității în care muncește, la rezolvarea tuturor problemelor cu care ne confruntăm. Avem convingerea că numai astfel vom contribui la înfăptuirea programului de creștere mai accentuată a nivelului de trai al poporului, supus dezbaterii și aprobării Conferinței Naționale.Vă rog să-mi permiteți să exprim, totodată, deplina noastră adeziune față de politica externă a partidului și țării noastre, de colaborare cu toate popoarele, de participare activă la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane. Oamenii muncii din județul Vrancea, în frunte cu comuniștii, se angajează să facă totul pentru înfăptuirea exemplară a sar-' cinilor și hotărîrilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului. aducîndu-și astfel contribuția la edificarea societății socialiste mul-1 tilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI PAVEL ȘTEFAN

ceȘiacest scop, comitetele și birou- executive ale consiliilor popu- nou alese, trebuie să cunoască bine realitățile, problemele pe le ridică oamenii muncii, să fie

organele și unitățile so- toți cetățenii țării, muncii trebuie să simtă răspunderea consiliilor

aa Și

Raportul de excepțională importanță prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu înfățișează cu puterea faptelor marile prefaceri revoluționare ce au avut loc in societatea noastră Socialistă de la Congresul al XI-lea al partidului și stabilește orientări determinante pentru evoluția României pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație. în același timp, Raportul face o analiză amplă și științifică a proceselor și fenomenelor lumii contemporane, desprinzînd concluzii de o deosebită importanță teoretică și practică, cu profunde rezonanțe pe plan internațional. Marile succese dobîndite în acești ani în toate domeniile de activitate dau confirmare justeței politicii interne și externe a partidului, puse în slujba intereselor vitale ale națiunii, a colaborării și păcii în lume, politică în inițierea și aplicarea căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu are un rol și o contribuție hotărîtoare.Pornind de la orientările si indicațiile cuprinse în Raportul secretarului general al partidului privind creșterea mai accentuată a productivității muncii, a eficienței economice, sindicatele își vor spori. aportul la organizarea superioară a producției și a muncii, a întrecerii socialiste la fiecare loc de muncă, pentru generalizarea operativă a experienței înaintate. Vom considera că ne-am făcut pe deplin datoria numai atunci cînd ordinea și disciplina exemplare, responsabilitatea pentru calitatea produselor, pentru gospodărirea chibzuită a materiilor prime și materialelor, a combustibilului și energiei electrice, pentru folosirea înalt productivă a timpului de lucru, a mașinilor și utilajelor vor constitui trăsături dominante ale activității fiecărui colectiv de muncă.Punerea în valoare a inteligenței creatoare, amplificarea mișcării inventatorilor și inovatorilor în deplină concordanță cu cerințele revoluției tehnico-științifice contemporane impun din partea sindicatelor preocupări mereu mai susținute spre a conferi creației tehnice de masă valențe tot mai viguroase, o tot mai largă cuprindere a oamenilor muncii.Conform programului supus aprobării Conferinței Naționale, începînd cu anul viitor se va trece la reducerea treptată a duratei săptămînii de lucru. Sindicatele vor participa efectiv, împreună cu conducerile ministerelor. centralelor și întreprinderilor la elaborarea și înfăptuirea tuturor măsurilor necesare în vederea creșterii accentuate a productivității muncii, a eficienței economice — condiții ale reducerii săptămînii de lucru.Atribuțiile încredințate de partid cu privire la organizarea adunsr generale ale oamenilor muncii, învestirea președinților sindicatelor ca
CUVÎNTUL

vicepreședinți ai consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi, organizarea controlului muncitoresc de masă au creat condiții optime pdi- tru amplificarea contribuției noastre la dezbaterea și soluționarea tuturor problemelor care preocupă colectivele de muncă. Ia elaborarea și înfăptuirea planurilor de dezvoltare economico-socială a țării. Exercitarea acestor atribuții la nivelul de eficacitate cerut de conducerea partidului presupune o intensificare și structurare adecvată a activității sindicatelor, a organelor lor de conducere, a acționa în așa fel încît autogospodărirea, autoconducerea muncitorească să se transforme în fiecare unitate într-o forță a progresului, a perfecționării profesionale, a ordinii și disciplinei exemplare, într-un cadru de puternică manifestare a dublei calități a oamenilor muncii de producători și proprietari, vital interesați și deplin răspunzători pentru gospodărirea chibzuită, cu maximă eficientă a avuției naționale.Realizarea acestor cerințe impune din partea noastră permanenta îmbunătățire a muncii politice și cultural-educative, găsirea celor mai active mijloace de modelare a omului nou, format în spiritul atitudinii înaintate față de muncă, al patriotismului socialist, al concepției comuniste revoluționare despre lume și viață. Sub conducerea organelor de partid, sindicatele, împreună cu organizațiile U.T.C., vor lua măsuri pentru dezvoltarea muncii educative din întreprinderi, afirmarea opiniei colective înaintate, întărirea răspunderii fiecărui om al muncii pentru calitatea activității prestate. în lumina exigentelor formulate de secretarul general al partidului, ne angajăm ca participarea sindicatelor la cea de-a doua ediție a Festivalului național „Cîntarea României" să se evidențieze' printr-o substanțială dezvoltare a creației tehnice de masă, a muncii politico-educative, prin permanentizarea activității formațiilor artistice de amatori, prin creșterea conținutului acțiunilor și manifestărilor culturale și sportive destinate folosirii timpului liber al oamenilor muncii și al familiilor lor.Documentele prezentate Conferinței cu privire la perfecționarea activității organelor de justiție, procuratură și Ministerului de Interne, îmbunătățirea legislației, toate ex- primînd în esență adîncirea democrației socialiste, trecerea tot mai accentuată a unor atribuții și răspunderi ale statului pe seama clasei muncitoare, a maselor largi de oameni ai muncii, implică sarcini sporite și pentru sindicate. Considerăm de datoria noastră să contribuim efectiv la sporirea influenței exercitate de opinia publică in prevenirea și combaterea încălcării legilor țării, să participăm mai larg și consecvent la educația juridică a oamenilor

muncii, la traducerea în viață a noilor atribuții jurisdicțidnale încredințate colectivelor de oameni ai muncii.Documentele pe care le dezbatem sînt străbătute de firul roșu al grijii partidului pentru a asigura poporului român un nivel de trai tot mai inalt. Concludent pentru esența umanistă a politicii partidului și statului nostru este și Programul de creștere accentuată a nivelului de trai al populației în cincinalul 1976—1980, inițiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, program cu o arie ce cuprinde toate categoriile populației, toate domeniile implicate în standardul de viață: retribuirea muncii, pensiile, alocațiile pentru copii, a- sistența sanitară, aprovizionarea, locuințele, cheltuielile social-culturale ale statului etc.Sindicatele își vor aduce întreaga contribuție la aplicarea în viață a acestui program, vor acționa pentru realizarea măsurilor stabilite de partid privind generalizarea retribuției în acord global peste tot unde este posibil, îmbunătățirea continuă a condițiilor de lucru, a asistenței medicale pentru personalul muncitor, pentru buna funcționare a cantinelor, a căminelor pentru nefami- liști. Ne vom aduce o contribuție activă în cadrul Frontului Unității Socialiste la desfășurarea controlului oamenilor muncii în unitățile de servire a populației, la repartizarea judicioasă a fondului de marfă in rețeaua comerțului de stat, la servirea civilizată a consumatorilor.Sindicatele din țara noastră dau cea mai înaltă apreciere consecvenței și spiritului revoluționar ce caracterizează activitatea desfășurată de partidul și statul nostru, de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu pe plan internațional. Chemarea fierbinte a Partidului Comunist Român, a României socialiste la pace și securitate internațională, la destindere și dezarmare, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte răsună cu putere în Raportul tovarășului Nipolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a lumii contemporane, de numele căruia este legat locul de astăzi al României pe meridianele și în conștiința lumii.Cu convingerea fermă că actuala Conferință Națională a Partidului Comunist Român se va înscrie în istoria partidului și poporului ca un eveniment de o deosebită insemnă- tate, cu profunde inriuriri pentru dezvoltarea continuă în ritm susținut a României socialiste, asigur pe participanții la acest înalt forum, pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sindicatele vor face totul' pentru materializarea hotărîrilor care vor fi adoptate, pentru transpunerea neabătută în viață a Programului partidului.
TOVARĂȘULUI ION TUDOR

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GHEORGHE STANFolosesc mandatul încredințat de comuniști, de toți oamenii muncii din județul Vrancea pentru a da glas sentimentelor noastre de profundă și statornică recunoștință față de politica înțeleaptă a partidului și statului nostru, față de grija deosebită ce o acordă tovarășul Nicolae Ceaușescu dezvoltării economice și sociale a tuturor zonelor țării, pentru înaltul exemplu de patriotism revoluționar pe care ni-1 oferă, slujind neobosit cu întreaga sa capacitate de muncă interesele dezvoltării și înfloririi patriei noastre socialiste.Vă rog să-mi permiteți ca, de la această înaltă tribună, să exprim a- deziunea noastră deplină față de tezele și ideile cuprinse în Raportul prezentat Conferinței Naționale de secretarul general al partidului, document ce sintetizează cu exemplară forță analitică marile succese obținute de poporul nostru, condus de

comuniști, în realizarea obiectivelor fundamentale stabilite de Congresul al XI-lea, a prevederilor planului pe primii doi ani ai cincinalului. în a- celași timp, prin perspectivele de viitor, prin relevarea căilor practice de inlăturare a lipsurilor care mai persistă Raportul bilizator demn de eficiență _ ___ _ _ ___întregii noastre națiuni pentru înfăptuirea măsurilor de creștere suplimentară a producției, de dezvoltare economico-socială mai accentuată a României in perioada 1978—1980.Expresie a politicii consecvente a partidului de industrializare socialistă, de repartizare rațională a forțe- , lor de producție pe întreg teritoriul țării, județului Vrancea i-au fost a- cordate importante mijloace materiale și financiare pentru dezvoltarea

într-un domeniu sau altul, constituie un amplu și mo- program, un însuflețitor în- participare cu cit mai mare la activitatea creatoare a

sa economică și social-culturală. Ca urmare, producția globală industrială a județului nostru va fi, la sfîrșitul acestui cincinal, de peste 10 miliarde lei, ceea ce va conduce la apariția a noi ramuri ale industriei și crearea unui număr de peste 18 000 noi locuri de muncă, asigurîndu-se, în același timp, și cadre cu o pregătire profesională corespunzătoare cerințelor actuale.Ca reprezentant al unui puternic colectiv de oameni ai muncii — Combinatul de prelucrare a lemnului Focșani — raportez că, în lumina sarcinilor reieșite din Programul partidului, a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu date cu prilejul vizitelor de lucru făcute la expoziția de mobilă organizată în> blocurile din Titan și Colentina, precum și la Complexul expozițional „Casa Scînteii" din București, ne-am mobilizat pentru valorificarea superioară a masei lemnoase — resursă principală a ju-

Dînd glas profundelor convingeri ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Constanța, permiteți-mi ca, de la tribuna acestui înalt forum comunist, să exprim aprobarea noastră deplină față de politica internă și externă promovată de Comitetul Central de la cel de-al XI-lea Congres, adeziunea noastră înflăcărată la Raportul prezentat Conferinței de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Strălucită sinteză a marilor realizări obținute în edificarea socialistă a patriei pe magistralele stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu conturează, cu înaltul spirit științific și cutezanța comunistă proprii secretarului general al partidului, măsurile pentru înfăptuirea mai rapidă a Programului de dezvoltare economico-socială a României socialiste și de ridicare, pe această bază, a gradului de civilizație și de bunăstare materială și spirituală a națiunii noastre, pentru perfecționarea organizării și conducerii vieții sociale, adîncirea democratismului socialist, asigurarea participării și mai eficiente a oamenilor muncii, în frunte cu clasa muncitoare, la exercitarea autoconducerii socialiste. Profunda analiză* a realităților lumii contemporane fundamentează definirea clară a obiectivelor politicii externe a României socialiste, o politică de largă respirație revoluționară și umanistă, a cărei principialitate, suplețe și consecvență sînt cunoscute și apreciate pe toate meridianele globului.în anii de după cel de-al XI-lea Congres, beneficiind generos de politica repartizării judicioase a forțelor de producție pe teritoriul țării, județul nostru cunoaște o nouă și puternică dezvoltare economico-socială. în actualul cincinal avem de realizat un volum de investiții de peste 74 miliarde lei, ceea ce ne va permite ca, în anul 1980, să obținem o producție globală industrială de peste 27 miliarde lei, de două ori mai mare decît in anul 1975. Răspunzind cu o deosebită însuflețire, cu recunoștință fierbinte grijii statornice pe care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poartă dezvoltării economico-sociale a acestei vetre românești, înfloririi întregii țări, oamenii muncii din județ ridică în prezent obiective economice de mare anvergură, între care Canalul Dunărea—Marea Neagră, Combinatul petrochimic Midia, porturile Constanța sud—Agigea, Mangalia, Midia, dau viață programului prioritar de construcții navale.

în cinstea Conferinței Naționale, județul nostru a realizat planul producției industriale pe primii doi ani ai cincinalului cu 29 zile mai devreme, urmînd ca pînă la sfîrșitul acestui an să obținem o producție suplimentară de 1,2 miliarde lei. Sînt create condițiile obiective pentru ca angajamentul luat de conferința extraordinară a organizației județene de partid de a realiza pînă la sfîrșitul cincinalului o producție de peste 3 miliarde Iei să fie îndeplinit și chiar depășit. Planul de investiții pe 11 luni a fost îndeplinit în proporție de 102,8 la sută, s-au predat beneficiarilor, pînă în- prezent, 6 050 apartamente.Pe baza indicațiilor date de dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, o atenție deosebită acordă comitetul județean de partid asigurării transportului maritim și derulării mărfurilor prin portul Constanța. Am trecut, împreună cu ministerele, Ia devansarea unor investiții din 1982 în 1980, ne preocupăm cu perseverență de intensificarea dotării portului cu noi mijloace de mecanizare, de introducerea in mai mare măsură a tehnologiilor moderne de transport.Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem în spirit autocritic că activitatea portuară nu se desfășoară la nivelul cerințelor actuale. Persistă încă neajunsuri organizatorice, locuri înguste, neconcordanțe între sosirea navelor și mărfurilor, afluirea în același timp a unui număr prea mare de nave cu mărfuri similare. Pentru remedierea acestor dificultăți, comitetul județean de partid a acționat și acționează prin intensificarea muncii politico-educative, organizarea mai bună a producției, folosirea mai deplină a capacităților portuare. Considerăm însă că și ministerele trebuie să aducă o contribuție mai mare la rezolvarea problemelor complexe din port. Concret, mă refer la nere- alizarea la termen a investiției pentru import fosforite și export îngrășăminte de către Ministerul Industriei Chimice ; la pregătirea necorespunzătoare a mărfurilor în vederea manipulării lor mecanizate ; la sosirea unor mărfuri care necesită prelucrări, sortări, cîntăriri și ambalări, solicitînd forță de muncă și spații de depozitare suplimentare ; la neajunsurile care se mai manifestă în navlosirea navelor.Așa cum se subliniază în Raportul prezentat Conferinței, o preocupare de bază pentru dezvoltarea în continuare a economiei o constituie asigurarea unei agriculturi de mare productivitate, atît în sectorul vegetal

cît și animal, la nivelul celor mai avansate rezultate din lume. Sîntem pe deplin conștienți că rezultatele obținute în ac^st sector de activitate în județul nostru nu sint încă la nivelul eforturilor materiale și financiare făcute de stat, al condițiilor create și posibilităților de care dispunem. De aceea, considerăm absolut necesară intensificarea activității organizatorice și politico-educative pentru lichidarea neajunsurilor manifestate în organizarea producției și a muncii, in folosirea fondului funciar, în exploatarea bazei tehnice- materiale și îndeosebi a sistemelor de irigații, înfăptuirea întocmai a programului de măsuri adoptat recent pentru valorificarea mai bună a rezervelor de producție de care dispunem.Hotărîrile Conferinței Naționale vor determina adinei transformări revoluționare în toate domeniile activității noastre, deschizind întregului popor un vast cîmp de afirmare a inițiativei creatoare puse în slujba idealurilor comuniste. Aceasta va constitui o nouă și elocventă manifestare a modului responsabil în care partidul nostru, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, își îndeplinește înalta misiune încredințată de popor, a creșterii rolului conducător al partidului în întreaga viață a țării, în toate domeniile de activitate. In această perspectivă sint și mai imperativ’necesare, cum se relevă și în Raportul prezentat Conferinței Naționale, îmbunătățirea continuă a activității partidului, creșterea spiritului de răspundere al fiecărei organizații de partid, al fiecărui comunist. Acționînd consecvent în acest spirit, comitetul județean de partid va spori exigența față de activitatea comuniștilor, în primul rînd a cadrelor cu munci de răspundere, va milita pentru creșterea combativității revoluționare și a responsabilității în muncă la toate nivelurile, pentru ca organele și organizațiile de partid să înfăptuiască în întregime cerințele puse de secretarul general al partidului cu privire la îmbunătățirea stilului de muncă, la creșterea rolului lor în organizarea și conducerea activității economico- sociale.Organizația noastră județeană de partid se angajează să desfășoare o intensă muncă politică și organizatorică în vederea înfăptuirii exemplare a sarcinilor ce-i revin din Programul partidului, din hotăririle Conferinței Naționale, sporindu-și tot mai mult contribuția la înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
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LUCRĂRILE SECȚIUNILOR CONFERINȚEIDIN DUPĂ-AMIAZA ZILEI DE 8 DECEMBRIE
Secțiunea pentru dezvoltarea economico-socială 

a României in actualul cincinal și liniile directoare 
ale dezvoltării in perioada 1981-1985

Lucrările Secțiunii pentru dezvoltarea economico-socială 
a României în actualul cincinal și liniile directoare ale dez
voltării în perioada 1981—1985 au fost conduse de tovarășul 
MANEA MĂNESCU, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România. Din prezidiu au mai făcut parte 
tovarășii Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu, Constantin 
Dăscălescu, loan Avram, Ion Circei, Mihai Marinescu, Angelo 
Miculescu și Constantin Nicolae.La lucrări au participat 292 de delegați și invitați, muncitori, țărani, intelectuali, oameni ai muncii din toate ramurile economiei naționale, reprezentanți ai celor 39 de județe ale țării și municipiului București.într-0 atmosferă însuflețitoare, de profundă angajare politică, participanții la lucrările secțiunii și-au exprimat, în unanimitate, deplina lor adeziune față de documentele Conferinței Naționale a partidului, care deschid o nouă și măreață perspectivă ascensiunii economico-sociale a României, imprimă un puternic impuls activității creatoare, pline de abnegație a harnicului nostru popor sub conducerea înțeleaptă a partidului în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate ; vorbitorii și-au exprimat convingerea că hotărîrile ce vor fi adoptate vor determina amplificarea și modernizarea forțelor de producție, vor crea condiții pentru transformări fundamentale în viața societății noastre, în creșterea gradului de civilizație materială și spirituală a poporului.Cu entuziasm înflăcărat și alese sentimente de mîndrie patriotică, delegații și invitații și-au însușit pe deplin orientările de o deosebită importantă principială și practică cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Conferința Națională, care înfățișează activitatea rodnică desfășurată de partid, clasa muncitoare, întregul popor și succesele remarcabile dobîndite în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea, evidențiază cu rigoare științifică cerințele prioritare ale dezvoltării economico-sociale a țării, definesc cutezător direcțiile fundamentale ale activității pînă în 1980 și în perspectivă, în concordantă deplină cu Programul partidului.Participanții la lucrările secțiunii au dat o înaltă apreciere activității neobosite a secretarului general al partidului, care, cu realism și cutezanță, cu înțelepciune și clarviziune, a condus nemijlocit munca de elaborare a programului suplimentar de dezvoltare economico-socială în actualul cincinal, a orientărilor privind întocmirea planului pentru perioada 1981—1985, urmărind cu consecvență concentrarea tuturor eforturilor materiale și umane în direcția accelerării progresului multilateral al țării.în conformitate cu mandatul încredințat de comuniști, de toți oamenii muncii, delegații au a- probat, în unanimitate, programul suplimentar de dezvoltare economico-socială pînă în 1980 și orientările pentru cincinalul viitor. Participanții la lucrările secțiunii și-au exprimat profunda lor satisfacție că, prin înfăptuirea obiectivelor înscrise in programul suplimentar și orientările cincinalului următor privind continuarea în ritm sus- ținut a industrializării, mo- ' dernizarea structurii întregii economii, promovarea largă a progresului tehnic, creșterea accelerată a forțelor de producție, România va depăși pină în anul 1985 stadiul de țară în curs de dezvoltare, situindu-se în rindurile țărilor cu dezvoltare economică medie.1 Participanții la lucrările secțiunii și-au exprimat deplina adeziune la politica externă activă, principială și realistă a partidului și statului nostru, au relevat cu adîncă satisfacție și recunoștință contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și traducerea ei neabătută in viață, prestigiul binemeritat de care se bucură in lumea contemporană poziția României socialiste în problemele cardinale ale dezvoltării relațiilor internaționale, colaborării și păcii intre popoare.Luind cuvîntul, tovarășul Ion Circci, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., a subliniat rezultatele obținute de oamenii muncii de pe plaiurile prahovene în cinstea Conferinței Naționale, în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 'XI-lea al P.C.R., un accent deosebit fiind pus pe sporirea eficienței și realizarea integrală a planului de export ; vorbitorul a relevat căile concrete de acțiune ale organizațiilor de partid, ale colectivelor de oameni ai muncii pentru realizarea planului cincinal, inclusiv a prevederilor suplimentare. Totodată, referindu-se la unele neajunsuri existente în domeniul investițiilor, a propus să se stabilească responsabilități mai concrete pentru ministere și centrale, avînd în vedere consecințele ce decurg pentru economie din întîrzierea începerii lucrărilor la noile obiective economice, din nerealizarea planului de investiții.în anii socialismului, a spus în cuvîntul său tovarășul Nicolae Ibănescu, prim-vicepreședin- te al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Iași, datorită politicii consecvente de industrializare și de repartizare rațională a forțelor de producție, promovată de partidul nostru, județul Iași a cunoscut o puternică dezvoltare ’ economică și social-culturală. Vorbitorul a arătat că în vederea îmbunătățirii întregii activități productive este necesar ea ministerele, centralele și unele organe de sinteză să sprijine intr-o măsură mai mare întreprinderile in fundamentarea pla

nului și soluționarea problemelor ce apar pe parcursul realizării sarcinilor economice. Se impune o mai bună corelare a secțiunilor planului, avînd în vedere că uneori nu se asigură baza materială la nivelul necesarului. De asemenea, este necesar să se pună de acord meto- dologiile de elaborare și urmărire a planului în profil teritorial.în cuvîntul său, tovarășul Constantin Savu, director general al Centralei industriale siderurgice Reșița, a relevat acțiunile și rezultatele întreprinse de unitatea reșițeană — învestită cu titlul de unitate-model — în direcția diversificării producției de metal, ridicării calității și măririi gradului de scoatere a laminatelor dintr-o tonă de oțel. Sîntem conștienți, a spus vorbitorul, de faptul că, datorită nelivrării la termen a unor laminate, am produs greutăți întreprinderilor constructoare de mașini. De aceea, ne-am mobilizat ca mtr-un timp cît mai scurt să atingem parametrii proiectați la fiecare obiectiv in parte și să asigurăm respectarea riguroasă a disciplinei contractuale.Muncitorul Mihai Stan, de Ja întreprinderea „Automatica" — București, a scos în evidență că vizitele de lucru pe care le-a întreprins secretarul general al partidului in această unitate, prețioasele sale indicații date la fața locului cu privire la dezvoltarea prioritară a producției de instalații de automatizare au oferit comuniș- tîlor, tuturor lucrătorilor întreprinderii bucureștene posibilitatea să analizeze în mod critic și cu simț de răspundere rezervele interne și să stabilească măsuri eficiente pentru îmbunătățirea activității economice. Noi, oamenii muncii de la întreprinderea „Automatica", a spus vorbitorul, ne mîndrim cu faptul că astăzi avem o unitate modernă, apreciată nu numai in țară, dar și peste hotare. Prin forțele noastre proprii, prin gîndirea și inteligența noastră tehnică, fără a face apel la licențe, am reușit să dezvoltăm o întreprindere capabilă să abordeze sarcinile complexe din domeniu] construcției mijloacelor de automatizare. Ținind seama de nevoile actuale ale economiei naționale propun ca echipamentele de automatizare să fie îmbunătățite calitativ prin creșterea ponderii dispozitivelor de reglare electronice și prin aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.După ce a subliniat însemnătatea amplului program dc investiții pentru dezvoltarea economico-socială a țării, tovarășul Ioan Mircea Moldovan, directorul general al Trustului de construcții industriale Pitești, a arătat că esențial este să se asigure pe fiecare șantier utilizarea judicioasă, cu înaltă eficiență a fondurilor de investiții, în acest sens, a subliniat că pe șantierele argeșene s-a acționat cu bune rezultate pentru introducerea de noi materiale de construcții, promovarea tehnologiilor moderne de execuție, obținîndu-se însemnate reduceri ale consumurilor de ciment și metal. Totodată, a relevat că în vederea asigurării din timp a proiectelor de execuție s-au luat măsuri pentru elaborarea cu forțele proprii ale trustului a unui volum cît mai mare de proiecte pentru obiectivele cuprinse în planul de investiții.Apreciind realismul prevederilor Programului suplimentar, tovarășul Constantin Voicu, secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., a arătat că, pînă în anul 1980, oamenii muncii din acest județ s-au angajat să depășească planul producției industriale pe ansamblul cincinalului cu produse în valoare de peste 3 miliarde lei. Vorbitorul a relevat că, în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului, un accent deosebit va fi pus pe creșterea producției la 1 000 lei fonduri fixe, sporirea în ritm mai susținut a productivității muncii. El s-a referit, de asemenea, la necesitatea ca ministerele să sprijine unitățile de specialitate din 'județ în vederea extinderii tehnologiilor moderne de transport-paletizare, pachetiza- re, conteinerizare etc. — corelat cu asigurarea dotării cu utilaje de manipulare corespunzătoare.Tovarășul Ion M. Nicolae, adjunct al ministrului industriei chimice, a relevat consecvența cu care partidul nostru urmărește dezvoltarea în ritm susținut a chimiei, ramură de bază a industriei, care asigură valorificarea superioară a resurselor materiale, promovarea progresului tehnico-științific. Vorbitorul a evidențiat faptul că în înfăptuirea mobilizatoarelor sarcini ce revin industriei chimice, în acest cincinal și in perioada de perspectivă, un rol deosebit îl are sprijinul concret și permanent primit din partea Institutului central de chimie, care a oferit soluții științifice de o mare însemnătate, cu aplicabilitate imediată în producție. Elaborarea previziunilor de dezvoltare a industriei chimice în viitorul cincinal — producția anului 1985 fiind de 4 ori mai mare decît cea din 1975 — a subliniat vorbitorul, s-a făcut pe baza indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a trasat ca obiective principale pentru 

această perioadă satisfacerea cu’ prioritate a necesarului de produse chimice al economiei naționale, cu deosebire în petrochimie.Luînd cuvîntul, tovarășul Va- sile Boncotă, director general adjunct la Direcția generală pentru âgricultură și industrie alimentară Teleorman, a spus : în Raportul prezentat Conferinței Naționale, secretarul general al partidului a făcut aprecierea, deosebit de clară și mobilizatoare pentru toți lucrătorii ogoarelor, că agricultura noastră dispune de mari rezerve, care pot și trebuie să fie puse în valoare. De acest mare adevăr ne-au convins și rezultatele obținute. Este limpede că stă în puterea noastră să obținem mai mult. De aceea, acționăm cu toată răspunderea pentru efectuarea lucrărilor de ridicare a fertilității solului, pentru generalizarea experienței pozitive, îmbunătățirea calității lucrărilor agricole, întărirea ordinii și disciplinei, folosirea eficientă a sistemelor de irigații.Ca reprezentant al unui detașament de frunte al clasei noastre muncitoare — a spus tovarășul Marin Ciubăr, miner, șef de brigadă la întreprinderea minieră Lonea — cel al minerilor, care lucrează într-o ramură menită să asigure baza energetică a economiei noastre, țin să exprim, din adîncul inimii, satisfacția deplină pentru succesele obținute în acest cincinal de harnicul nostru popor, sub Conducerea înțeleaptă a partidului. După ce a relevat realismul prevederilor suplimentare în acest cincinal în industria minieră, vorbitorul a arătat că o atenție deosebită trebuie acordată creșterii calificării minerilor, fiind necesar ca ministerul de resort să ajute mai mult la perfecționarea pregătirii profesionale.Referindu-se la sarcinile sporite ce revin colectivului întreprinderii mecanice Timișoara, în actualul cincinal și în anii următori, tovarășul Ionițâ Bagiu, directorul acestei unități, a înfățișat unele măsuri și preocupări menite să confere muncii pentru ridicarea nivelului tehnic, a calității producției un caracter și mai concret. în acest sens, în colaborare cu Institutul de cercetări și proiectări de pe lîngă întreprindere, vor fi continuate acțiunile vizind repro- iectarea și modernizarea mașinilor și utilajelor de ridicat și transportat, dîndu-se o atenție deosebită reducerii consumului de materii prime și materiale și, mai ales, bunei gospodăriri a metalului.După ce a evidențiat direcțiile în care oamenii muncii — români, maghiari, de alte naționalități — din județul Cluj acționează pentru înfăptuirea sarcinilor în acest cincinal, tovarășul Andrei Csiilag, secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., a relevat accentul ce s-a pus și se pune pe folosirea rațională a spațiilor construite și pe utilizarea completă a tuturor capacităților de producție existente, urmărindu-se creșterea gradului de utilizare a mași- nilor-unelte. în scopul creșterii productivității muncii, a contribuției acesteia Ia realizarea sporului suplimentar al producției industriale, se are în veddre creșterea gradului de mecanizare și automatizare a proceselor de fabricație ; totodată, se urmărește realizarea unor volume cit mai mari de produse din a- celeași cantități de materii prime și materiale, prin reducerea cu consecvență a consumurilor specifice.Trecînd în revistă realizările •deosebite cu care colectivul pe care-1 reprezintă a întîmpinat înaltul forum al comuniștilor, tovarășul Valeriu Momanu, director general al Centralei de fire și fibre chimice Săvinești, a spus : Clarviziunea conducerii partidului nostru în elaborarea strategiei de valorificare superioară a resurselor naturale este concretizată și în dezvoltarea uneia din ramurile de vîrf ale chimiei moderne, aceea a fibrelor sintetice, care îndeplinește două din condițiile esențiale ale progresului economic și social — prelucrarea superioară a resurselor petrochimice și asigurarea creșterii nivelului de trai., Vorbitorul a propus să se elaboreze în industria chimică un cadru legal care să reglementeze modalitățile de planificare a producției industriale pentru perioada experimentării rezultatelor cercetării științifice pe instalații sau linii tehnologice în funcțiune.Tovarășa Eugenia Baraboi, secretar al comitetului de partid și primar al comunei Flămînzi, a adus Conferinței Naționale salutul fierbinte al urmașilor celor care, în urmă cu șapte decenii, au dat semnalul de foc al răscoalelor din 1907. Referindu-se la realizările obținute de comuniști, de toți locuitorii comunei în creșterea producției agricole, în dezvoltarea și modernizarea comunei, vorbitoarea s-a referit Ia măsurile ce se întreprind, în continuare, pentru folosirea rațională a fondului funciar, dezvoltarea tuturor ramurilor agricole și industriale, pentru care există condiții, pro- punînd măsuri concrete în vederea îmbunătățirii muncii in agricultură.în cuvîntul său, tovarășul Ion Călinescu, secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R.. s-a referit Ia preocuparea existentă în unitățile din județ pentru identificarea unor noi rezerve de sporire a producției industriale, rezervele în a- ceastă direcție localizindu-se în posibilitățile de îmbunătățire a fluxului tehnologic, a aprovizionării locurilor de muncă. în ridicarea calificării personalului muncitor, întărirea ordinii și disciplinei în producție, îmbu

nătățirea asistenței tehnice în toate schimburile și la toate locurile de muncă, redarea în circuitul productiv a tuturor suprafețelor disponibile ș.a. Sînt preocupări ce se vor concretiza în creșterea însemnată a producției la 1 000 lei fonduri fixe— sarcină centrală trasată de secretarul general al partidului pentru sporirea eficientei în e- conomie, pentru realizarea programului suplimentar și a sarcinilor viitoare.Abordînd unele aspecte referitoare la folosirea cît mai deplină a capacităților de producție, Eroul Muncii Socialiste, tovarășul Ion Strango, maistru la întreprinderea de prelucrare a lemnului Satu Mare, s-a referit la unele din modalitățile mai importante ce au permis colectivului în care lucrează să depășească substanțial sarcinile de creștere a productivității muncii, între acestea un loc de seamă o- cupîndu-1 organizarea mai bună a muncii în secții, schimburi, întărirea ordinii și disciplinei.Referindu-se la necesitatea obținerii unui spor cît mai ridicat de producție industrială prin creșterea productivității muncii— cerință imperioasă a dezvoltării economice în acest cincinal și în cincinalul viitor — tovarășul Zamfir Stancu, director la Combinatul petrochimic Bor- zești, a relevat experiența pozitivă a unității unde lucrează și care realizează întregul spor de producție din acest an prin creșterea productivității. Sint rezultate care vin să confirme faptul că una din principalele modalități de creștere a eficienței activității o constituie formarea unei opinii generale de masă pentru autodepășire și perfecționare, pentru introducerea progresului la fiecare loc de muncă. în perspectiva înfăptuirii programului suplimentar, combinatului îi revin sarcini importante, a căror îndeplinire exemplară impune exploatarea superioară a capacităților existente, intensificarea eforturilor pentru realizarea exemplară a planului de investiții, utilizarea mai bună a materiilor prime.Este o mîndrie pentru noi să arătăm că, la realizările întregului popor, o contribuție importantă și-au adus-o și oamenii muncii — români, maghiari, ger- mâni — din județul nostru, care au întîmpinat Conferința Națională cu un bilanț rodnic în înfăptuirea sarcinilor ce le-au revenit din hotărîrile Congresului al XI-lea, a spus în cuvîntul său tovarășul Pavel Aron, secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R. Vorbitorul a a- rătat că, în urma măsurilor luate de organele și organizațiile de partid, de consiliile oamenilor muncii, județul a reușit să evalueze pînă în prezent resurse de depășire a producției globale industriale față de prevederile cincinalului cu peste 12 miliarde lei. în încheiere, vorbitorul a propus, printre altele, să se revadă organizarea bazelor de aprovizionare tehnico- materială în scopul îmbunătățirii activității lor, astfel încît să poată face față mai bine nevoilor întreprinderilor.Tovarășul Constantin Dumitrescu, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal București, s-a referit la unele aspecte privind modernizarea Capitalei, la acțiunile în curs de realizare — și cu sprijinul altor județe — menite șă conducă la accelerarea ritmului de efectuare a lucrărilor de construcții de locuințe și de reparare a imobilelor care au avut de suferit de pe urma cutremurului. Ceea ce s-a înfăptuit în aceste luni pe frontul reconstrucției — a spus vorbitorul — ilustrează pe deplin puternica forță mobilizatoare a partidului nostru, forța orînduirii noastre socialiste, abnegația cetățenilor Capitalei patriei, a întregului popor. Numele, prezența și înalta personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu ne-au însuflețit pe fiecare din noi, în ampla bătălie de refacere.în cuvîntul său, tovarășul Vasile Martin, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Călărași, s-a referit, pe larg, la preocupările organizației de partid pentru organizarea judicioasă și desfășurarea ritmică a lucrărilor de construcție a combinatului siderurgic din localitate. în acestsens, el a relevat că au fostluate măsuri, între care înființarea a noi șantiere, întărirea formațiilor de lucru, prin a căror înfăptuire se va asigura scurtarea perioadei de execuție a unor importante obiective.în cinstea Conferinței Naționale colectivul întreprinderii metalurgice de metale neferoase Baia Mare, unde lucrez — a spus tovarășul Constantin Bogdan, topitor, secretarul organizației de partid de la secția a III-a Ferneziu — a îndeplinit, pină la sfîrșitul lunii trecute, angajamentul suplimentar reînnoit, producția peste plan fiind obținută în special pe seama creșterii productivității. Și în viitor vom acționa hotărît pentru valorificarea de noi rezerve de creștere suplimentară a producției, așa cum ne cere conducerea partidului, convinși fiind că pe această cale asigurăm baza materială concretă pentru creșterea nivelului de trai.Asemenea întregii economii, poșta și telecomunicațiile au cunoscut o dezvoltare armonioasă, prin creșterea bazei tehnico-ma- teriale, folosirea mai bună a capacităților existente în centralele telefonice și telegrafice și în rețelele de telecomunicații — a spus tovarășul Gheorghe Airinei, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor. în prezent, principala problemă pentru lucră

torii din acest sector o constituie asigurarea calității prestațiilor, atît pe linia îmbu- « nătățirii și modernizării instalațiilor, cît și în domeniul calificării profesionale și educării oamenilor muncii care întrețin mijloacele tehnice sau efectuează prestațiile. Realizarea echipamentelor destinate radioco- municațiilor, televiziunii și radioului va permite generalizarea programului 2 de televiziune în întreaga țară.Luînd cuvîntul, tovarășul Ion Botofei, directorul Trustului de construcții Dolj, a subliniat că recent conducerea partidului a aprobat detaliile de sistematizare și reconstrucție a zonei centrale a municipiului Craiova, evidențiind că proiectul a fost realizat pe baza indicațiilor date de secretarul general al partidului, cu prilejul vizitei din luna martie a acestui an. Ară- tînd că în acest cincinal, în conformitate cu programul suplimentar, în județul Dolj se vor construi, peste prevederi, 10 000 de" apartamente, vorbitorul s-a referit la măsurile ce se iau pe șantierele de locuințe în vederea promovării tehnologiilor moderne de lucru, mecanizării lucrărilor, creșterii productivității muncii și reducerii consumurilor de materiale.
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Lucrările-Secțiunii pentru creșterea eficienței întregii acti
vități economice, sporirea productivității "tnuncii, reducerea 
cheltuielilor materiale au fost conduse de tovarășul 
GHEORGHE RADULESCU, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului. 
Din prezidiu au mai făcut parte tovarășii Iosif Banc, Ion 
Iliescu, Maxim Berghianu, Florca Dumitrescu, Ion Florea, 
Mihail Florescu, Constantin Matei, Petre Preoteasa.Desfășurate într-o atmosferă de puternică angajare politică, dezbaterile în cadrul secțiunii au relevat adeziunea unanimă a celor 262 de delegați și 76 de invitați la Raportul prezentat Conferinței Naționale a partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de o înaltă valoare teoretică și practică, care fundamentează în mod științific un amplu program de acțiune pentru înfăptuirea cu deplin succes a hotărîrilor Congresului al XI-lea, pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale a patriei noastre și ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.Participanții la dezbateri au dat o înaltă apreciere rolului determinant al secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, în elaborarea politicii economice a partidului, de dezvoltare economico-socială mai accentuată a României socialiste, de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, contribuției sale esențiale la transpunerea în viață a Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R.în unanimitate, vorbitorii au aprobat politica externă a partidului și statului nostru, acțiunile internaționale întreprinse de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, politica de pace, de înțelegere între popoare, de largă conlucrare între națiuni. Totodată, ei au exprimat sentimentele de deplină satisfacție, de mulțumire profundă față de partid și secretarul său general pentru măsurile de ridicare mai accentuată a nivelului de trai al întregului nostru popor.Vorbitorii au relevat importanța deosebită a măsurilor luate pentru dezvoltarea democrației muncitorești, asigurarea cadrului organizatoric și legislativ pentru participarea nemijlocită ’a celor ce muncesc — în cadrul consiliilor oamenilor muncii, al adunărilor generale, într-o serie de organe și organisme la nivel național — la rezolvarea problemelor complexe pe care le ridică transpunerea în practică a Programului partidului, sarcinile privind gospodărirea rațională și eficientă a fondurilor materiale și bănești încredințate de societate colectivelor de oameni ai muncii.îndeplinindu-și mandatul încredințat de conferințele organizațiilor județene de partid, participanții la lucrările secțiunii și-au exprimat aprobarea totală față de documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționale a partidului, manifestîn- du-și hotărîrea fermă de a-și consacra întreaga capacitate și energie înfăptuirii mărețelor obiective stabilite de cel de-al XI-lea Congres al partidului, a hotărîrilor Conferinței Naționale, care dau o perspectivă minunată dezvoltării patriei noastre socialiste.în numele comuniștilor ieșeni, tovarășul Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., a evidențiat angajamentul organizației județene de partid de a realiza o producție industrială suplimentară pe cincinal în valoare de 6,7 miliarde lei și s-a referit la căile de acțiune pentru înfăptuirea acestui angajament — utilizarea mai bună a capacităților de producție, devansarea Obiectivelor de investiții, a- similarea de produse noi cu valoare ridicată. Relevînd sublinierile făcute în Raportul prezentat la conferință de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind laturile calitative ale activității economice — ca obiectiv central al actualei etape — vorbitorul a prezentat acțiunile inițiate pe plan județean. în acest context, a menționat necesitatea a- cordării unei mai mari atenții elaborării și înfăptuirii planurilor tehnice de asimilare a produselor noi și a tehnologiilor superioare, arătînd că pentru a veni în sprijinul întreprinderilor

Tovarășul Eugen Moț, muncitor la întreprinderea de vagoane Arad, a subliniat că orientările și indicațiile din Raportul prezentat Conferinței Naționale de secretarul general ai partidului au o însemnătate vitală pentru dezvoltarea pe mai departe în ritm susținut a economiei naționale, pentru creșterea calitativă a economiei noastre, pentru reducerea decalajelor care ne mai despart de țările dezvoltate economic, dinamizînd munca fiecăruia dintre noi. Vorbitorul s-a oprit asupra necesității înnoirii, modernizării continue a producției, referindu-se la programul concret existent, în acest sens, la întreprinderea de vagoane arădeană.Referindu-se la participarea militarilor la amplul efort constructiv al oamenilor muncii din patria noastră pentru materializarea unor mari obiective ei- conomice ce jalonează edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea țării spre comunism, tovarășul Marin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, a spus : Vom acționa cu toată hotărîrea pentru a cultiva la militari atitudinea înaintată față de muncă și îndatoriri, patriotismul înflăcărat, dragostea și mîndria de a fi atît apără

și a realiza o legătură mai strîn- să între colectivele de cercetare din învățămîntul superior și colectivele de concepție din unitățile productive, comitetul județean de partid a inițiat organizarea unui consiliu de coordonare a cercetării tehnico-știin- țifice la nivel de județ, care să orienteze activitatea de cercetare spre cerințele producției și să sprijine realizarea ei mai rapidă.După ce a prezentat unele realizări meritorii ale colectivului de oameni ai muncii de la întreprinderea de țevi „Republica" din Capitală, tovarășul Ion Moldovan, directorul unității, a arătat că pentru colectivul întreprinderii programul suplimentar de dezvoltare a economiei naționale constituie un nou imbold în muncă. El a arătat că în vederea înfăptuirii sarcinilor suplimentare, comuniștii și-au concentrat eforturile în direcția creșterii mai accentuate a productivității muncii, reducerii cheltuielilor materiale, întăririi ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, sporirii eficienței întregii activități. El a relevat, de asemenea, u- nele neajunsuri care mai există în folosirea judicioasă a materialelor, îndeosebi a metalului, evidențiind unele acțiuni inițiate de comitetul de partid pentru reducerea substanțială a consumului de metal, sporirea valorii produselor realizate și asimilarea unor noi sortimente de țevi.Relevînd preocupările colectivului în care lucrează pentru sporirea productivității muncii și reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie, tovarășa Kulcsar Ilona, muncitoare la Fabrica de mobilă din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, a menționat măsurile întreprinse de comuniștii din întreprindere în vederea ridicării eficienței e- conomice și a calității produselor. în același timp, vorbitoarea a făcut unele propuneri menite să contribuie la îmbunătățirea activității de cooperare și aprovizionare.în cuvîntul său, tovarășul Traian Gătcj, secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R., s-a referit la o serie de aspecte legate de ridicarea e- ficienței activității economice în unitățile agricole de stat și cooperatiste. Arătînd că în județ sint incă unități care nu realizează un raport corespunzător între venituri și cheltuieli, vorbitorul a evidențiat acțiunile întreprinse de biroul comitetului județean de partid, care vizează crearea condițiilor pentru obținerea unor producții în fiecare zonă la nivelul realizat de cea mai bună unitate, efectuarea lucrărilor agricole în perioadele optime, îmbunătățirea raselor de animale, modernizarea producției, asigurarea de cadre corespunzătoare, întărirea ordinii și disciplinei, în- cepind de la nivelul județului și pînă la echipa din C.A.P. sau I.A.S.„Lucrătorii din iridustria chimică sînt ferm hotărîți să-și intensifice activitatea pentru realizarea planului cincinal și a programului suplimentar care se dezbate în Conferința Națională — a menționat în cuvîntul său tovarășul Mihail Florescu, ministrul industriei chimice — răspUnzînd astfel încrederii pe care partidul o a- cordă acestui important detașament al clasei muncitoare, a- cestei ramuri moderne purtătoare de progres, participantă activă la revoluția științifică și tehnică contemporană, la creșterea potențialului tehnico-e- conomic necesar făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră". Vorbitorul a prezentat preocupările principale ale lucrătorilor din industria chimică — creșterea gradului de valorificare a materiilor prime și resurselor naturale ale țării, reducerea consumurilor energetice, de materii prime și materiale, a costurilor produselor, ridicarea productivității muncii și sporirea e- ficienței economice. Referin

tori de nădejde ai hotarelor sfinte ale țării, ai independenței și suveranității naționale, cit și participant! activi la edificarea noii orînduiri sociale pe pămîntul românesc.îmi este deosebit de plăcut să constat că orașul în care îmi desfășor activitatea, odinioară în șirul localităților unde „nu se întîmpla nimic", realizează azi 10 la sută din producția industrială a județului Suceava — a spus tovarășa Ra- veica Sănduleac, maistru, secretar al comitetului de partid de la Filatura de in și cînepă Fălticeni. Cît despre consecvența cu care partidul nostru urmărește, în continuare, dezvoltarea tuturor localităților țării, politică profund umanitară, vorbește de la sine faptul că numai în acest cincinal orașul nostru beneficiază de investiții de peste 2 miliatde lei, asigu- rîndu-se dublarea producției industriale.După ce a relevat realismul prevederilor programului suplimentar referitoare la agricultură, tovarășa Vasilica Bejan, președinta cooperativei agricole de producție Drogu-Brăila, s-a referit la o serie de măsuri concrete ce s-au luat și se iau în unitatea în care lucrează pentru dezvoltarea și moderni

du-se la căile de creștere a e- ficienței fondurilor fixe, vorbitorul a arătat că cea mai importantă sursă o constituie folosirea tehnologiilor celor mai moderne în instalațiile noi și perfecționarea sistematică a proceselor tehnologice în instalațiile existente, menționind că cea mai mare parte din aceste tehnologii sînt realizate cu forte proprii de Institutul central de chimie.Maistrul Constantin Diaco- nescu. de la întreprinderea de construcții siderurgice Hunedoara, Erou al Mundii Socialiste, a prezentat unele soluții tehnologice care, aplicate pe șantierele de investiții, au asigurat reducerea cheltuielilor și sporirea productivității muncii. Totodată, el a înfățișat acțiunile întreprinse de organizația de partid în domeniul muncii politico-ideologice în vederea întăririi spiritului gospodăresc, utilizării eficiente a materialelor pe șantiere. Vorbitorul a relevat, de asemenea, necesitatea lărgirii gamei de mașini și agregate, destinate extinderii mecanizării lucrărilor de construcții.în economia sectorului nostru, a spus în cuvîntul său tovarășă Adriana Moraru, prim- secretar al Comitetului de partid al sectorului 2 din Capitală, exiștă rezerve importante care fac posibilă realizarea unor ritmuri mai rapide de dezvoltare și creștere a eficienței economice față de cele avute în vedere pînă acum. Valorificarea mai eficientă a rezervelor constituie pentru fiecare organizație de partid din sector, pentru fiecare membru de partid și cetățean o obligație, o datorie patriotică. Vorbitoarea a arătat că, cu toate rezultatele pozitive obținute în ultima perioadă. în privința diminuării cheltuielilor. în unele întreprinderi consumurile de materii prime nu se situează la nivelul dotării tehnice, se înregistrează pierderi datorită nerespectării disciplinei financiare, nu se acordă atenția cuvenită utilizării cît mai depline a capacităților și suprafețelor de producție. Față de sarcinile deosebite din perioada următoare, a arătat vorbitoarea, se impune asigurarea conducerii unităților de către cadre bine pregătite, cu vastă experiență.Tovarășul Vasile Cădariu, directorul întreprinderii „Unio" din Satu Mare, s-a referit în cuvîntul său la măsurile organizatorice și soluțiile tehnice promovate în cadrul unității pentru utilizarea mai bună a capacităților de producție, acțiuni prin care s-au asigurat ridicarea gradului de ocupare a suprafețelor construite și un indice înalt de folosire a mașinilor și utilajelor ce a permis obținerea unei producții de 3 660 lei la 1 000 lei fonduri fixe. Colectivul întreprinderii s-a angajat ca, pe baza rezultatelor obținute, a mobilizării întregii capacități de muncă și creație a celor ce muncesc în această unitate, să obțină în anul viitor, peste prevederile planului, o producție în valoare de 250 milioane lei.în cuvîntul său, tovarășul ‘ Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, a arătat că în anul 1978, ca și în anii următori, vor trebui realizate sarcini deosebit de importante privind sporirea eficienței economice, reducerea cheltuielilor de producție, creșterea rentabilității, a volumului beneficiilor. Se impune să fie evitate cu desăvirșire unele situații din anii precedenți, care s-au mai repetat și în anul în curs, cînd unele întreprinderi din diferite ramuri ale economiei au depășit cheltuielile planificate, fapt ce s-a reflectat în nerealizarea beneficiilor prevăzute. Vorbitorul a arătat că reprezintă o îndatorire de prim ordin pentru toate organele de conducere, tehnice și economice, inclusiv cele financiar-ban- care, pentru fiecare om al muncii de a acționa cu fermitate în Vederea reducerii sistematice a costurilor, îndeosebi a celor materiale, și creșterii, pe această bază, a rentabilității. în acest context, a menționat ministrul finanțelor, se impune ca în toate unitățile economice să fie definitivate programele de măsuri pentru reducerea costurilor, economisirea energiei, combustibilului, materiilor prime, pentru creșterea productivității muncii.

zarea zootehniei, pentru creșterea producției vegetale.Expresie elocventă a grijii permanente a partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru înflorirea tuturor județelor țării — a subliniat în cuvîntul său tovarășul Ioan Benko, secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R. — cincinalul actual a deschis și județului nostru noi perspective de amplificare a dezvoltării sale multilaterale. Propunind ca și ministerele să aplice măsura luată de C.S.P., de a stabili, în vederea rezolvării operative a problemelor ce se ridică la fața locului, un delegat pe o perioadă mai îndelungată in județ și ca fabricilor de zahăr să li se asigure într-un mod mai realist sursele necesare de energie, vorbitorul a spus în încheiere: Perspectivele pe care le deschid anii ce vin dezvoltării în ritm accelerat a economiei județului Mureș ne angajează la o muncă și mai susținută, pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Conferinței Naționale. Sintem hotăriți să nu precupețim nici un efort pentru înflorirea multilaterală a patriei noastre scumpe, România socialistă.

Secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de accesorii pentru mijloacele de transport din Oradea, tovarășul Emeric Farago, s-a referit în cuvîntul său la măsurile tehni- co-organizatorice și politice inițiate în unitate în vederea creșterii productivității muncii și diversificării producției. Vorbitorul a menționat că, deși s-au obținut o serie de rezultate pozitive în activitatea economică, în unitate mai există rezerve nefolosite în suficientă măsură, în special în ce privește utilizarea capacităților de producție, reproiectarea produselor cu consumuri ridicate, diminuarea consumurilor de combustibil și energie. Vorbitorul a menționat că în actuala etapă a revoluției tehnico-științifice se impune cu necesitate problema policalificării personalului muncitor.Inginera Veturia Datcu, șef de fermă legumicolă Ia C.A.P. Buzău, a arătat că lucrătorii de aici sînt ferm hotărîți să realizeze pînă în 1980 o dublare a producției față de cincinalul trecut. Pentru înfăptuirea acestui obiectiv, organizația de partid și-a propus să acorde o atenție mai mare sporirii producției, întăririi ordinii și disciplinei, răspunderii colective și personale a fiecărui cooperator. Vorbitoarea a propus ca eforturile legumicultorilor să fie sprijinite și de cei ce lucrează în unitățile de prelucrare și comercializare a produselor, care au datoria să acționeze cu mai multă răspundere pentru înlăturarea deficiențelor existente, deficiențe care se repercutează asupra veniturilor unităților producătoare și îngreunează aprovizionarea populației.Referindu-se la aspectele calitative ale activității economice din următorii ani ai cincinalului, tovarășul Anghel Valentin Popescu, directorul Trustului petrolului din Bolintin-Vale, județul Ilfov, a subliniat preocuparea oamenilor muncii din a- ceastă unitate pentru a contribui la asigurarea resurselor materiale necesare dezvoltării în ritm accelerat a economiei naționale. Potrivit indicațiilor conducerii dc partid, specialiștii din cadrul trustului au elaborat un program de aplicare a unor procese moderne de valorificare! a zăcămintelor potrivit condițiilor specifice, prin care se urmărește ca factorul final de recuperare a țițeiului să crească, pînă în 1980, cu cel puțin 6 Ia sută. Intensificarea muncii politice a organizațiilor de partid pentru stimularea inițiativei creatoare a muncitorilbr, , inginerilor și tehnicienilor, rezolvarea operativă de către consiliul oamenilor muncii a problemelor de ordin tehnic vor asigura modernizarea în continuare a producției, obținerea ’ unei eficiente economice superioare.Rezultatele remarcabile cu care oamenii muncii brăilenl au întîmpinat Conferința Națională — a arătat in cuvîntul său tovarășul Marcel Andreescu, prim- secretar al Comitetului municipal Brăila al P.C.R. — constituie o bună bază de pornire pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din programul suplimentar. De la începutul cincinalului a fost obținută o importantă producție industrială suplimentară, concretizată in cantități sporite de produse fizice, s-a realizat depășirea productivității muncii planificate și au fost rentabilizate toate produsele, s-au economisit o serie de materii prime, mai ales metal, energie și combustibil, în condițiile deplasării centrului de greutate al activității de partid în unitățile economice, prin sporirea aportului gîndirif tehnice și intensificarea întrecerii socialiste, oamenii muncii din municipiu s-au angajat să înfăptuiască întocmai sarcinile ce le revin din programul suplimentar de dezvoltare economico-socială.Exprimînd deplina adeziune față de politica partidului a oamenilor muncii români, maghiari, germani de pe meleagurile mureșene, tovarășa Maria David, directorul întreprinderii de stofe din Sighișoara, a ilustrat prin exemple concrete relația directă dintre creșterea rodniciei muncii și asigurarea resurselor pentru ridicarea mai accentuată a nivelului de trai. Textilistele din Sighișoara realizează in acest an
(Continuare in pag. a VIII-a)
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LUCRĂRILE SECȚIUNILOR CONFERINȚEI
(Urmare din pag. a Vil-a)o productivitate a muncii de a- proape două ori mai mare decît cea din anul 1976. întrucît îmbunătățirea radicală a eficienței economice este condiționată de stăpînirea deplină și extinderea tehnicii moderne, ceea ce presupune un aport mai substanțial al noilor cadre inginerești, este necesar — aprecia vorbitoarea — să se aibă în vedere implicarea întreprinderilor în selectarea și trimiterea la studii a tinerilor din localitățile respective.Purtător al mandatului comuniștilor de la Trustul de construcții Cluj, tovarășul Vincze Minya Ianos, șeful unei echipe de zidari, a raportat îndeplinirea sarcinilor anuale de plan în ziua deschiderii Conferinței Naționale a partidului și darea în folosință a tuturor obiectivelor de investiții programate pe această perioadă, printre care aproape 5 000 de apartamente. Succesele au fost obținute prin îmbunătățirea organizării producției și a muncii, creșterea gradului de industrializare a lucrărilor, folosirea intensivă a utilajelor. Pentru ca amplul program de construcții din următorii ani să fie realizat în cît mai bune condiții, vorbitorul a propus întărirea colaborării între proiectanți și constructori, inclusiv prin trecerea periodică a inginerilor de la planșetă să lucreze pe șantier, _ iar a celor din execuție în pro- ' iectare. De asemenea, trebuie a- plicată consecvent măsura ca inălțarea noilor ansambluri de locuințe să înceapă prin realizarea în soluție definitivă a drumurilor și rețelelor de utilități, ceea ce va evita cheltuieli suplimentare și prelungirea duratei de cohstrucție.Tovarășul Alexandru Toader, secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R., a înfățișat rezultatele acțiunilor întreprinse în industria județului pentru folosirea mai bună a suprafețelor de producție, a fondurilor fixe, pentru creșterea productivității muncii și reducerea costurilor de producție, îndeosebi a consumurilor de materiale, prin îmbunătățirea concepției produselor, îmbunătățirea în continuare a indicatorilor economici ai întreprinderilor — a arătat vorbitorul — impune ca ministerele și centralele industriale să acționeze ferm pentru respectarea contractelor de cooperare, a programelor de asimilare a unor materiale și echipamente la al căror import s-a renunțat, pentru ridicarea performantelor instalațiilor tehnologice.Industria județului Argeș — a relevat tovarășul Constantin Matei, prim-secretar al Comitetului județean al P.C.R. — realizează în acest an o producție industrială cu circa 10 miliarde de lei mai mare decît cea din 1975, spor ce depășește întreaga producție din 1970. Pentru înfăp
Secțiunea pentru cercetarea științifică și proiectare, 

modernizarea tehnologiilor de fabricație 
și asimilarea de produse noi

Lucrările Secțiunii pentru cercetarea științifică și proiectare, 
modernizarea tehnologiilor de fabricație și asimilarea de pro
duse noi au fost conduse de tovarășa acad. dr. inginer 
ELENA CEAUȘESCU, membru al. Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. Din prezidiul secțiunii au mai făcut 
parte tovarășii Nicolae Giosan, loan Ursu, Neculai Agachi. 
Constantin Băbălău, Nicolae Bușui, Grigore Comartin, Cornel 
Onescu, Ion Tudor.La lucrările secțiunii au participat 286 de delegați și invitați. în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 32 de tovarăși.Participanții și-au exprimat acordul deplin cu tezele și orientările cuprinse în amplul și însuflețitorul Raport prezentat conferinței de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, raport care face un strălucit bilanț al înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XI-lea în primii doi ani ai actualului cincinal și definește sarcinile ce decurg din programul suplimentar de dezvoltare a țării pină în 1980, direcționează obiectivele fundamentale ale dezvoltării României socialiste în perioada 1981—1985.Toți delegații care au luat cuvîntul au subliniat, în numele comuniștilor care le-au încredințat mandatul și al colectivelor de muncă din care fac parte, grija deosebită pe care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poartă creșterii potențialului productiv al țării, sporirii eficienței întregii activități economico-sociale, creșterii avuției naționale și, pe • această bază, ridicării continue a nivelului de viață material și spiritual al întregului popor, reflectate în documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționale.Participanții și-au exprimat adeziunea deplină la activitatea internațională desfășurată de partidul și statul nostru în vederea dezvoltării continue a colaborării cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, dînd o înaltă apreciere rolului . determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea politicii externe a României.în dezbateri s-a evidențiat pregnant că în înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XI-lea, a Programului partidului, a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, un rol de cea mai mare importanță revine științei, ca factor de bază al dezvoltării economico-sociale a țării, de creștere continuă a eficienței întregii activități.Relevînd înalta valoare teoretică și practică a orientărilor cuprinse în Raportul prezentat de secretarul general al partidului, participanții la dezbateri au analizat într-un spirit de înaltă exigență și responsabilitate comunistă, critic și autocritic, modul în care se înfăptuiesc sarcinile trasate de partid în domeniile cercetării științifice și proiectării, modernizării tehnologiilor de fabricație și asimilării de produse noi.Luînd cuvintul, tovarășul Va

tuirea angajamentului de a încheia cincinalul cu o producție suplimentară de peste 2 miliarde de lei, în întreprinderi au fost întocmite programe complexe de fundamentare a creșterii productivității muncii ; totodată, in 44 de întreprinderi au fost analizate și identificate căile pentru o reducere substanțială a consumurilor de combustibil și energie.Preocupările și succesele oamenilor muncii dintr-o tînără unitate reprezentativă pentru industria în plină dezvoltare a județului Sălaj au fost prezentate de tovarășul loan Pășcuță, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel din Zalău. Printr-o acțiune susținută, în fruntea căreia se situează comuniștii, productivitatea muncii a depășit cu peste 35 la sută nivelul din anul trecut, ceea ce a permis realizarea cu 42 de zile mai devreme a planului de producție pe primii doi ani ai cincinalului. Modernizarea tehnologiilor de fabricație — printre care montajul în flux al robineților și realizarea miezurilor de turnătorie din nisip pe- liculizat, asitnilarea a noi tipuri de armături care înlocuiesc importul — demonstrează preocuparea pentru progresul tehnic ; pentru a avansa pe această linie și a se elimina "unele neajunsuri existente este nevoie de asigurarea cu suficiente cadre de specialitate. înființarea la Zalău a unei secții de subin- gineri pentru tehnologii la cald ar rezolva această problemă pentru mai multe întreprinderi din zonă.Filatoarea Andronica Popovici, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea integrată de lînă din Constanța, a arătat că în centrul preocupărilor comuniștilor, ale întregului colectiv al unității se situează problemele diversificării și ridicării calității produselor, în conformitate cu solicitările și gusturile consumatorilor, în condiții de eficiență sporită. Vorbitoarea a arătat că, cu toate măsurile luate, rezultatele obținute nu sînt încă la nivelul cerințelor, că se înregistrează deficiențe în îndeplinirea sarcinii de reducere a cheltuielilor de producție, de creștere a productivității muncii și în obținerea unor produse cu grad sporit de competitivitate pe piața externă.Guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, tovarășul Vasile Răuță, a prezentat în cuvîntul său măsurile întreprinse pentru sporirea caracterului preventiv al controlului, pentru sprijinirea întreprinderilor în eliminarea unor greutăți economico-financiare. în preocupările Băncii Naționale -- a arătat vorbitorul — un loc important trebuie să-l ocupe activitatea de perfecționare a pîr- ghiilor financiar-bancare și de stabilire a unor modalități pen

lentin Ioniță, director general al Combinatului petrochimic din Pitești, a subliniat că cincinalul 1976—1980 reprezintă pentru colectivul piteștean o perioadă de definitivare și valorificare a numeroase procese tehnologice noi, rod al cercetării chimice românești. Astfel, în 1977, prin introducerea în fabricație a proceselor și a tehnologiilor noi, eficiența economică a producției, corelată cu valorificarea superioară a materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite, a crescut cu 25 la sută față de anul 1976. în scopul adîncirii gradului de prelucrare a resurselor de țiței și gaze se va orienta în mai mare măsură cercetarea spre producerea de sortimente noi de copolimeri, uleiuri minerale și pesticide necesare economiei naționale.în cuvîntul său, tovarășa Elena Burghina, cercetător științific la Institutul de cercetări și proiectări „Electroputere11 din Craiova, a arătat că, traducînd în viață indicațiile date de secretarul general al partidului, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în această unitate, cercetătorii și proiectanții au avut în vedere în principal modernizarea și diversificarea fabricației de locomotive electrice și diesel electrice, a mașinilor electrice rotative și transformatoarelor de putere, a aparatajului electric de înaltă tensiune și echipamentului electric, reducerea importurilor prin proiectarea și reproiectarea unor produse, asimilarea de noi echipamente.Tovarășul Florin Teodor Tă- năsescu, director al Institutului de cercetări pentru industria e- lectrotehnică, a arătat, printre altele, că eforturile făcute de colectiv în primii doi ani ai a- cestui cincinal vor face ca, în perioada ce urmează, gradul de acoperire de către institut, cu produse noi și modernizate în sectorul electrotehnic, să ajungă la circa 25 la sută, ceea ce va reprezenta, pe întreg cincinalul, o producție de peste 11 miliarde lei. în continuare, vorbitorul a exprimat opinia că în condițiile actuale, în care calitatea materialelor utilizate determină în mare măsură performanțele unui produs, se impune abordarea unor programe comune de cercetări ale institutelor ce lucrează în domeniul chimiei, metalurgiei și electrotehnicii, pentru asimilarea unor materii prime și materiale de natură să asigure sporirea accentuată a competitivității produselor.în cuvintul său, tovarășa Alexandrina Ardelean, secretar al comitetului de partid de la 

tru o mai bună folosire a acestora, astfel ca și pe aceste căi să se contribuie la creșterea continuă a eficienței activității întreprinderilor. O altă cerință este aceea de a se realiza o strînsă șl permanentă conlucrare între cadrele tehnice și cele financiar-contabile din întreprinderi, centrale Industriale și ministere.Tovarășul Nicolae Blîndu, Erou al Muncii Socialiste, președintele C.A.P. Bosanci, județul Suceava, arătînd rezultatele remarcabile obținute de cooperatori în aoest an la producția de grîu, porumb, sfeclă de zahăr, fructe, came și lapte, precum și în domeniul economico- financiar, a precizat că succesele înregistrate au la bază în primul rînd munca susținută desfășurată de organizațiile de partid, de comuniști, care au găsit căile și mijloacele eficiente de sporire a producției și productivității muncii. Vorbitorul a menționat ,că încă din toamna acestui an, pentru realizarea în anul viitor a unor producții mai ridicate, culturile de grîu și secară au fost însămînțate la timp, execu- tîndu-se lucrări de bună calitate, s-au încorporat în sol cantități sporite de îngrășăminte.După ce s-a referit la realizările obținute de oamenii muncii din tînăra industrie a orașului Botoșani, tovarășul Marin Dumitru, prim-secretar al comitetului municipal de partid, a subliniat că, în contextul cerinței majore de valorificare a tuturor rezervelor de sporire a producției, este necesar să se acționeze mai hotărît pentru întărirea ordinii și disciplinei în producție, pentru creșterea răspunderii organizațiilor de partid, conducerilor unităților industriale, a specialiștilor față de îndeplinirea sarcinilor care le revin. Un accent deosebit urmează să se pună pe reducerea consumurilor materiale, a cheltuielilor neeconomi- coase în scopul sporirii eficienței economice.Tovarășul Ion Bărbulescu, tehnician principal la întreprinderea nr. 2 din Brașoy, a înfățișat o serie de date edificatoare pentru modul concret în care colectivul acestei unități acționează pe linia creșterii eficienței economice. în acest an, producția la 1 000 lei fonduri fixe este cu peste 22 la sută mai mare decît în 1970, iar indicele de utilizare a fondului de timp al utilajelor a ajuns la 85,4 la sută. Pentru valorificarea superioară a rezervelor existente, vorbitorul a propus asimilarea unor noi materiale cu performanțe îmbunătățite, corelarea mai bună a termenelor de contractare a producției și aprovizionării.Gospodărirea cu maximă eficiență a resurselor energetice și reducerea consumurilor specifice a constituit tema principală a cuvîntării maistrului Mihai 

întreprinderea de mătase „Victoria11 din Iași, a subliniat necesitatea dezvoltării, la nivelul întreprinderilor, a activității de inginerie tehnologică, avînd drept obiectiv atît testarea, cît și adaptarea creațiilor la nivel industrial. De asemenea, a propus îmbunătățirea sistemului național de informare și- documentare științifică.Delegatul loan Ulici, secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., a scos în evidență activitatea unităților de cercetare, care contribuie în mod activ la rezolvarea unor probleme majore ridicate de dezvoltarea economico-socială accelerată a județului. în acest sens, vorbitorul a remarcat faptul că unitățile miniere și cele ale metalurgiei neferoase au reușit în primii doi ani ai cincinalului să realizeze și să depășească sarcinile de plan și pe baza soluționării practice a numeroase teme de cercetare legate de lărgirea prospecțiunilor geologice, valorificarea zăcămintelor de minereuri sărace, extinderea mecanizării și îmbunătățirea condițiilor de muncă în subteran.Luînd cuvîntul, tovarășul Aurel Grama, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea metalurgică „Republica1* din Reghin, a subliniat că succesele obținute de colectivul unității în acest cincinal au la bază preocuparea pentru promovarea progresului tehnic, aplicarea u- nor tehnologii de mare productivitate, că*pe această cale rodnică va persevera colectivul și în viitor. în această privință — a spus vorbitorul — doresc să raportez că toate pregătirile pentru producția anului 1978 le-am făcut sub semnul promovării tehnicii noi, al perfecționării organizării producției și tehnologiilor de prelucrare a metalelor, că vom ridica cota producției suplimentare pe cincinal la aproape 160 milioane de lei.Tovarășul Paul Vasilescu, cercetător științific la Institutul de cercetări chimice — ICECHIM București, a relevat că planul de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică al institutului este orientat ferm spre soluționarea cerințelor concrete, actuale și de perspectivă ale economiei, spre valorificarea superioară a resurselor de materii prime, obținerea unor produse care să ducă la eliminarea importului și creșterea exportului, modernizarea tehnologiilor și reducerea consumurilor specifice. Concludente în acest sens sînt tehnologiile pentru producerea de cauciuc po- liizoprenic, terpolimeri, polietilenă de joasă presiune, tiocoli lichizi, precum și din domeniul monomerilor și intermediarilor pentru procesele petrochimice, sintezelor organice, pesticidelor și solvenților, pe baza cărora se obține o producție anuală de 1,2 miliarde lei. O preocupare constantă a colectivului ICECHIM, a subliniat

Covrescu, șef de secție, secretarul comitetului de partid de la Centrala electrică Govora. Toți factorii responsabili din unitate, practic fiecare om al muncii, au fost mobilizați într-o amplă acțiune de optimizare a funcționării grupurilor și instalațiilor. S-au întocmit bilanțuri energetice, fișe de regim pe fiecare u- tilaj de bază, s-au adus îmbunătățiri aparaturii de măsură, control și automatizare ; s-a introdus preluarea în gestiune a instalațiilor pe durata timpului de lucru. Toate aceste măsuri au avut efecte pozitive în gospodărirea energiei.Există toate condițiile — a arătat tovarășul Ilie Diacones- cu, directorul întreprinderii de vagoane din Caracal, ca angajamentele pe 1977 ale colectivului acestei tinere unități a industriei județului Olt să fie depășite. Rezultate foarte bune a dat colaborarea învățămînt-cercetare'-pro- ducție, prin rezolvarea, împreună cu specialiști de la Academia „Ștefan Gheorghiu*1, a unor probleme privind organizarea fluxurilor tehnologice pe produse, a sistemului informațional de programare și urmărire a producției. Pentru creșterea eficienței economice prin folosirea mai bună a echipamentului tehnologic al fabricii sînt necesare specializarea și tipizarea mai accentuată a producției de vagoane.Muncitorul Grigore Lupeș, de la întreprinderea de țevi din Roman, a evidențiat realizările obținute în direcția creșterii și diversificării producției de material tubular, colectivul concen- trîndu-și atenția în vederea diminuării consumului de metal și energie electrică.Inginera Elena Covaciu, de la întreprinderea „Porțelanul11 din Alba Iulia, a arătat că. în cinstea Conferinței Naționale a partidului, colectivul unității a îndeplinit cu o lună mai devreme sarcinile de plan pe acest an, urmînd ca pînă la finele acestei luni să realizeze suplimentar produse în valoare de 13 milioane lei. Vorbitoarea a menționat că, în paralel cu asimilarea unor produse din porțelan de calitate, la un înalt nivel artistic în măsură să satisfacă exigențele în continuă creștere ale cumpărătorilor, colectivul întreprinderii a întreprins o serie de acțiuni în vederea reducerii în continuare a cheltuielilor de producție și sporirii eficienței economice.Tovarășul loan Bățan, .președintele C.A.P. Petru Rareș, din județul Bistrița-Năsăud, unitate care are un dezvoltat sector pomicol, ce asigură însemnate venituri, a făcut unele propuneri privind îmbunătățirea dotării cu utilaje pentru executarea lucrărilor prevăzute de tehnologiile din livezi și îmbunătățirea aprovizionării cu îngrășăminte chimice și erbicide.

vorbitorul, o constituie reducerea duratei cercetărilor și valorificarea lor mai rapidă în producție. arătînd că planul de cercetări din anul 1977 a fost realizat cu două luni în avans.La rîndul său, tovarășul Mihai Moraru, director al întreprinderii de utilaj greu „Progresul** din Brăila, a subliniat că, prin programul de măsuri întocmit pentru perioada întregului cincinal, s-a avut în vedere rezolvarea unor probleme majore, cum sînt: introducerea și extinderea tehnologiilor noi, ridicarea gradului de mecanizare a procesului de producție, perfecționarea proceselor de fabricație, dotarea secțiilor cu mașini de mare productivitate. în atenția proiectanților s-a aflat permanent preocuparea pentru găsirea de noi soluții, menite să ducă la afirmarea concepției românești, ceea ce a făcut, aa în prezent gradul de integrare, la o serie de utilaje, să fie de peste 95 la sută.în anul curent a crescut cu peste 30 la sută ponderea cercetărilor care au abordat valorificarea superioară a pieilor și a altor materii prime naturale sau sintetice, a materiilor prime secundare, reducerea consumurilor specifice, asimilarea de noi produse și utilaje în vederea reducerii importului, precum și modernizarea tehnologiilor și înnoirea produselor — a relevat în cuvîntul său tovarășa Agripina Fica, director adjunct științific al Institutului de cercetări pentru pielărie și încălțăminte din București. în colaborare cu Institutul de cercetări chimice — ICECHIM, au fost abordate o serie de cercetări privind prelucrarea polimerilor termoplastici pentru realizarea unor piese prefabricate în industria încălțămintei.în cuvîntul său, tovarășul Victor Bordea, secretar al Comitetului municipal de partid Tîrgoviște, a subliniat atenția deosebită ce s-a acordat asimilării de utilaje pentru echipamente energetice, cercetărilor în domeniul echipamentelor nucleare, realizării de platforme și instalații de foraj, introducerii în construcția de mașini a unor noi materiale, precum și aplicării unor noi tehnologii de prelucrare și montaj. Mențio- nind o serie de lipsuri ce s-au manifestat in domeniul promovării progresului tehnic în unele întreprinderi din Tîrgoviște, vorbitorul, a făcut o serie de propuneri vizînd mai buna conlucrare între unitățile de cercetare și cele productive, menită să contribuie la soluționarea rapidă a problemelor tehnice ivite în procesul de producție.Vorbind despre orientarea cercetărilor în direcția creșterii producției agricole, tovarășul Mircea Doucet, cercetător științific la Institutul central pentru cereale și plante tehnice Fundu- lea, a menționat că în ultimii doi ani s-au obținut rezultate importante, dintre care se remar

că crearea unor soiuri de grîu și orz. precum și a unor hibrizi de porumb și floarea- soarelui ce se caracterizează prin productivitate mare, rezistență sporită la intemperii și boli. Vorbitorul a subliniat apoi necesitatea impulsionării cercetărilor în domeniul creării de hibrizi și soiuri precoce, care permit extinderea culturilor duble, al măririi densității plantelor pe unitatea de suprafață, îmbunătățirii tehnologiilor de cultură, în scopul valorificării superioare a întregului fond funciar.Tovarășul Emil Moldovan, directorul întreprinderii de construcții industriale șl montaje Brașov, evidențiind valoarea deosebită a acțiunii de autouti- lare, a dat ca exemplu linia tehnologică pentru execuția e- lementelor spațiale prefabricate din beton armat, cu o capacitate anuală de 1 000 apartamente convenționale, proiectată și executată integral de colectivul întreprinderii. Dintre avantajele cele mai semnificative ale noii linii tehnologice reține a- tenția construcția suplimentară a peste 3 000 apartamente, datorită creșterii productivității muncii pe șantiere cu 15—20 la sută. îmbunătățirea activității de construcții-montaj. a arătat vorbitorul, este legată și de trecerea la producția de serie a unor echipamente de mecanizare în construcții, de rezultatele cercetărilor în domeniul tipizării elementelor de construcții, de crearea unor materiale noi, mai ușoare, rezistente, capabile să ofere posibilitatea creșterii gradului de industrializare a lucrărilor de construcții.Angajamentul nostru de a finaliza cercetările înainte de termen, a arătat în cuvîntul său tovarășa Teodora Mazăre, cercetător principal la Institutul de cercetare, inginerie tehnologică și proiectări rafinării din Ploiești, a fost realizat și depășit. în domeniul lubrifianți- lor, de exemplu, institutul a contribuit la reducerea efortului valutar cu peste 2 milioane lei valută, iar în paralel cu tehnologiile de producere a catalizatorilor de reformare cu performante superioare, s-au elaborat, împreună cu specialiștii de la ICECHIM București, tehnologii moderne de recuperare a platinei. Vorbitoarea s-a referit și la activitatea din sectorul de proiectare al institutului, angajat cu toate forțele pentru realizarea și predarea în termen a unui volum deosebit de mare de documentații pentru obiectivele de investiții din anul 1978.Luînd cuvîntul, tovarășul Dumitru Fuiorea, director al Șantierului naval din Constanța, a arătat, între altele, că preocuparea constantă pentru promovarea progresului tehnic a făcut posibilă creșterea producției în ultimii patru ani de circa 8 ori. Vorbitorul a relevat că, prin aplicarea unor tehnologii moderne, s-a obținut un coeficient de utilizare a metalului de 91 la sută pentru navele lansate în acest an și un grad tot mai ridicat de mecanizare la fabricația secțiilor de corp pentru petrolierele de 150 000 tdw. Vorbitorul a propus ca fiecare centrală industrială, împreună cu institutele de cercetare și proiectare specializate, să analizeze periodic tehnologiile și organizarea producției din fiecare întreprindere și,' pe această bază, să se stabilească modernizările și metodele, noi ce trebuie introduse și generalizate.în cuvîntul său, tovarășul loan Anton, rectorul Institutului politehnic „Traian Vuia** din Timișoara, a arătat că integrarea organică a învățămîntului cu cercetarea și producția, cale originală, inițiată și promovată cu fermitate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru transformarea revoluționară a în- vățămîntului, a permis angrenarea cadrelor didactice șj studenților la soluționarea unor probleme de cercetare-proiec- tare și producție de mare importanță. în continuare, vorbitorul a relevat că existența secției de prototipuri, a halelor-pi- lot cu profil chimic, a unității de execuție din cadrul Facultății de construcții permit ca o mare parte a studiilor și proiectelor elaborate să fie materializate chiar în cadrul institutului.Referindu-se la acțiunile organizate în cadrul diferitelor secții în scopul concentrării producției, extinderii cooperării cu unitățile centralei, înnoirii și reproiectării sortimentelor de mobilier, tovarășa Aurica Do- bocan, muncitoare la Fabrica de mobilă din Zalău, a arătat că acestea vor determina sporirea productivității muncii cu peste 55 la sută, pînă la sfîrșitul a- nului 1978, concomitent cu reducerea consumului de material lemnos cu 10—15 la sută.
Secțiunea pentru creșterea nivelului de trai material 
și cultural al întregului popor, cuprins in programu[ 
adoptat de plenara C. C. al P. C. R. din iunie 1977

La lucrările Secțiunii pentru creșterea nivelului de trai 
material și cultural al întregului popor, cuprins în programul 
adoptat de plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1977, au participat 
255 de delegați și invitați — reprezentanți ai unor ministere, 
organizații de masă și obștești, conducători ai undr instituții 
centrale.

Lucrările secțiunii au fost conduse de tovarășul JANOS 
FAZEKAS, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului. Din . prezidiul 
secțiunii au mai făcut parte tovarășii Ion Ioniță, Lina 
Ciobanu, Ion Dincă, Traian Dudaș, Vasile Marin, Iulian 
Ploștinaru, Gheorghe Pop, Gheorghe Roșu.în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 30 tovarăși. Vorbitorii au dat o înaltă apreciere amplului Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului, document de o excepțională însemnătate pentru perfecționarea muncii în toate domeniile de

Tovarășul Constantin Ștefă- nescu, prim-secretar al Comitetului municipal Drobeta-Turnu Severin al P.C.R., a subliniat în cuvintul său că orientarea fermă a cercetărilor spre soluționarea problemelor care privesc creșterea nivelului calitativ al produselor, sporirea productivității muncii, reducerea consumurilor de materii prime, energie și combustibili s-a reflectat în îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor a- sumate.Delegatul Mircea Dobre, director la Exploatarea minieră Leșu Ursului, a arătat în cuvîntul său că dezvoltarea accentuată a sectorului minier, în concordanță cu sarcinile ce revin din programul suplimentar pentru perioada 1978—1980 supus dezbaterii Conferinței Naționale, impune intensificarea activității de cercetare geologică în scopul creșterii bazei de materii prime minerale, îmbunătățirea tehnologiilor de extracție, folosirea intensivă a capacităților actuale și punerea în funcțiune a altora noi. Pentru înfăptuirea acestor obiective, a apreciat vorbitorul, este necesar ca, în cadrul acțiunii ce se desfășoară din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu privind organizarea unui grup de uzine de utilaj miniar în vederea rezolvării problemelor mecanizării în domeniul minier, să se realizeze o diversificare mai mare a mașinilor în funcție de condițiile de zăcă- mînt și să ia ființă nuclee de cercetare în fiecare zonă minieră..Tovarășul Simion Ionel Ola- riu, secretar al comitetului de partid de la Combinatul de îngrășăminte chimice din Slobozia, a înfățișat pe larg activitatea depusă de colectivul acestei unități pentru atingerea parametrilor proiectați ai instalațiilor tehnologice, problemă fundamentală a realizării sarcinilor de plan, care se bazează pe îndeplinirea unor obiective de cercetare, proiectare, modernizare și asimilare de noi produse. Vorbitorul a arătat că, pentru îndeplinirea acestor obiective, o contribuție sporită trebuie să-și aducă cercetătorii și proiectanții din ramură, care poartă o răspundere directă pentru materializarea ideilor lor în direcția diminuării substanțiale a consumurilor de materii 'prime și energie electrică încă mari în comparație cu instalațiile similare din țară.Luînd cuvîntul, tovarășul Marin Mitrache, director al Institutului de cercetări și proiectări autoturisme Pitești, s-a referit la activitatea de cercetare care vizează reducerea consumurilor de materii prime și materiale, utilizarea maselor plastice în construcția de autoturisme. Astfel, în 1977 au fost aplicate soluții care reduc greutatea autoturismului de oraș și a autoturismului „ARO“. Pînă în 1980, institutul și-a propus să înlocuiască cu mase plastice încă 50 de repere la autoturismul de oraș și să reducă greutatea autoturismului „ARO“ cu 90—100 kg.Tovarășul Eugen Tarhon, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Tulcea, a evidențiat faptul că, în ultimii doi ani, au fost asimilate și re- proiectate un număr de 67 de produse și utilaje cu eficiență economică ridicată, cum ar fi : feroaliaje cu mangan și cu siliciu, agregate de furajare în amenajări piscicole, un reduc- tor inversor naval, precum și diferite ansamble și subansam- ble pentru agregatele care funcționează în deltă. Vorbitorul a arătat că Institutului de cercetări și proiectări pentru Delta Dunării îi revine sarcina de a elabora și aplica tehnologii care să permită redarea în circuitul economic a imensului potențial piscicol și agricol al acestei zone. EI a propus asigurarea unei conduceri unitare a cercetărilor din domeniul pisciculturii și a subliniat necesitatea stabilirii, pe baza unor cercetări științifice și experimente, a tehnologiilor adecvate de cultivare a plantelor în condițiile de climă, sol și irigare, specifice zonei din nordul Dobrogei.Muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii noastre și-au îndeplinit planul producției globale pe primii doi ani ai cincinalului la data de 27 noiembrie 1977 — a spus tovarășul Gircsis Adalbert, maistru lăcătuș la întreprinderea mecanică Gheorgheni. Aceste realizări au . fost posibile ca urmare a activității susținute a întregului colectiv de oameni ai muncii români și maghiari, înfrățiți în muncă și idealuri, pentru îmbunătățirea organizării producției, introducerea de noi tehnologii de turnare a pieselor pentru mașini-unelte.

activitate, ale cărei teze aduc contribuții noi la tezaurul teoriei și practicii revoluționare din țara noastră. în unanimitate, participanții la dezbateri au subliniat rolul hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în conducerea și orientarea întregii politici interne și exter

în cuvîntul său, tovarășul Constantin Teodorescu, director al Institutului de creație științifică și tehnică din București, a prezentat un tablou al realizărilor acestei reprezentative u- nități de cercetare, înființate din inițiativa secretarului general al partidului. Vorbitorul a arătat că transpunerea în viață a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind orientarea cercetării matematice spre rezolvarea problemelor dezvoltării economico-sociale a țării, s-a materializat in elaborarea unui program de cercetare variat, care va permite creșterea randamentelor unor procese industriale, optimizarea sistemelor de prospecțiuni geologice, irigații și drenaj, precum și ameliorarea metodelor folosite în studiul fenomenelor meteorologice. Ra- portînd aceste realizări, a spus vorbitorul, nu putem omite faptul că în activitatea noastră s-au manifestat și o serie de deficiențe atît sub aspectul organizării muncii, cît și al colaborării cu ministerele economice, unitățile productive și în- vățămîntul superior, din care cauză finalizarea unor cercetări s-a făcut cu întîrziere, procesul de asimilare a produselor și tehnologiilor noi a fost prea îndelungat.După ce a prezentat rezultatele obținute de colectivul în care își desfășoară activitatea în direcția modernizării tehnologiilor de fabricație, diversifică* rii producției, folosirii materiilor prime din țară, tovarășul Mihai Schmidt, maistru la întreprinderea „Vitrometan" din Mediaș, a apreciat că potențialul de cercetare existent în ramura industriei sticlei și ceramicii fine dispune de rezerve încă nevalorificate pentru rezolvarea operativă a cerințelor mereu mai mari ale producției, în acest sens, vorbitorul a arătat că este necesar să se studieze posibilitatea granulării a- mestecului de materii prime centralizat, pe tipuri de rețete, in vederea obținerii unei eficiente sporite, reducerii consumurilor specifice de materii prime, combustibil și energie electrică și a utilizării raționale a suprafețelor de producție.în cuvîntul său, tovarășa Viorica Trofin, cercetător la Centrul de cercetare pentru fibre chimice Săvinești, a trecut în revistă numeroasele succese obținute pe platforma industrială de aici, subliniind totodată necesitatea modernizării și perfecționării neîntrerupte a tehnologiilor, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei. Vorbitoarea a arătat că ritmul de introducere și extindere a sortimentelor nu se situează întotdeauna la nivelul exigențelor actualei etape, de rapidă și spectaculoasă dezvoltare a chimiei, ceea ce impune o mai bună corelare a programelor de cercetare a institutelor de profil cu cele ale unităților productive.Tovarășul Popa Sevastian, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de prelucrare a aluminiului Slatina, a arătat că rezultatele bune obținute în acțiunea de diversificare a producției reprezintă și rodul colaborării directe cu Cehtrul de cercetare pentru tehnologia aluminiului din Slatina, colaborare care a dus, deopotrivă, la creșterea competitivității produselor și la reducerea importului. Vorbitorul a arătat că industrii aluminiului oferă un cîmp larg de afirmare cercetării tehnologice, iar contribuția specialiștilor în dotarea unităților cu mașini și echipamente de înalt randament în scopul creșterii productivității muncii, al folosirii judicioase a forței de muncă și micșorării efortului fizic poate fi mult mai mare.în cuvîntul său, tovarășa Cătălina Blaga, președinta cooperativei agricole de producție din Rieni-Bihor, s-a referit la creșterea producției agricole în zona deluroasă, unde se află și unitatea în care lucrează. Astfel, prin cercetări și experiențe, specialiștii au demonstrat că se pot obține la hectar producții de 4 100 kg de grîu și 5 200 kg de porumb. în continuare, vorbitoarea a propus o serie de măsuri menite să asigure generalizarea în producție a tehnologiilor experimentate, extinderea culturii hibrizilor extratimpurii, aplicarea unor îngrășăminte și amendamente corespunzătoare terenurilor din această zonă, toate acestea ducînd la dublarea sau chiar triplarea producției de cereale.Rezultatele obținute de colectivul nostru demonstrează că avem asigurate condițiile necesare realizării unor lucrări la nivelul cerințelor revoluției teh- nico-științifice contemporane, soluționării unor probleme de importanță majoră pentru economia națională — a spus tovarășul Pavel Simonofi, cercetător științific la grupa din Turda a Institutului de cercetări și pro

ne a partidului și statului nostru, contribuția decisivă a secretarului general al partidului la transpunerea în viață a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, grija și preocuparea sa constantă pentru creșterea nivelului de trai material și cultural al întregului popor.într-o atmosferă însuflețitoa- re, de profundă responsabilitate și angajare politică, vorbitorii au abordat un larg evantai de probleme referitoare la Programul de ridicare a nivelului de trai al populației în cincinalul 1976—1980, Programul de creștere a veniturilor lucrătorilor din agricultură, inclusiv ale țăranilor din zonele necooperati- vizate, precum și la preocupările susținute ale conducerii 

iectări tehnologice pentru sticlă și ceramică fină București. Printre realizările de prestigiu se numără obținerea sticlelor tehnice termorezistente pentru contacte electrice, recipienți de vase de oțel, elaborarea tehnologiilor de fabricație a sticlei cristalizate din zgură de furnal, folosită la căptușirea conductelor de oțel, sticlei, marmoreene din zgură, sticlei multicolore.în cuvîntul său, tovarășul Victor Oprescu, de la I.A.S. „Dealul Mare** — Prahova, s-a referit la activitatea desfășurată in scopul elaborării unor soluții tehnice de mare valoare e- conomică. Vorbitorul a arătat că prin modernizarea utilajelor de prelucrare a strugurilor capacitatea de producție a crescut de la 14 tone la 50 tone pe zi. Pornind de ia rezultatele obținute, vorbitorul a propus înființarea unor grupe de cercetare și proiectare la locul de producție, avînd ca sarcină principală realizarea prin autoutilare a unor noi utilaje specializate.în vederea introducerii pe scară largă în producție a cuceririlor științei și tehnicii contemporane, a relevat în cuvîntul său tovarășul Ioan-Gheorghe Carabogdan, delegat al organizației de partid a municipiului București, au fost organizate multiple acțiuni la nivelul Capitalei, în care a fost antrenat un mare număr de specialiști din cercetare, proiectare, producție și întfățămîntul superior. Ca urmare, tematica de cercetare și proiectare a fost mai bine orientată asupra problemelor majore ale economiei noastre. Aceasta se reflectă în faptul că, în acești doi ani, în industria bucureștea- nă au fost asimilate peste 200 tehnologii noi și au fost introduse în fabricație peste 400 mașini, utilaje și instalații de mare complexitate și competitivitate, cum sînt turbina de termoficare de 150 MW, cazanul de 525 tone abur pe oră pentru șisturi bituminoase și altele. Totodată, a arătat vorbitorul, sînt stabilite măsuri concrete pe întreprinderi și unități de cercetare și inginerie tehnologică pentru asimilarea, în perioada 1978—1980. a încă 1000 produse și 430 tehnologii noi.în cuvîntul său, tovarășul Cornel Onescu, prim-secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R., a spus, între altele : Pe baza orientărilor date de conducerea partidului și a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, am cuprins în programul de cercetare șl fiecărei întreprinderi măsuri care vizează antrenarea mai puternică a specialiștilor și a muncitorilor cu înaltă calificare în modernizarea producției și a tehnologiilor, în obținerea unor produse cu caracteristici tehnice superioare și consumuri mici de materii prime, în extinderea utilizării înlocuitorilor și realizarea, cu forțe proprii, a unor piese' de schimb. Deși majoritatea colectivelor noastre sînt tinere, în întreprinderi s-au obținut unele rezultate bune în îndeplinirea programelor de cercetare, ceea ce confirmă aprecierea conducerii partidului, potrivit căreia cel mai eficient laborator de cercetare îl constituie uzina, producția însăși. Criticînd unele aspecte din domeniul cercetării agricole, vorbitorul a făcut o serie de propuneri privind îmbunătățirea activității de cercetare în agricultură, creșterea rolului acesteia în modernizarea producției agricole, care are o pondere însemnată în economia județului.Tovarășul Gheorghe Miches, de la Centrul de cercetări pentru securitate minieră Petroșani, a subliniat că, aplicind în practică prețioasele indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru în Valea Jiului, colectivul unității și-a orientat întreaga activitat spre rezolvarea problemelor ma jore cu care, se confruntă industria minieră. Au căpătat o pondere tot mai mare cercetările aplicative, legate direct de producție, finalizate prin soluții tehnice și materiale noi, modele experimentale și prototipuri de aparate și dispozitive care contribuie la ridicarea gradului de securitate în minele din țara noastră.îndeplinindu-și mandatul încredințat de conferințele organizațiilor județene de partid, participanții la lucrările secțiunii s-au angajat să facă totul pentru înfăptuirea integrală a hotărîrilor Congresului al XI- lea al P.C.R., a Programului partidului, a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului. Totodată, participanții la secțiune s-au angajat să nu-și precupețească eforturile pentru ca activitatea de cercetare științifică și proiectare, de modernizare a tehnologiilor de fabricație și de asimilare a noi produse să devină un factor tot mai activ în înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

partidului pentru dezvoltarea economică mai accentuată a tării. Subliniind faptul că măsurile adoptate pentru creșterea bunăstării poporului au putut fi și vor fi materializate cu bune rezultate tocmai datortă succeselor mari pe care poporul nostru le-a obținut și le obține în dezvoltarea economică a țării, în creșterea venitului național, participanții s-au angajat să nu precupețească nici un efort pentru a contribui la creșterea producției și a eficienței în toate ramurile economiei noastre naționale, să .militeze neobosit pentru înfăptuirea tuturor obiectivelor ce vor fi stabilite
(Continuare în pag. a IX-a)♦
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LUCRĂRILE SECȚIUNILOR CONFERINȚEI
(Urmare din pag. a VIII-a)de Conferința Națională a partidului.După ce a arătat că, în ajunul marelui eveniment politic din viața partidului .și patriei — Conferința Națională — comuniștii și oamenii muncii din industria județului Bacău au raportat îndeplinirea sarcinilor pe primii doi ani ai cincinalului, tovarășul Gheor- ghe Roșu, prim-secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R., a spus : In /nasurile, ho- tărîrile și legile adoptate in ultimii ani cu privire la creșterea mai accentuată a nivelului de trai, respectiv sporirea cuantumului retribuțiilor și al pensiilor, a numărului de locuințe, a creșelor și grădinițelor, regăsim consecventa grijă a conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a pune în valoare noi posibilități care să asigure ••a standard ridicat de bunăstare și prosperitate întregului ?.ostru popor. în încheie- ea cuvîntului său, vorbitorul a făcut următoarea propunere : întrucît Conferința Națională are și menirea de a jalona ritmurile, nivelurile și obiectivele viitorului plan cincinal, aș propune să se analizeze ca la repartizarea echilibrată, în continuare, a forțelor de producție pe teritoriul țării, să se aibă în vedere și indicatorul „populația ocupată la 1 000 de locuitori", dat fiind că acesta este într-o strînsă corelație cu nivelul de trai. A- ceastă analiză ar releva că județul nostru continuă să aibă un mare disponibil de persoane neocupate în sfera producției.Referindu-se la preocuparea conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației, tovarășul Radu Abagiu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal București, a spus : Raportăm forumului comuniștilor din România că acționăm ferm, în spiritul prevederilor programului adoptat de conducerea partidului, al indicațiilor perso-ț nale ale tovarășului secretar general, pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării și servirii populației din cel mai mare oraș al țării. în acest sens, vorbitorul a arătat că în Capitală sînt distribuite zilnic peste 10 mii tone diverse produse, din care peste 5 mii tone de produse agroalimentare, asi- gurindu-se astfel satisfacerea în bune condiții a cerințelor de consum ale populației. Totodată, a relevat faptul că programul de aprovizionare a Capitalei pentru toamnă-iarnă, aprobat de Plenara C.C. al P.C.R. din octombrie a.c., a fost -îndeplinit și depășit la toate grupele de produse.îij cuvintul său, tovarășul Gheorghe Berbeaca, președintele Consiliului județean al sindicatelor Tulcea, a relevat, că, sub, îndrumarea permanentă a organelor și organizațiilor de partid, sindicatele au adus o importantă contribuție la mobilizarea întregului personal muncitor la îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, la continua dezvoltare a industriei și agriculturii. După ce a scos în evidență și unele neajunsuri din activitatea organizațiilor de sindicat, vorbitorul a propus, în încheiere, ca ministerele și unitățile economice care,produc echipament de protecția muncii să acorde mai multă a- tenție calității acestuia, să revadă normele de consum la unele echipamente de protecție și să diferențieze perioada de folosință, după condițiile în care lucrează oamenii muncii. De asemenea, pentru construcția de /Amine, internate și cantine, să s, e acorde mai multă atenție respectării priorității construcției acestora și să nu se mai meargă pe linia că „vom construi cind putem aceste obiective", așa cum se mai întîmplă astăzi uneori în unitățile noi.Subliniind că pină in prezent, in județul Arad, peste 70 000 oameni ai muncii au beneficiat de majorarea retribuției in valoare totală de circa 164 milioane lei, că pină în anul 1980 alți 168 mii oameni ai muncii urmează să beneficieze de o majorare a retribuției cu aproape 860.milioane lei, tovarășa Maria Laiu, secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R., a relevat apoi atenția sporită ce se acordă femeilor încadrate în producție, care se bucură de tot mai bune condiții de muncă și de viață.Accentuînd rolul deosebit pe care il are stabilitatea prețurilor în creșterea bunăstării întregului popor, tovarășul Gh. Gaston Marin, președintele Comitetului de Stat pentru Prețuri, a arătat că menținerea stabilității prețurilor interne, consolidarea puterii de cumpărare a leului și înfăptuirea măsurilor de creștere a nivelului de trai sint posibile numai prin reducerea pe toate căile, în toate unitățile, a cheltuielilor de producție și, îndeosebi, a celor materiale.Tovarășul Vasile Tănase, strungar la Autobaza de transporturi auto Botoșani, s-a referit în cuvintul său la grija permanentă a partidului și statului nostru pentru dezvoltarea sănătoasă a tinerelor generații, pentru crearea unor condiții tot mai bune de învățătură. El a arătat că astăzi, in județul Botoșani, numeroși elevi învață în școli noi, construite în ultimii ani, care sînt dotate cu ateliere școlare și laboratoare moderne. că majoritatea copiilor de virstă preșcolară sînt cuprinși în cele peste 500 de creșe și grădinițe existente în județ.Eforturile oamenilor muncii din județul nostru pentru realizarea sarcinilor și angajamentelor asumate în industrie și agricultură sînt susținute permanent — a spus în cuvintul ei Floarea Nicolau, secretara comitetului de partid din sectorul comerț al municipiului Brașov — și de cei peste 12 000 lucrători din comerț care, conștienți de rolul și răspunderea ce le revin. se străduiesc să asigure aprovizionarea populației în condiții tot mai bune cu produse agroalimentare și ’ industriale. După ce a arătat că vin- 

zările de mărfuri către populație în cei doi ani ai cincinalului actual au sporit cu peste 20 la sută față de anul 1975. re- prezentînd un spor de 3 la sută față de prevederile Directivelor Congresului al XI-lea al partidului, vorbitoarea a făcut propunerea ca atît comerțul, dar mai ales industria ușoară să dea o mare atenție diversificării și creșterii calității mărfurilor puse la dispoziție populației, să studieze mai științific cererea de consum și. pe această bază, să se asigure o satisfacere mai bună a cerințelor cetățenilor. De asemenea, vorbitoarea a cerut să se ia măsuri pentru creșterea1 cantității produselor preambalate livrate de industria alimentară și ușoară, cerință impusă atît de practicarea unui comerț modern, cit și de folosirea eficientă a forței de muncă.Referindu-se la principalele preocupări în vederea înfăptuirii Programului de creștere a nivelului de trai al populației pe perioada 1976—1980. tovarășul Ion Popa, prim-vicepre- ședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Constanța, a subliniat că în actualul cincinal județul Constanța beneficiază de importante fonduri pentru dezvoltarea economico-socială, volumul investițiilor însumînd 74 miliarde lei. Se vor construi peste 34 000 apartamente, din care 4 060 apartamente cuprinse în programul suplimentar. în acest context, vorbitorul a înfățișat măsurile luate de consiliul popular județean pentru creșterea productivității muncii pe șantiere, în vederea realizării integrale a planului de locuințe pe întregul cincinal.Tovarășul Pecsi Anton, președintele cooperativei agricole de producție Turia din județul Covasna, s-a referit Ia măsurile adoptate în ultimii ani pentru creșterea veniturilor membrilor cooperatori. Ca rezultat direct ai acestor măsuri, s-au treat condiții ca în fiecare an, in comuna’ Turia. să se construiască 40—50 de case noi, ca locuitorii să dispună de peste 3 000 aparate de radio, iar fiecare a doua familie să aibă te-, levizor. Odată cu aplicarea planului de sistematizare, comuna șj-a schimbat înfățișarea, se creează condiții de viață mai bune, mai civilizate pentru toți locuitorii. în prezent, consiliul popular se preocupă de extinderea alimentării cu apă și a canalizării, de mărirea spațiilor comerciale și de diversificarea prestărilor de servicii.în cuvintul său, tovarășul Vasile Arif, secretar al comitetului de partid din comuna Cojasca, județul Dîmbovița, s-a referit la marile transformări produse în viața ’țăranilor dîm- bovițeni de la anterioara Conferință Națională a partidului și pină astăzi. în comuna noastră, a spus el, în locul căsuțelor sărăcăcioase de altădată, cu una sau două; încăperi,, s-au construit, în ultimii ani, peste 300 de case noi, cu 4—7 camere și mai multe niveluri. Aproape că nu mai întîlnim gospodărie care să nu posede aparate de radio, televizoare, frigidere, aragaz, mașini de spălat sau de cusut, în comună, aproape 100 de gospodari au și mașini mici. Magazinele noastre au vîndut în acest an mărfuri în valoare de peste 8 milioane lei, cu 2 milioane lei mai mult decît anul trecut.Ca în toate județele țării, și în Harghita există numeroase dovezi că tot ce se făurește în țara noastră este destinat omului, satisfacerii nevpilor sale materiale și spirituale — a spus in cuvintul său Iszenszki Fran- cisc, directorul direcției sanitare județene. El a arătat in acest sens că, în ultimii 10 ani, în județ au fost create peste 41 000 locuri de muncă, din care mai mult de 25 000 în industrie. De asemenea, de la constituirea județului și pînă în prezent s-au dat în folosință din fondurile statului și cu sprijinul statului peste 14 000 apartamente. Concomitent, se cheltuiesc anual fonduri tot mai mari pentru finanțarea acțiunilor social- culturale. Aceste sume alocate depășesc în acest an 400 milioane lei.în cuvintul său, tovarășa Silvia Bălănescu, președinta Comitetului județean Neamț al femeilor, a stăruit asupra preo-, cupărilor statornice ale conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii. ilustrînd acest adevăr cu elocvente exemple din județul Neamț. De la 1 iulie și pînă in prezent, în acest județ au beneficiat de majorarea retribuției peste 60 000 de persoane încadrate în muncă, iar pină la finele cincinalului, numărul acestora se va ridica la peste 135 000. Aproape 35 000 de pensionari de asigurări sociale și peste 35 Q00 pensionari din riadul țăranilor cooperatori au și beneficiat de majorările prevăzute în prima etapă. De la 1 ianuarie vor beneficia de pensii și țăranii cu gospodărie individuală din comunele necoo- perativizate.Tovarășul Virgil Florea, președintele Uniunii cooperației meșteșugărești București — ramura confecții, încălțăminte, prestări servicii industriale, a arătat că rețeaua unităților ju acest profil s-a dezvoltat an de an, cu precădere în zonele noi- loy construcții de locuințe, sa- tisfăcînd în condiții mai bune cerințele cetățenilor. Numai în acest an, a spus vorbitorul, populația Capitalei a benefi' iat de o suprafață nou construită de 3 600 mp pentru activitatea de prestări in ramura confecții și încălțăminte, iar in următorii ani ai 'actualului cincinal, serviciile se vor dezvolta pe o suprafață nou construită de peste 11 000 mp. In continuare, după ce s-a referit la o- serie de neajunsuri în activitatea cooperației meșteșugărești, vorbitorul a reliefat ampla activitate organizatorică ce se va întreprinde în scopul dezvoltării, diversificării. îmbunătățirii calității serviciilor și prestărilor, întăririi disciplinei, practicării unor forme noi, mai accesibile, de servire a populației.

Reprezentînd un județ cu specific industrial, care trebuie să facă față unui mare volum de prestații medicale, a spus in cuvintul său tovarășa Elena Constantinescu, medic la Spitalul nr. 1 Ploiești, am avut și avem permanent în atenție indicațiile tovarășului secretar general al partidului nostru cu privire la răspunderea ce ne revine nouă, cadrelor medicale, pentru apărarea sănătății oamenilor muncii. în continuare, vorbitoarea a arătat că rezultatele obținute, raportate la baza materială, eforturile financiare ale societății, la potențialul uman din acest important domeniu, nu sînt întotdeauna la nivelul posibilităților maxime, că mai sînt multe de făcut pe linia ridicării nivelului de conștiință al cadrelor sanitare, a răspunderii ce le revin pentru înfăptuirea în mod exemplar a operei de ocrotire a sănătății . oamenilor muncii. 1Noi, minerii, a subliniat tovarășul Androne Marcu, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea minieră Petri- la, am simțit din plin grija deosebită a partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață. Evidențiind roadele acestei griji, vorbitorul a arătat că în primii doi ani ai cincinalului actual au fost construite pentru mineri aproape 2 000 apartamente, care, adăugate la cele realizate anterior, ridică numărul acestora la peste 30 000, ceea ce înseamnă că în prezent aproape 75 la sută din populația Văii Jiului locuiește în case noi. Pînă la sfîrșitul actualului cincinal vor mai fi construite încă 2 400 de apartamente, astfel incit numărul familiilor care vor beneficia de avantajele confortului și civilizației moderne va fi mai mare. în numele mineri-, lor, vorbitorul a mulțumit conducerii partidului, secretarului său general, pentru prețuirea de care s-a bucurat acest detașament al clasei muncitoare în creșterea prioritară a retribuțiilor. Vorbitorul a făcut, totodată, propunerea ca Ministerul Sănătății să studieze posibilitatea înființării în Valea Jiului a unui centru complex de refacere și recuperare a capacității de muncă, care să asigure tratament și supraveghere pentru unele afecțiuni de lungă durată, și a exprimat angajamentul minerilor de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, pentru recuperarea restanței la producția de cărbune și realizarea obiectivelor stabilite în programul suplimentar de dezvoltare economică a țării în actualul cincinal.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, a arătat tovarășa Eleonora Nilca, secretar al Comitetului județean .Și- biu al P.C.R., - comuniștii, oanio- nii muncii de pe cuprinsul județului s-au străduit să traducă în viață sarcinile trasate ds > Congresul al XI-lea al P.C.R. și au obținut o serie de rezultate pozitive în îmbunătățirea aprovizionării populației, dezvoltarea prestărilor de servicii, intensificarea ritmului de construire a locuințelor, lărgirea rețelei de instituții sociale și de ocrotire a sănătății populației, aplicarea măsurilor de conservare a mediului ambiant și altele.în cuvintul său, tovarășul Gheorghe Pop, prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., a subliniat că bunăstarea întregului nostru popor se întemeiază pe muncă, pe felul cum își face fiecare datoria în îndeplinirea sarcinilor încredințate. în acest context, vorbitorul a arătat că oamenii muncii maramureșeni și-au îndeplinit sarcinile pe primii doi ani ai cincinalului, importante realizări obținîndu-se in dezvoltarea economică și socială a județului, în creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii. După ce s-a referit la măsurile luate pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit ale populației, vorbitorul a propus să se studieze posibilitatea ca în zona minieră Borșa și în orașul Cav- nic să se construiască obiective economice pentru ocuparea forței de muncă feminine.Ca în toate județele țării, și oamenii muncii din Gorj, a subliniat în cuvintul său tovarășa Elena Harisiad, secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., au beneficiat încă din vara acestui an de prevederile programului de creștere mai accentuată a nivelului de trai, în continuare, vorbitoarea a relevat preocupările organelor locale de partid și de stat pentru crearea de locuri de muncă pentru- femei, mai cu seamă în centrele miniere, nu numai prin construirea de unități ale industriei ușoare, ci și prin deschiderea de secții ale cooperației meșteșugărești, pentru încadrarea a tot mai multe femei în activitatea de transport în comun, în comerț și cooperația de consum, pentru înființarea de sere pentru producția horticolă. Avînd în vedere că numărul femeilor ocupate în producție crește mereu, a spus vorbitoarea, în timp ce obligațiile casnice rămîn relativ aceleași, solicităm industriei bunurilor de consum ca — în spiritul programului adoptat de partid — să creeze o gamă mult mai diversificată de aparate moderne de uz casnic, fapt ce ar diminua eforturile in gospodărie și ar spori timpul femeii, pe care să-1 consacre muncii, instruirii personale, familiei, odihnei etc.în cuvintul său, tovarășul Nicolae Bozdog, prim adjunct al ministrului comerțului interior, s-a referit la rezultatele obținute pe baza indicațiilor conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, în activitatea de comerț. El a arătat că, în primii doi ani ai cincinalului, vînzările de mărfuri prin comerțul socialist au însumat 320 miliarde lei, ceea ce reprezintă aproape desfacerile realizate în primii trei ani ai cincinalului anterior, cu un ritm mediu anual de creștere de 8.4 la sută. înfăptuind indicațiile conducerii partidului nostru, ale secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a realizat o apro

vizionare corespunzătoare și constantă, mai echilibrată pe întreg teritoriul țării, la nivelul fiecărui județ și oraș, al centrelor muncitorești și localităților rurale. Vorbitorul a arătat că un sprijin deosebit pentru îmbunătățirea continuă a activității de comerț îl constituie faptul că programele de aprovizionare sint discutate și aprobate la conducerea partidului și în plenara Comitetului Central, iar trimestrial se analizează îndeplinirea prevederilor de livrări și desfaceri către populație. Acest mod de lucru a imprimat mai multă disciplină în executarea sarcinilor, atît în industria producătoare de bunuri de consum, cît și în comerț. Relevmd faptul că programele dezbătute în cadrul Conferinței Naționale pun în fața comerțului sarcini de o majoră importanță, sintetic exprimate de faptul că în anul 1980 urmează să se realizeze un volum total de desfaceri cu amănuntul de 215 miliarde lei, vorbitorul a exprimat hotărîrea conducerii ministerului de a acționa în continuare, cu toată răspunderea, pentru buna pregătire profesională și educarea cadrelor într-un înalt spirit de ordine și disciplină, în scopul servirii corecte și civilizate a cumpărătorilor, pentru ca întreaga activitate de comerț să contribuie din plin la ridicarea nivelului de trai al poporului.Arătînd că eforturile pe care le face statul pentru ocrotirea sănătății — materializate, între altele. în alocarea anul acesta de la buget a peste 400 milioane lei, construirea a peste 700 locuri noi în spitale, a peste 5 000 locuri noi în grădinițe ș.a. — tovarășul loan Lighezean, directorul direcției sanitare a județului Timiș, sublinia : Avem o stare de sănătate bună a populației din județul nostru, reflectată și în faptul că durata medie de viață depășește 71 de ani. Sarcina noastră fundamentală este, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, să facem totul pentru a intensifica activitatea profilactică, pentru a influenta continuu creșterea capacității de muncă a oamenilor, bunul cel mai de preț ăl societății noastre.Cu inimile pline de bucurie, a spus tovarășa Ioana Amzoi, șef de echipă la C.A.P. Pătule din județul Mehedinți, am luat cunoștință de faptul că, la inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Comitetul Politic E- xecutiv a adoptat măsura ca unele comune în care au avut loc răscoalele țărănești din 1907 să devină centre urbane cu o bogată viață economică și socială. De această prevedere beneficiază și comuna noastră, căreia i-au fost alocate 43,5 milioane lei, pentru urbanizare, la care se mai adaugă alte 24 milioane lei pentru construirea de noi, .objective, astfel îneît în următorii ani vom avea asigurate în sat aceleași condiții de viață ca la oraș.După ce a subliniat preocupările comitetului de partid din unitățile sanitare ale municipiului Tg. Mureș, care a situat în centrul lor mobilizarea tuturor comuniștilor din acest sector, a tuturor cadrelor sanitare la înfăptuirea programelor de sănătate și educație a populației, tovarășul loan Oprea, director adjunct al Spitalului clinic, a spus : Asigurăm conferința că ne vom strădui să fim la înălțimea sarcinilor de răspundere încredințate de partid.Subliniind că preocuparea pentru asigurarea unor condiții sociale cît mai bune reprezintă o componentă importantă a politicii partidului de ridicare a nivelului de trai, tovarășa Georgeta Apostol, secretara cu problemele sociale a comitetului de partid de pe platforma Combinatului siderurgic Ga- lați, a spus : Combinatul noștri dispune de 28 dispensare generale, un dispensar stomatologic modern utilat, iar în anul 1978 va începe construirea unei policlinici npi. Copiii siderurgiș- tilor gălățeni sînt instrui ți și e- ducați în trei creșe și grădinițe ; pentru tineretul muncitor au fost construite cămine de ne- familiști, ce găzduiesc circa 3 000 de tineri și se prevede dublarea numărului de locuri. în secții și pe șantiere funcționează 4 cantine și 9 microcantine, 12 unități și chioșcuri alimentare, o casă de comenzi, precum și spălătorii pentru echipamentul de protecție.Este semnificativ să arăt — a spus tovarășul Mihăilă Dră- ghici, secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R. — că în 1976 retribuția medie a oamenilor muncii din întreprinderile și instituțiile județului nostru a ajuns la 1980 lei, cu 42 la sută mai mare față de 1970, veniturile totale ale populației fiind în prezent mai mari, față de nivelul anului 1970, cu peste 2,7 miliarde lei. O amploare deosebită au cunoscut in ultimii ani și vînzările de mărfuri către populație, prestările de servicii, construcția de locuințe.înțelegînd strinsa legătură între realizarea integrală a planului, in special a indicatorilor calitativi, și ridicarea nivelului de trai, colectivul Fabricii de conserve Valea Roșie din județul Ilfov, a arătat tovarășa Eugenia Topirceanu, brigadieră din această unitate, și-a subordonat întreaga activitate unor obiective de maximă importanță : gospodărirea cît mai rațională a materiilor prime, materialelor și energiei, îmbunătățirea calității produselor, creșterea productivității muncii și promovarea progresului tehnic. Relevînd rezultatele bune obținute, vorbitoarea a arătat că mai sînt mari rezerve interne care, prin afirmarea largă a inițiativei muncitorești creatoare, pot fi mai bine folosite.Referindu-se la ereșterea veniturilor oamenilor muncii din unitatea unde lucrează, tovarășul Gheorghe David, directorul I A.S. Urleasca, județul Brăila, a arătat că, în perioada 1976—1977, retribuția medie a crescut cu 349 lei pe fiecare om al muncii — aceasta fiind o confirmare a grijii cu care acționează partidul nostru pentru înfăptuirea neabătută a programului de ridicare a ni

velului de trai al tuturor categoriilor de oameni ai muncii.Datorită puternicului și multilateralului sprijin primit din partea partidului și statului, a spus Stan Ciuculin, președintele C.A.P. Dăbuleni din județul Dolj — cooperativa noastră agricolă de producție își sporește an de an contribuția la fondul central al statului, la venitul național al țării, anul acesta livrind la fondul central al statului 18 000 tone porumb, 4 500 tone grîu, 3160 tone struguri. 8 000 tone legume, 1 800 tone carne de bovine. Este răspunsul prin care cooperatorii de aici, ca de altfel toți țăranii cooperatori, susțin înfăptuirea
Secțiunea pentru trecerea treptată la reducerea 

duratei săptăminii de lucru, pe baza programului 
adoptat de Plenara C. C. al P. C. R. din noiembrie 1976

Lucrările Secțiunii pentru trecerea treptată la reducerea 
duratei săptăminii de lucru, pe baza programului adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1976, au fost conduse 
de tovarășul GHEORGHE PANA, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R. Din prezidiul secțiunii au mai făcut parte 
tovarășii Mihai Gere, Mihai Telescu, Aurei Duma, Dumitru 
Bălan, Trandafir Cocîrlă, Alexandru Iliescu.La lucrări au participat 246 delegați și t4 invitați; au luat cuvintul 32 de tovarăși.'într-o atmosferă de puternică angajare revoluționară, partici- panții la dezbateri și-au exprimat adeziunea fierbinte, unani-' mă față de aprecierile și orientările cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, considerindu-1 ca un document de o excepțională însemnătate teoretică și practică, un amplu și însuflețitor program de activitate menit să mobilizeze forțele creatoare ale poporului pentru îndeplinirea la un nivel calitativ superior a sarcinilor economico-sociale Și politico-educative din actuala etapă de dezvoltare a țării, sarcini stabilite de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.Dînd o înaltă apreciere preocupării consecvente a conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea în ritm rapid a potențialului economic al patriei și ridicarea continuă a nivelului de trai al întregului popor, partici- panții la discuții au sublinia* contribuția deosebită a secretarului general al partidului la elaborarea pbliticii interne și externe a partidului și statului nostru; lâ stabilirea căilor concrete de acțiune pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economică și socială a țării, pentru creșterea mai accentuată a bunăstării întregului popor.însușindu-și cu entuziasm sarcinile cuprinse în programul suplimentar de dezvoltare economico-socială a țării pînă în 1980, prevederile cuprinse în documentele privind reducerea treptată a săptăminii de lucru, precum și în celelalte documente prezentate Conferinței Naționale, participanții au asigurat conducerea partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că vor acționa cu elan și angajare revoluționară pentru înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale a P.C.R., pentru realizarea mărețului program al partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Participanții la dezbaterile din cadrul secțiunii, apreciind documentele prezentate Conferinței Naționale privind trecerea treptată la reducerea duratei săptăminii de lucru, ca parte integrantă a programului de creștere mai accentuată a nivelului de trai al poporului, ca expresie a grijii permanente față de om a partidului și statului nostru — au făcut numeroase propuneri menite să asigure punerea mai deplină în valoare a rezervelor interne, în vederea realizării sarcinilor de creștere a productivității muncii, a planului de producție in volumul, sortimentele și calitatea prevăzută etc.Acum, cînd ne pregătim să trecem la înfăptuirea obiectivului de mare răspundere economică și socială aflat în dezbaterea Conferinței Naționale a partidului — trecerea treptată la reducerea săptăminii de lucru — a spus tovarășul Ion Bejan, prim-secretar al Comitetului municipal Galați al P.C.R. — sîntem conștienți că mai avem încă mult de făcut pentru asigurarea condițiilor necesare aplicării acestor măsuri, în primul rînd sporirea eforturilor colectivelor de muncă, a capacității de gîndi- re novatoare a cadrelor de ingineri și tehnicieni, maiștri și muncitori pentru realizarea și introducerea in producție a noului, calea cea mai sigură a creșterii productivității muncii. Prin măsuri energice, la care am antrenat în primul rînd comuniștii, ne-am propus să realizăm tot ceea ce depinde de noi. să eliminăm neajunsurile, astfel incit rezultatele muncii noastre să înregistreze saltul calitativ proiectat in Raportul prezentat la Conferința Națională. Consider însă că aceeași mobilizare e necesară și la nivelul unor ministere și organe centrale de care depinde rezolvarea unor probleme cum sînt aprovizionarea materială, asigurarea unor echipamente, utilaje etc.Tovarășul Vasile Matei, maistru metalurgist la întreprinderea de aluminiu Slatina, a arătat că oamenii muncii din a- ceastâ unitate trăiesc sentimentul de satisfacție și mîndrie, că se vor număra printre primele eșaloane ale clasei noastre muncitoare care vor beneficia de această nouă mărturie a grijii partidului și statului nostru pentru continua îmbunătățire a condițiilor de viață și muncă ale întregului popor. Sînțem hotărîți ca în baza programului de trecere treptată la săptămîna de lucru redusă să acționăm 

programului de creștere mai accentuată a nivelului de trai al poporului.Evidențiind faptul că sistematizarea localităților a deschis cîmp larg dezvoltării orașelor și satelor, a contribuit și contribuie ' substanțial la creșterea bunăstării poporului, tovarășa Constanța Zamfir, secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., a arătat că de la înființare și pînă în prezent, în acest județ au fost construite peste 14 000 apartamente din fondurile statului și 1 800 din fondurile populației ; că în a- ceastă perioadă, peste 12 000 de familii de la sate s-au mutat în case noi. De asemenea, în 34 

cu fermitate pentru ca fiecare muncitor să stăpînească cît mai temeinic procesele tehnologice de fabricație, să sporească randamentul cuptoarelor prin mecanizarea lucrărilor de încărcare a acestora, pentru ca. intr-un timp cît mai scurt, să ajungem să producem mai mult și mai bine.Dezbaterea din acest înâlt forum al partidului, privind măsurile de reducere treptată a duratei săptăminii de lucfu — a relevat tovarășul Alic Carol, maistru miner la Exploatarea minieră Ghelar, județul Hunedoara — întrunește adeziunea deplină a minerilor din munții Poiana Ruscăi, a tuturor oamenilor muncii din, județul Hunedoara. Colectivul nostru de mineri, mobilizat, educat și condus de organizațiile de partid, se angajează în fața Conferinței Naționale să facă totul pentru a realiza sarcinile ce-i revin, pentru a răspunde muncitoreș- te, prin realizări de seamă, grijii deosebite a ’partidului, personal a secretarului său general, față de condițiile de muncă și viață ale minerilor.în cuvintul său, tovarășa Eftimița Mihovici, secretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R., s-a referit la programele speciale întocmite in fiecare unitate în parte, prin care s-au stabilit măsuri ferme pentfu a- sigurarea condițiilor necesare în vederea trecerii la reducerea treptată a săptăminii de lucru; fapt ce se va’ realiza, începînd cu anul viitor, și la Fabrica de produse lactate din Tulcea, unde majoritatea personalului muncitor îl formează femeile, în continuare, vorbitoarea a a- rătat că pe plan județean mai sînt multe de făcut pe linia organizării științifice a producției și a muncii, a creării unor condiții optime de muncă în toate unitățile în scopul evitării îmbolnăvirilor profesionale, al lichidării absențelor nemotivate și al perfecționării mai accentuate a pregătirii profesionale a oamenilor muncii din unele sectoare de activitate, ceea ce constituie tot atîtea importante rezerve de creștere a productivității muncii.Tovarășul Iancu Constantin, președinte al Consiliului județean al sindicatelor Arad, a a- rătat că înfăptuirea unui obiectiv de asemenea amploare presupune din partea organelor și organizațiilor de sindicat, a tuturor colectivelor de muncă o puternică' mobilizare pentru a găsi noi căi de perfecționare a organizării producției și a muncii, de grăbire a acțiunilor de autodotare, mecanizare și automatizare. Totodată, este necesară intensificarea activității politico-educative pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a tuturor oamenilor muncii. Pornind de la aceste cerințe, a spus vorbitorul, organizațiile noastre de sindicat și consiliile oamenilor muncii din întreprinderi au elaborat programe de măsuri tehnico-eco- nomice și politico-organizato- rice care să asigure ferm condițiile necesare trecerii la săptămîna de lucru redusă.Realizarea sarcinilor ce reies din programul dezbătut de Conferința Națională, a subliniat, printre altele, tovarășul Mircea Izbășoiu, secretarul Comitetului de partid al Combinatului petrochimic Brazi, impune o preocupare deosebită pentru ridicarea eficienței întregii activități economice. în acest sens, noi am elaborat un studiu a cărui aplicare va permite trecerea, în condiții optime, la reducerea treptată a săptăminii de lucru. Am pornit de la cîteva probleme esențiale: realizarea producției la nivelul planificat, creșterea nivelului de productivitate prevăzut pentru întregul cincinal, ceea ce ne va permite ca reducerea duratei săptăminii de lucru să nu se facă pe seama creșterii numărului de muncitori, ci pe seama sporirii productivității muncii.în cuvintul său, tovarășul Traian Ccrcega, muncitor specialist la I.C.M. Reșița, a reliefat că reducerea timpului de lucru pune în fața organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești sarcina de a se ocupa cu responsabilitate sporită de crearea tuturor condițiilor care să asigure folosirea judicioasă a timpului liber al oamenilor muncii, în scopul ridicării nivelului tehnico-profesional și lărgirii orizontului de cunoaștere, al recreării și refacerii capacității de muncă.Hotărîrea conducerii partidului cu privire la reducerea duratei săptăminii de lucru, măsură de care beneficiază în primul tind sectoarele de activitate. unde lucrează în majoritate femei, ne umple inimile de bucurie. Se demonstrează încă o dată grija deosebită pe care o poartă partidul, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, femei

de sate s-a introdus apa potabilă. în fiecare comună s-au construit una sau mai multe brutării, iar 60 de așezări rurale au astăzi băi comunale.Abordînd problema lărgirii și diversificării serviciilor către populație, tovarășul Grigore Voincscu, președintele Consiliului județean al sindicatelor Suceava, a propus să se studieze posibilitatea creării unui sistem unitar care să ducă la eliminarea unor neajunsuri ce mai persistă sub aspectul calității și timpului de execuție, al prețurilor și tarifelor practicate, al aprovizionării și desfacerii.

lor muncitoare din Româniși — a spus Sorbăn Eva, ajutor de maistru la întreprinderea de tricotaje — Miercurea-Ciuc, județul Harghita. Apreciind că reducerea programului de lucru nu înseamnă scăderea producției, ci creșterea acesteia, vorbitoarea a menționat că în întreprinderea unde lucrează, după o temeinică analiză a rezervelor interne, au fost găsite resursele necesare asigurării unui ritm înalt al dezvoltării producției.înfăptuirea cu succes a sarcinii privind reducerea treptată a săptăminii de lucru ne obligă la concentrarea tuturor eforturilor, la perfecționarea continuă a organizării producției și a muncii, la valorificarea întregului potențial tehnic, material și uman de care dispunem, a remarcat în cuvintul său tovarășul Constantin Carata, președintele Consiliului județean al sindicatelor Constanța. în întreprinderile stabilite să treacă printre primele la reducerea săptăminii de lucru, în baza unor analize aprofundate s-au cristalizat programe concrete de măsuri care prevăd, cu precădere, întărirea ordinii și disciplinei în producție, creșterea răspunderii la fiecare loc de muncă. Pentru folosirea cît mai bună a timpului disponibil creat prin reducerea duratei de lucru, vorbitorul a făcut propunerea ca organizația turistică de tineret să devină organizație turistică de masă, urmind să satisfacă cerințele comune ale tineretului și membrilor de sindicat.în trimestrul II al anului 1978, a arătat tovarășa Dumitra Antonie, bobinatoare la „Elec- troputere" Craiova, un număr de circa 1 000 de1 oameni ai muncii din sectoarele calde ale întreprinderii noastre vor beneficia de reducerea duratei săp- tămînii de lucru. în acest scop, organizația de partid, de sindicat și U.T.C., consiliul oamenilor muncii au trecut din timp la înfăptuirea măsurilor stabilite pentru creșterea suplimentară- a productivității muncii, măsuri printre care se numără : Introducerea unor teh- > nologii moderne de lucru și perfecționarea celor existente, îmbunătățirea organizării conducerii, creșterea gradului de utilizare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, reducerea ponderii oamenilor muncii care lucrează în compartimente neproductive, raționalizarea transportului intern și mecanizarea lucrărilor grele, cu mare consum de muncă manuală.Tovarășul Gheorghe Ilia, director la întreprinderea metalurgică de metale neferoase din Baia Mare, a raportat Conferinței că angajamentul asumat pentru anul 1977, la producția globală industrială, a fost realizat, dîndu-se peste plan produse în valoare de peste 80 milioane lei, nuiinai pe baza creșterii productivității muncii. începînd cu luna ianuarie 1978, a spus vorbitorul, și în întreprinderea noastră se va introduce săptămîna de lucru redusă. Pentru aceasta, a adăugat el, se cer introduse măsuri corespunzătoare pentru promovarea progresului tehnic, utilizarea mai bună a capacităților de producție, ceea ce va permite valorificarea superioară a elementelor utile din concentratele miniere.Tovarășul Nicolae Stolojescu, secretar al Comitetului orășenesc de partid Orșova, a arătat că organizațiile de partid, de masă și obștești deșfășoară în prezent o intensă muncă politi- co-educativă, explicînd sensul major al măsurilor preconizate de partidul nostru ; faptul că a- plicarea hotărîrilor de majorare a ’ veniturilor oamenilor muncii, de ridicare a nivelului de trai, material și spiritual, de reducere treptată a săptăminii de lucru sint indisolubil legate de înfăptuirea exemplară a programelor privind creșterea suplimentară a producției, de realizarea planului la toți indicatorii.Colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de încălțăminte „Arta" din Oradea, a spus tovarășul Teodor Pop, directorul unității, consideră că reducerea treptată a săptăminii de lucru, hotărîre luată de conducerea partidului, la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, dovedește în primul rind forța și dinamismul economiei noastre, cît și posibilitățile create pentru creșterea continuă a bunăstării oamenilor muncii. Acest lucru se va realiza în întreprindere prin mecanizarea unor operații cu volum mare de lucru, mai buna organizare a producției și a muncii, desfășurarea ritmică a proceselor de producție.Consider reducere^ duratei săptăminii de lucru ca pe o mare victorie a socialismului în România, îndeplinirea uneia dintre sarcinile Congresului al XI- lea, sublinia cu emoție Margareta Ilajdu, laborantă la Țesătoria de mătase Sighișoara, județul Mureș. La noi în întreprindere, majoritatea sîntem femei și ne bucurăm mult de această hotărîre. Dar nu o întîmpinăm cu brațele încrucișate, ci printr-o muncă susținută și spornică. Ca peste tot, rezerve pentru a rea

Subliniind grija pe care o acordă partidul și statul nostru agriculturii, tovarășul Ștefan Zaihea, directorul I.A.S. Lehliu. județul Ialomița, a arătat că aceasta este reflectată și de faptul că mecanizatorii s-au bucurat de mărirea retribuției o- dată cu muncitorii care lucrează în sectorul construcției de mașini. asigurîndu-li-se o retribuție între 1 600—2 750 lei lunar. In ultimii trei ani, a spus el, retribuția lucrătorilor din agricultură a crescut cu peste 40 la sută, îmbunătățindu-se totodată condițiile lor de muncă și de viață, ceea ce a stimulat puternic stabilitatea mecanizatorilor.

liza mai mult și mai bine se găsesc și la noi. Sîntem hotărîte să ne organizăm în așa fel munca, incit fiecare dintre noi să . lucreze la randamentul maxim.«Pentru noi, lucrătorii ogoarelor, cuvintul de ordine este în prezent calitatea ireproșabilă a tuturor lucrărilor agricole, eficiența maximă în toate seftoa- rele de activitate — a spus tovarășul Vasile Mina, director al I.A.S. Cornățel, județul Dîmbovița. Reducerea treptată a săptăminii de lucru va trebui să ne facă mai pretențioși cu noi înșine, munca noastră să fie mai de calitate. în încheiere, vorbitorul a făcut unele propuneri privind policalificarea lucrătorilor din agricultură.în vederea trecerii la reducerea treptată a săptăminii de lucru, a spus printre altele tovarășul loan Florișcă, președintele Consiliului județean al sindicatelor Cluj, sindicatele în colaborare cu consiliile oamenilor muncii, sub conducerea organe- . lor și organizațiilor de partid, au întreprins măsuri menite să ducă la creșterea eficienței întregii activități. Realizarea acestui obiectiv de mare însemnătate economică și socială, expre- , sie a grijii partidului față de om. necesită o susținută muncă politică și educativă pentru ca fiecare om al muncii să acționeze cu înaltă responsabilitate și spirit patriotic pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin.Minerii noștri, a afirmat tovarășul Todea Toma, inginer la mina Leurda din cadrul I. M. Motru-Gorj, sînt conștienți de eforturile pe care partidul și statul le-au făcut și le fac în continuare pentru îmbunătățire^,, condițiilor de muncă și de via- i. ță ale poporului. Din anul IȘisT o serie de întreprinderi miniere, .printre pape și u noastră, bbr trece în mod eșalonat la aplicarea programului de reducere a săptăminii de lucru. Prin a- ceasta muncitorii vor beneficia de mai mult timp liber pe care ’ îl vor dedica familiei, educației copiilor, activităților cultural- sportive, desăvîrșirii pregătirii profesionale și lărgirii orizontului de cunoaștere.Tovarășul Dumitru Bălan, prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R., a ară" tat că în centrul preocupărilor organelor și organizațiilor de partid, sindicat și U.T.C., ale consiliilor oamenilor muncii se află problemele legate de valorificarea maximă a rezervelor de creștere a productivității muncii. Astfel, în fiecare unitate au fost efectuate analize a- profundate pentru identificarea și atragerea în circuitul productiv a tuturor rezervelor existente, introducerea pe scară largă a progresului -tehnic, folosirea deplină a capacităților de producție și a forței de muncă, stabilindu-se programe concrete de măsuri tehnico-economice, politico-organizatorice și sociale. Vorbitorul a subliniat, în acest context, necesitatea îmbunătățirii aprovizionării tehnico-mate- riale, fundamentării mai temeinice a necesarului de materii prime și materiale pentru fiecare unitate în parte, perfecționării cooperării și colaborării dintre întreprinderi.Sădind în conștiința oamenilor convingerea că trecerea la noul program de lucru este determinată de rezultatele propriei lor : munci, a relevat tovarășul Gheorghe Stuparu, președintele Consiliului municipal al sindicatelor București, sindicatele vor acționa și mai energic pentru realizarea integrală a prevederilor planului de dezvoltare economică și socială. în acest scop vom intensifica activitatea educativă in direcția dezvoltării răspunderii muncitorești, vom acționa ca sistemul de remunerare în acord global să devină preponderent în economia Capitalei. Sindicatele, cărora li s-a încredințat sarcina conducerii consiliilor de control 1 muncitoresc, vor face totul pentru a asigura participarea lor eficientă la înfăptuirea cu succes a măsurilor stabilite de Conferința Națională a partidului.Tovarășa Iulia Pașca, directorul întreprinderii de tricotaje „1 Iunie" Timișoara, s-a referit pe larg la problema creșterii calității produselor în condițiile sporirii accentuate a productivității muncii. Pentru aceasta am analizat posibilitățile de folosire intensă a utilajelor moderne din dotare la parametrii atinși pe plan mondial. Dar — a arătat vorbitoarea — mai avem multe de făcut în domeniul ritmicității producției, în privința întăririi ordinii și disciplinei tehnologice și de producție, toate acestea constituind rezerve interne importante pentru sporirea eficienței economice.în ansamblul de măsuri întreprinse pentru transpunerea în viață a prevederilor Programului partidului pentru creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii, reducerea treptată a duratei săptăminii de lucru se înscrie ca un obiectiv esențial, a arătat tovarășul Gheorghe Stoica, prim-secretar al Comitetului municipal Rim-
(Continuare în pag. a X-a)
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LUCRĂRILE SECȚIUNILOR CONFERINȚEI
(Urmare din pag. a IX-a)nicu Vilcea al P.C.R. El a subliniat că înfăptuirea cu succes a acestei măsuri presupune intensificarea preocupărilor organelor și organizațiilor de partid, ale consiliilor oamenilor muncii pentru valorificarea deplină a rezervelor de creștere a productivității muncii. în același timp, este necesar să se desfășoare o susținută activitate po- litico-educativă în scopul înțelegerii de către fiecare om al muncii că reducerea duratei săptămînii de lucru este rezultatul unei activități superioare din punct de vedere calitativ, întreaga muncă a organizației noastre de partid, a spus tovarășul Nagy Iosif, maistru la întreprinderea „Hidromecanica" din Brașov, este orientată spre realizarea și depășirea indicatorilor de plan și îmbunătățirea laturilor calitative ale activității economice, condiție esențială pentru înfăptuirea v programului de reducere treptată a săptămînii de lucru. Vorbitorul a arătat că rezultatele meritorii obținute de colectivul acestei întreprinderi ar putea fi și mai. bune dacă nu s-ăr manifesta și unele lipsuri care au dus la nerealizarea producției fizice la unele sortimente.Chiar de anul viitor, a arătat în cuvintul său tovarășul «Ion Staicu, director al Combinatului de fibre sintetice Iași, unitatea în care îmi desfășor activitatea va beneficia de programul privind reducerea săptămînii de lucru. Aplicarea acestui program depinde în primul rind de felul cum acționăm de acum pentru ridicarea pregătirii profesionale, pentru calificare și policalificare, pentru utilizarea maximă a fondului de timp prin extinderea muncii îh acord global.Tovarășul Miron Olteanu, secretar al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, apreciind că în viitor, prin reducerea săptămînii de lucru, timpul afectat practicării sportului va crește, s-a referit la ansamblul de măsuri inițiat încă din acest an pentru o mai bună organizare a educației fi-
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economico-sociale, a sistemului legislativ 
și dezvoltarea democrației socialiste

La lucrările Secțiunii pentru perfecționarea conducerii ac
tivității economico-sociale, a sistemului legislativ și dezvol
tarea democrației socialiste au participat 254 delegați și 15 
invitați și au luat cuvintul 30 de tovarăși. Din prezidiul sec
țiunii au făcut parte : Paul Niculescu, Petre Lupu, Teodor 
Coman, Ion Traian Ștefănescu, Gheorghe Bobocea, Simion 
Dobrovici, Constantin Stătescu, Gheorghe Tănase, Laurean 
Tulai. Lucrările au fost conduse de tovarășul PAUL 
NICULESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului.Participanții și-au exprimat deplina adeziune la întreaga politică internă și externă a partidului, la prevederile din documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționale. Ei au dat o înaltă apreciere tezelor, orientărilor și indicațiilor cuprinse in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de o inestimabilă valoare teoretică și practică, care stabilește cu excepțională clarviziurie revoluționară sarcinile legate de înfăptuirea în cele mai bune condiții a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Dînd glas profundei gratitudini față de activitatea neobosită, permanent înnoitoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorii au relevat puternicul ecou pe care l-au avut în conștiința comuniștilor, a maselor de oameni ai muncii, recentele măsuri cu privire la mărirea numărului muncitorilor și al altor oameni ai muncii în organele de conducere colectivă ale unităților, sporirea a- tribuțiilor adunărilor generale, exercitarea de către secretarul comitetului de partid a funcției de președinte al consiliului oamenilor muncii din întreprinderi, încredințarea funcțiilor de vicepreședinți ai consiliului oamenilor muncii președintelui sindicatului și unui muncitor care lucrează nemijlocit în producție.Participanții au apreciat că vizitele de lucru ale secretarului general al partidului, dialogul nemijlocit și permanent cu masele, consfătuirile pe diverse domenii, dezbaterea în prealabil a proiectelor principalelor hotărîri și legi cu toate categoriile de oameni ai muncii, in- stituționalizarea a noi forumuri naționale, crearea a noi organisme democratice cu caracter permanent vădesc preocuparea conducerii partidului pentru dezvoltarea continuă a democrației socialiste, pentru lărgirea cadrului de participare a clasei muncitoare — clasă conducătoare în societate — a tuturor oamenilor muncii la conducerea vieții economico-sociale.Participanții la secțiune au subliniat importanța deosebită a măsurilor preconizate în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru perfecționarea legislației țării — instrument de importanță deosebită în înfăptuirea vastului proces de adîn- cire a democrației socialiste, de puternică sporire a rolului colectivelor de oameni ai muncii, a tuturor instituțiilor și organizațiilor obștești la cultivarea spiritului civic, a respectului pentru legile țării, reeducarea unor oameni, plămădirea omului nou.Crearea consiliilor de judecată muncitorești sau ale oamenilor muncii, includerea în organele de justiție a judecătorilor populari, perfecționarea sistemului de sancționare prin punerea sub supravegherea colectivelor de muncă sau a organelor de stat și reeducarea prin muncă a celor ce săvîrșesc infracțiuni cu un grad redus de pericol social sint măsuri revoluționare care oglindesc profundul umanism al politicii partidului nostru. S-a relevat că înfăptuirea acestor măsuri este menită să asigure 

zice și sportului in rîndul tuturor categoriilor sociale, pentru extinderea formelor simple de mișcare în aer liber. O acțiune deosebită, care se încadrează in acest ansamblu de măsuri, o reprezintă desfășurarea din acest an a amplelor manifestări sportive din competiția națională „Daciada", organizată din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Oamenii muncii de la întreprinderea de tricotaje „Zimbrul" din Suceava, in mijlocul cărora îmi desfășor activitatea, a spus muncitoarea Elisabeta Boca, sînt convinși, ca de altfel întregul nostru popor, că bunăstarea nu vine de la sine ca un dar al naturii, ci trebuie să ne-o făurim singuri, prin muncă fără preget. In vederea aplicării cu succes a hotărîrii cu privire la reducerea treptată a săptămînii de lucru — care se aplică la noi începînd cu ianuarie 1978 — organizația de partid, împreună cu organul colectiv de conducere al întreprinderii au luat toate măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea și depășirea sarcinilor de producție.Printre unitățile care vor beneficia de fa început de reducerea treptată a săptămînii de lucru se numără și Combinatul de lianți și azbociment din Bi- caz, a arătat tovarășul Vasile Manolache, directorul acestei importante unități. Desigur, reducerea săptămînii de lucru implică o restructurare a însuși modului de organizare a producției și a muncii în combinat, astfel încît să se asigure continuitatea necesară în funcționarea instalațiilor. Vorbitorul s-a referit apoi la preocupările organizației de partid pentru a- tragerea celor ce muncesc la activitățile politico-educative și cultural-sportive de masă, a- vîndu-se în vedere că reducerea săptămînii de lucru va avea și importante implicații de ordin social.Tovarășul Santa Carol, prim- secretar al Comitetului orășenesc St. Gheorghe al P.C.R., județul Covasna, a arătat că din analizele și studiile economice 

apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, a independenței și suveranității patriei, a ordinii și liniștii publice, a avuției socialiste și a avutului personal.S-au făcut propuneri pentru îmbunătățirea pregătirii tuturor membrilor consiliilor oamenilor muncii ; editarea sistematică a unor materiale prin care să se generalizeze experiența pozitivă, extinderea și în alte domenii a măsurilor cu privire la îmbunătățirea organizării și funcționării consiliilor oamenilor muncii ; sprijinirea și îndrumarea permanentă și nemijlocită de către ministere și centrale a consiliilor oamenilor muncii din unitățile subordonate.Participanții la secțiune și-au exprimat deplinul acord cu documentele și orientările Conferinței Naționale, întru totul convinși că ele corespund năzuințelor întregului nostru popor spre o viață mai bună și mai demnă, asigură dezvoltarea accelerată a României, ridicarea ei pe noi culmi ale civilizației și progresului.în cuvîntul său, tovarășul Gheorghe Tănase, prim-secre— tar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R., trecînd în revistă măsurile recente privind dezvoltarea și adincirea democrației, a arătat că în prezent dispunem de un cadru organizatoric optim pentru participarea tuturor oamenilor muncii la procesul de adoptare a hotărîrilor, de conducere a societății. Trebuie însă sporite, preocupările organizațiilor de partid pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale consiliilor de conducere din toate unitățile și instituțiile, îndeosebi din agricultura cooperatistă.Tovarășa Elena Duculeci, secretar al Comitetului de partid al întreprinderii „Tîrnava" din Mediaș, a subliniat că noile măsuri privind îmbunătățirea componenței consiliilor oamenilor muncii, conducerea nemijlocită a acestora de către organizațiile de partid au început deja să se reflecte în creșterea răspunderii organizației de partid în conducerea unității, în mai buna organizare a muncii consiliului, întărirea controlului muncitoresc.An de an, a arătat tovarășul Ion Albulețu, prim-vicepre- ședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Mehedinți — înainte de adoptarea planului de dezvoltare e- conomico-socială în profil teritorial, ca și a programelor, schițelor și proiectelor de sistematizare a teritoriului județului și localităților se amplifică dezbaterile în adunările cetățenești. Vom continua să acordăm atenție analizelor la fața locului, in comune și orașe, asigurind soluționarea nemijlocită a problemelor și propunerilor formulate de cetățeni și deputați.Delegata Maria Nacu, secretar al comitetului comunal de partid Brebeni, județul Olt, a reliefat experiența acestui comitet în munca desfășurată cu organizațiile de bază, cu consiliile oamenilor muncii, comisiile pe probleme, comitetele de cetățeni. în acțiunile întreprinse am pornit de la cerința de a face din fiecare locuitor 

efectuate în întreprinderile orașului, în legătură cu pregătirea condițiilor de trecere treptată la săptămîna de lucru redusă, a reieșit că mai sînt rezerve importante de creștere a productivității muncii ; pentru valorificarea lor cu maximă eficiență au fost stabilite o serie de măsuri care vizează in principal perfecționarea organizării producției și a muncii, folosirea deplină a capacităților de producție și a forței de muncă, ridicarea calificării profesionale etc.în activitatea minieră, a precizat tovarășul Ion Ghicajanu, șef de brigadă la exploatarea minieră Comănești, județul Bacău, reducerea săptămînii de lucru are la bază creșterea în continuare a productivității muncii, principala cale constitu- ind-o în acest sens, cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru din Valea Jiului, extinderea mecanizării și automatizării proceselor de producție. Avem un program de autoutilare care a început să dea primele roade. Cerem însă, în continuare, să fim mai puternic sprijiniți de ministerul tutelar, de industria republicană, pentru asimilarea, într-un ritm mai rapid, a unei game mai largi de utilaje miniere care ne sînt foarte necesare.După ce a informat că oamenii muncii din întreprinderea „Emailul roșu" din Mediaș au hotărît să-și majoreze angajamentul inițial, tovarășul Constantin Tatomir, directorul a- cestei unități, s-a referit la u- nele lipsuri manifestate îndeosebi în folosul timpului de muncă. Va trebui să găsim soluții, să stabilim măsuri eficiente ca această rezervă să fie mai bine valorificată și să ducă în final la o creștere accentuată a productivității muncii.Prin înalta grijă a partidului, a secretarului său general, primii beneficiari ai acestei importante măsuri sociale sînt femeile muncitoare, care și în județul nostru dețin o importantă pondere în totalul forței de muncă — a subliniat tovarășa 

al comunei un participant activ și devotat la activitatea de înfăptuire a tuturor sarcinilor, a arătat vorbitoarea. Pe baza propunerilor cetățenilor, a arătat vorbitoarea, s-au început, intre altele, lucrările de hidroameliorații, care ne vor permite irigarea a 100 ha plantații de puieți de nuci.Vasile Pavlicu, procuror-șef al Procuraturii județene Suceava, a subliniat că rezultatele obținute pînă acum în munca de reeducare a unor cetățeni care au comis abateri de la legile țării confirmă marea capacitate de influențare a colectivelor de oameni ai muncii, forța modelatoare a educației prin muncă. Vorbitorul a propus studierea posibilităților de creare a unor consilii locale de prevenire a abaterilor infracționale, ca și înființarea unui institut central de criminologie care să studieze științific cauzele Infracțiunilor grave, mijloacele și formele cele mai eficiente de combatere a acestora.Referindu-se la măsurile privind instituționalizarea la nivel național a Congresului consiliilor de conducere ale unităților agricole, al întregii țărănimi, a Consiliului Național al Agriculturii, ca și funcționarea consiliilor și asociațiilor economice intercooperatiste și a organelor colective de conducere în toate unitățile agricole, delegatul Gheorghe Puș- cău, secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R., președintele U.J.C.A.P., a arătat că a- cestea asigură un cadru de participare efectivă a oamenilor muncii de pe ogoare la elaborarea și adoptarea hotărîrilor privind dezvoltarea agriculturii, modernizarea ei.Exprimînd gîndurile șl sentimentele oamenilor muncii români, germani, maghiari din comuna Orțișoara, județul Timiș, tovarășul Fridrich Parecher, secretar al comitetului comunal de partid, a prezentat realizările obținute de unitățile economice de pe raza comunei, evidențiind producțiile sporite la recoltele de grîu, floarea-soarelui și sfecla de zahăr, bunele rezultate obținute în sectorul zootehnic. Toate acestea, a subliniat vorbitorul, s-au datorat și măsurilor adoptate pentru adîncirea democrației socialiste, preocupării susținute a organizației de partid comunale de a înlătura manifestările de formalism în pregătirea adunărilor generale ale oamenilor muncii și cooperatorilor, de a consulta cetățenii în adoptarea hotărîrilor.în cuvîntul său, tovarășul Ioan Manciuc, prim-secretar al Comitetului municipal Iași al P.C.R., a arătat că în principalele unități economice din municipiu au fost organizate cursuri cu activul de partid pentru cunoașterea hotărîrilor in probleme de organizare superioară a producției și a muncii, de eficiență economică, de legalitate etc., ceea ce a contribuit la pregătirea oamenilor pentru a acționa in mod concret în funcție de situația reală din unitate. în continuare, vorbitorul a menționat necesitatea de a se manifesta mai multă combativitate și fermitate împotriva spiritului de automulțumire, împotriva formalismului. care se manifestă în activitatea unor organisme democratice.în numele celor 5 000 de mineri de la întreprinderea minieră Barza-Brad, județul Hunedoara, maistrul miner Gheorghe Iga, Erou al Muncii Socialiste, a exprimat vii mulțumiri conducerii de partid și de stat pentru grija neabătută față de ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc. Referindu-se la măsurile privind adîncirea 

Bențe Ecaterina, secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R. Vorbitoarea a asigurat Conferința Națională a partidului că organele și organizațiile de partid sînt ferm decise să îmbogățească operativ programele speciale din fiecare unitate economică și să coordoneze cu toată răspunderea întreaga acțiune de aplicare a măsurilor privind trecerea la săptămîna de muncă redusă.Tovarășul Nicolae Ganea, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 5 din Capitală, a relevat necesitatea înlăturării unor neajunsuri care mai persistă în organizarea și conducerea proceselor de producție, în folosirea integrală a capacităților și a timpului de lucru, în realizarea ritmică a a- ?rovizionării tehnico-materiale. n același context, al pregătirilor pentru trecerea la săptămîna de lucru redusă, vorbitorul s-a referit la răspunderea ce revine organizațiilor de partid în ce privește folosirea corespunzătoare a timpului liber al oamenilor muncii, prin inițierea unor acțiuni politico-ideologice și cultural-educative, care să contribuie activ la lărgirea orizontului de cunoaștere, la afirmarea puternică a spiritului de colectivitate, la promovarea fermă, a principiilor eticii și echității socialiste.Faptul că de la începutul a- nului viitor se prevede trecerea eșalonată ia reducerea săptămînii de lucru — a menționat tovarășa Maria Ciocan, laborantă la întreprinderea de stofe „Argeșeana" din Pitești — ne dă posibilitatea să beneficiem de un timp liber în plus pe ca- re-1 vom putea folosi pentru creșterea și educarea copiilor noștri, pentru participarea noastră la diferite manifestări cultural-educative și sportive. în continuare, vorbitoarea s-a referit la preocupările colectivului întreprinderii pentru aplicarea în activitatea productivă a unor măsuri care să condtică la sporirea eficienței economice, la realizarea exemplară a sarcinilor mobilizatoare ale Conferinței Naționale a partidului.

democrației socialiste, vorbitorul a spus : prezența majoritară a muncitorilor în cadrul consiliilor oamenilor muncii expri-' mă și mai clar rolul conducător al organizațiilor de partid in activitatea acestor organisțne colective de conducere, iar includerea în componenta acestui organism și a oamenilor muncii care nu sînt membri de partid, dar care se manifestă plenar în activitatea unității respective, întărește și mai mult coeziunea maselor în jurul partidului.în cuvîntul său, tovarășul Carol Fiilop, directorul întreprinderii „23 August“-Satu Mare, a arătat că deși industria județului a depășit încă din acest an nivelul stabilit pentru 1980 în ceea ce privește gradul de folosire a mașinilor și utilajelor, numeroase rezerve își așteaptă valorificarea, ceea ce impune o activitate mai bună din partea organelor colective de conducere.în cuvîntul său, tovarășul Gheorghe Enuică, secretarul Comitetului comunal de partid Răcășdia, județul Caraș-Severin, a arătat că participarea cetățenilor la rezolvarea treburilor economice și obștești a crescut, ceea ce și-a găsit expresia cea mai elocventă în rezultatei^ su- ' perioare obținute în toate domeniile activității. în încheiere, delegatul a arătat : ,,Reîntors la locul meu de muncă voi milita consecvent pentru ca toți comuniștii, toți sătenii să lupte din toate puterile pentru ca ho- tărîrile Conferinței Naționale să prindă Viață, să rodească și pe meleagurile noastre".Subliniind faptul că eficiența actului de decizie depinde în mod nemijlocit de studierea prealabilă a realităților, tovarășul Stoican Adrian, director al S.M.A. Amărăștii de Jos, județul Dolj, a înfățișat preocupările organizațiilor de partid din unitățile consiliului inter- cooperatist Amârăști in direcția fundamentării cit mai riguroase a hotărîrilor, cunoașterii aprofundate a realităților asupra cărora se aplică acestea. în legătură cu hotărîrea ca anumite sancțiuni să fie judecate de către consiliile de judecată ale oamenilor muncii, vorbitorul a subliniat necesitatea ca tribunalele și judecătoriile să ajute efectiv aceste organisme cu un specialist, cel puțin în primele luni de activitate.Tovarășul Pataki Emeric, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Harghita, a înfățișat profundele transformări pe care le cunoaște județul : In ultimii trei ani ritmul creșterii producției industriale a fost de , circa 16 la sută, iar al acelei agricole de 30 la sută ; de asemenea, la fiecare 1 000 de locuitori revin 322 oameni ai muncii retribuiți în unități de stat, ale cooperației meșteșugărești și de consum. Aceste cifre dovedesc în mod convingător că egalitatea în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, este o realitate practică. în continuare, vorbitorul s-a referit la cîteva aspecte privind perfecționarea conducerii și organizării activității economico-sociale, raționalizării controlului etc. „Modul creator, original în care partidul nostru, secretarul său general, concep educația comunistă a maselor , — a arătat general maior Dumitru Șerban, șeful Inspectoratului județean Brașov al Ministerului de Interne, reprezintă o expresie vie a umanismului politicii partidului nostru, a încrederii sale în opinia publică, în autoritatea colectivelor muncitorești ea forțe sociale capabile să exercite o influentă reală în procesul de educație. în continuare, vorbitorul a exprimat angajamentul lucrătorilor din 

securitatea și miliția brașovea- nă de a manifesta o grijă sporită față de respectarea legalității socialiste, a principiului după care nici o persoană care a încălcat legea să nu rămină fără a fi trasă la răspundere și, in același timp, nimeni să nu fie sancționat pe nedrept.Dînd glas bucuriei șl recunoștinței pentru condițiile create continuei dezvoltări a localității, Ilie Bordeianu, secretar al Comitetului orășenesc Dorohoi al P.C.R., a prezentat Conferinței Naționale realizările obținute de locuitorii orașului, subliniind că o condiție esențială a realizării obiectivelor viitoare o constituie îmbunătățirea multilaterală a activității organizației de partid, atit a muncii organizatorice, cît și a celei politico-ideologice și cultural-educative, întărirea rolului ei în perfecționarea activității organismelor de conducere Colectivă din toate unitățile și instituțiile.Referindu-se la modificările radicale în legislația țării în concordanță cu evoluția generală a societății, tovarășul Be- jan Aurel, președintele Tribunalului județean Prahova, a subliniat caracterul lor revoluționar, profund umanist, preocuparea de a face totul pentru a-1 ajuta pe om să ducă o viață demnă și cinstită. în legătură cu aceasta, vorbitorul a relevat răspunderile ce revin organelor de specialitate pe linia popularizării legilor, prevenirii abaterilor, respectării cu strictețe a principiului de drept, ca fiecare să fie judecat și sancționat în funcție de gravitatea infracțiunii. S-a relevat, de asemenea, necesitatea înarmării colectivelor de oameni ai muncii cu cunoașterea legilor.Referindu-se la promovarea largă a opiniei muncitorești. în procesul conducerii, tovarășul Marin Nedelcu, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 6 București, a arătat că, în numeroase întreprinderi, consultarea muncitorilor în cele mai diverse probleme de producție a permis găsirea unor soluții de mai mare eficiență, mai realiste decît cele stabilite inițial. Antrenarea amplă a oamenilor muncii, la conducerea activității economice a contribuit la faptul că in primii doi ani ai actualului cincinal s-ă obținut o producție globală suplimentară de 770 milioane lei și s-au creat condiții pentru realizarea integrală a angajamentului asumat pe întreg acest cincinal.După ce a evidențiat transformările profunde intervenite în viața județului în cei 10 ani de la înființare, tovarășul Simion Dobrovici, prim-secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., a arătat că pentru realizarea angajamentului de a ajunge la o producție suplimentară în valoare de 1,3 miliarde lei este necesar să crească eficiența activității de producție a iondu- rilor fixe, să sporească contribuția organelor și organizațiilor de partid la soluționarea problemelor concrete. Vorbitorul a propus ca amplasarea noilor obiective economice să fie precedate de studii complexe în ve-
Secțiunea 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
Dezbaterile din Secțiunea pentru activitatea organizatorică 

de partid, perfecționarea stilului și metodelor de muncă, creș
terea rolului organelor și organizațiilor de partid în condu
cerea vieții politice, economice și sociale au fost conduse de 
tovarășul ILIE VERDEȚ, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. Din prezidiu au mai făcut 
parte tovarășii Ion Coman, Ludovic Fazekas, Vasile Patilineț, 
loan Foriș, Aldea Militaru, Ion C. Petre, Tudor Postelnicu, 
Florea Ristachc.într-o atmosferă de lucru și puternică angajare politică, cei 248 de delegați și 22 de invitați care au participat la lucrările secțiunii și-au exprimat adeziunea unanimă și aprobarea deplină față de Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind raportul ca document de excepțională însemnătate teoretică și practică, ce fundamentează în mod științific obiectivele majore ale dezvoltării viitoare a patriei noastre, ale politicii interne și externe a partidului, în lumina Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Participanții la lucrările secțiunii au dat o înaltă a- preciere contribuției hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, exprimîndu-și acordul deplin cu ideile însufle- țitoare, orientările clarvăzătoare, sarcinile și căile concrete menite să asigure dezvoltarea accelerată a economiei, perfecționarea întregii activități de partid, de stat și economice.Tovarășii care au luat cuvîntul au reliefat experiența pozitivă a organelor și organizațiilor de partid în conducerea șl organizarea activității politice și organizatorice, metodele de muncă folosite de organizații pentru îndeplinirea optimă a sarcinilor economice, pentru întărirea rolului conducător al organizațiilor de partid, pentru perfecționarea stilului și metodelor muncii de oartid.Vorbitorii au subliniat că*, pe baza sarcinilor reieșite din cu- vîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la consfătuirile de lucru de la C.C. al P.C.R., organele și organizațiile de partid au luat măsuri și se preocupă cu mai multă fermitate pentru ridicarea muncii organizatorice și politice de partid la nivelul cerințelor și exigențelor actuale. Au fost reliefate preocupările pentru întărirea calitativă a rindurilor partidului, a legăturilor cu masele de oameni ai muncit, promovarea consecventă a criticii și autocriticii, a spiritului militant, revoluțlo- 

derea soluționării judicioase a problemelor demografice și de forță de muncă. De asemenea, a relevat necesitatea simplificării evidențelor, a tot felul de situații solicitate pe plan central, care ocupă un mare volum de muncă al cadrelor.Tovarășul loan Nyaguly, procuror-șef la Procuratura județeană Covasna, a înfățișat pe larg acțiunile inițiate de organele de specialitate pe linia traducerii în viață a măsurilor privind reeducarea prin muncă a persoanelor care comit abateri : largi dezbateri privind conținutul și semnificația acestei hotărîri, intensificarea activității preventiv-educative, desfășurarea unor largi acțiuni pentru încadrarea în muncă a tinerilor recent eliberați. In continuare, vorbitorul a insistat asupra unor deficiențe care se mai mențin în acest domeniu, cum ar fi desfășurarea unei activități educative sporadice, preocuparea scăzută a unor colective de muncă pentru educarea tinerilor recent eliberați, precum și insuficienta fermitate și promptitudine de care au dat dovadă organele de specialitate în sancționarea persoanelor care au comis abateri grave, în respectarea și aplicarea legalității socialiste.Evidențiind succesele obținute în acest an, comparativ cu media realizărilor în cincinalul trecut, tovarășa Maria Albu, președinta cooperativei agricole de producție din comuna Săgeata, județul Buzău, a stăruit apoi asupra unor neajunsuri : insuficienta mobilizare a cooperatorilor în perioadele de vîrf ale campaniilor agricole, preocuparea încă scăzută pentru valorificarea potențialului productiv al pămîntului, pentru introducerea tehnologiilor moderne, în continuare, vorbitoarea a propus ca ministerele de specialitate să asigure dotarea agriculturii cu întreaga gamă de mașini necesare mecanizării diferitelor lucrări și operații din agricultură.în cuvîntul’ său, tovarășul Nicolae Preda, secretarul comitetului de partid al întreprinderii „Industria sîrmei" din Cîmpia Turzii, s-a referit la succesele colectivului în actualul cincinal și a evidențiat preocuparea organizației de partid pentru creșterea rolului adunărilor generale și a consiliului oamenilor muncii, subliniin- du-se că numai în acest an, în forurile amintite, membrii colectivului uzinei au făcut peste 500 de propuneri concrete privind perfecționarea activității.înfățișînd acțiunile inițiate pe linia educării prin muncă a tinerilor, popularizării legilor, aplicării legalității socialiste, tovarășa Luca Aneta, secretară a Comitetului municipal de partid Roman, a arătat că acestea își găsesc concretizarea în întărirea ordinii și disciplinei, scăderea infracțiunilor, sporirea combativității colectivelor față de diferite abateri. Vorbitoarea a subliniat apoi necesitatea antrenării colectivelor de oameni în dezbaterea și sancționarea abaterilor, împletirii acțiunilor de explicare a legilor, de in- 

nar, a principiului muncii și conducerii colective, combaterea tendințelor de automulțumire, creșterea răspunderii cadrelor față de sarcinile încredințate.Cu spirit de exigență și răspundere, participanții la discuții au scos totodată în evidență unele neajunsuri care se mai manifestă în organizarea și desfășurarea muncii de partid, in exercitarea controlului pentru cuprinderea tuturor sectoarelor și domeniilor de activitate, în antrenarea întregului activ de partid la soluționarea problemelor.In cadrul lucrărilor secțiunii s-au făcut numeroase propuneri vizînd perfecționarea în continuare a activității de organizare și exercitare a controlului de partid ; îmbunătățirea sistemului de instruire a cadrelor de partid și din economie ; reducerea numărului de ședințe, mai ales la organizațiile de masă și obștești, precum și a celor din unitățile economice ; simplificarea formularisticii și evidenței in unele domenii ale activității de partid ; îmbunătățirea planificării muncii ; participarea activă a cadrelor de partid la viața de partid a organizației ; soluționarea operativă a problemelor cu care se confruntă organizațiile de partid ; extinderea cumulului de funcții pentru creșterea răspunderii în muncă a cadrelor care lucrează în diferite domenii de activitate etc.Trebuie să recunoaștem — a spus, între altele, Constantin Zamfir, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 7 București — că posibilitățile noastre in direcția perfecționării stilului de muncă, a formelor și metodelor ce le aplicăm în pregătirea și desfășurarea adunărilor generale sînt pe departe de a ti epuizate. Avem în vedere unele deficiențe care se mai manifestă în conducerea activității economice, în munca organizatorică și de educație, în generalizarea mai intensă a u- nor inițiative înaintate, în valorificarea marilor rezerve de care dispunem, in vederea realizării la un nivel calitativ superior a sarcinilor complexe ce ne stau în față.Tovarășul Nicolae Chiosac, 

fluențare și educare cu măsuri ferme împotriva persoanelor care încalcă voit legea și comit abateri grave.Tovarășul Teodor Constanti- nescu, maistru constructor la Grupul de șantiere Tîrgoviște, județul Dîmbovița, s-a oprit asupra cîtorva aspecte prioritare din activitatea organelor și organizațiilor de partid de pe șantiere : necesitatea executării integrale a lucrărilor de investiții, scurtării duratei de execuție, creșterea productivității muncii, folosirii dotării tehnice, relevînd importanța realizării integrale a programului de investiții pentru economia națională.Problemele dezvoltării Intensive și calitative a agriculturii județului Brăila au format obiectul cuvîntului tovarășului Hristache Moldoveanu, secretar al comitetului județean de partid. Stăruind asupra realizărilor obținute în primii doi ani ai cincinalului actual, vorbitorul a arătat că elaborarea unor planuri de măsuri concrete pe fiecare unitate în ceea ce privește creșterea producției agricole, atragerea mai susținută a oamenilor la conducerea unităților dă garanția că în următorii ani agricultura județului va cunoaște ritmuri superioare de dezvoltare.Tovarășul Gheorghe Bobocea, procuror general al Republicii Socialiste România, a spus: bogăția ideilor și concluziilor înfățișate de tovarășul Nicolae Ceaușescu au o semnificație deosebită pentru activitatea organelor procuraturii, pentru înțelegerea modului în care trebuie să acționăm în direcția prevenirii și combaterii fenomenelor antisociale, educării și reeducării celor vinovați de încălcarea normelor de conviețuire socială și legilor țării. Exprimînd recunoștința vie față de conducerea partidului, vorbitorul a abordat în continuare răspunderile organelor procuraturii pentru sancționarea cu fermitate a actelor antisociale. Consider, a arătat vorbitorul, că noua legislație va trebui să caracterizeze și să definească, în mod adecvat, noțiunile de abatere și încălcare a legii în raport de noțiunea de infracțiune. în viitor, organele procuraturii vorefectua urmărirea penală înspecial în cazul faptelor grave, a cazurilor mai complexe. Seva institui, de asemenea, șifuncția de procuror de instrucție, iar colectivele de oameni ai muncii vor participa, împreună cu organele de stat, la efectuarea urmăririi penale.Tovarășul Lazăr Tănase, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Bistrița-Năsăud, s-a referit la problemele perfecționării activității consiliilor populare. Recentele alegeri, a arătat vorbitorul, au constituit un bun prilej pentru a iniția un larg dialog cu masele privitor la sarcinile economico-sociale — sutele de propuneri cu care s-au soldat în- tilnirile cu deputății reprezen- tînd o dovadă elocventă în acest sens. în încheiere, vorbitorul a 

secretar al comitetului de partid de la întreprinderea „Nicolina"- Iași, a ținut să-și exprime a- precierea pentru hotărîrea ca secretarul comitetului de partid să fie și președintele consiliului oamenilor muncii, arătînd că încă în acest răstimp s-au realizat progrese în conducerea și îndrumarea de partid a întregii activități, o integrare mai organică a comuniștilor în desfășurarea procesului de producție.în cuvîntul său, tovarășul Tudor Postelnicu, prim-secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R., a înfățișat rezultatele remarcabile obținute de oamenii muncii din județ în îndeplinirea sarcinilor de plan, subliniind că atunci cînd organizațiile de partid iau măsuri diferențiate, cînd se asigură prezența vie a activiștilor de partid în mijlocul oamenilor muncii din întreprinderi, de pe șantiere, din unitățile agricole, cînd se acționează printr-o strînsă consultare cu oamenii muncii și rezultatele sînt bune. Vorbitorul a propus spre examinare unele probleme privind îmbunătățirea modalităților de pregătire a activiștilor de partid din rezerva de cadre, perfecționarea îndrumării și efectuării controlului de partid.Tovarășa Dumitra Bîrsan, secretar al comitetului comunal de partid Cudalbi, județul Galați, a abordat unele aspecte privind noua structură organizatorică de pârtid la sate, arătînd că aceasta a contribuit la creșterea rolului conducător al organizației de partid; totodată, referindu-se la unele neajunsuri din activitatea comitetului comunal de partid, vorbitoarea a arătat,1 în mod autocritic, că unele organizații de partid nu au desfășurat o susținută muncă politică educativă pentru ca fiecare membru cooperator să participe mai intens la activitatea productivă, în special în campania de întreținere a culturilor și de recoltare.Tovarășul Vasile Bărbuleț, secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R., a înfățișat experiența organizației de partid județene în îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă — prin operativitate, exigență și intransigentă față de lipsuri, receptivitate față de nou, elaborarea’ actului de conducere împreună cu creatorii bunurilor materiale și valorilor spirituale. Vorbitorul a subliniat necesitatea urmăririi mai consecvente a modului cum se finalizează măsurile adoptate, dezbaterea mai frecventă a problemelor vieții 

făcut propuneri concrete privind activitatea consiliilor : realizarea unor întîlniri periodice cu cetățenii, extinderea experienței înaintate etc.Referindu-se la problemele perfecționării activității consiliilor oamenilor muncii, tovarășul Constantin Albu, șef de secție la Comitetul județean Bacău al P.C.R., a arătat că sporirea numărului de muncitori în cadrul consiliilor, așa cum arată experiența acestor organisme la întreprinderea de confecții din Bacău, Combinatul petrochimic Borzești, conduce la sporirea spiritului de combativitate, a preocupării pentru soluționarea operativă și justă a problemelor economico-sociale. Vorbitorul a făcut în continuare propuneri privind îmbunătățirea pregătirii membrilor consiliilor, organizarea unor schimburi de experiență cu aceștia, înscrierea lor la cursuri de reciclare.în cuvîntul său, tovarășul Nicola, prim-vicepreședinte* ... Comitetului executiv al Conciliului popular al județului Goțj, s-a referit la preocupările consiliului popular pe linia consultării largi a oamenilor muncii, soluționării la locul de muncă a diferitelor probleme cu concursul larg al cetățenilor. Vorbitorul a arătat că sporirea eficienței comisiilor de judecată depinde în mod nemijlocit de o instruire competentă a președinților și secretarilor acestora, ceea ce face necesară instituirea unor cursuri de pregătire profesională și de reciclare a acestora.Cuvîntul tovarășei Lucica Marin, secretara comitetului de partid al cooperativei agricole de producție Tulucești. județul Galați, a evidențiat puternica înflorire a cooperativei pe toate planurile, în pas cu înflorirea întregului județ. în continuare, vorbitoarea a arătat că sporirea necontenită a nivelului de trai, material și spiritual, al locuitorilor este nemijlocit legată de rezultatele concrete, de e- ficiența activității adunării generale și a consiliului de conducere, subliniind răspunderile care revin în acest sens membrilor cooperatori.Reliefînd transformările profunde pe care politica partidului de repartizare armonioasă a forțelor de producție a determinat-o și in județul Sălaj, tovarășul Laurean Tulai, prim-secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R., s-a oprit pe larg asupra succeselor cu care oamenii muncii din județ — români, maghiari și germani — au întîmpinat Conferința, Na- ' țională. în continuare, vorbitorul a insistat asupra necesității realizării integrale a planului de investiții, condiție esențială pentru înfăptuirea la termen a obiectivelor acestui cincinal, pentru propășirea mai rapidă a județului pe calea dezvoltării. în acest sens, s-a subliniat necesit.atea îmbunătățirii pe multiple planuri â activității organizațiilor dfe partid, a organelor colective de conducere din întreprinderi, valorificării tuturor ideilor și căilor de sporire a eficientei muncii.

interne de partid, ale întăririi disciplinei de partid și creșteți combativității revoluționare, r levînd eficiența consultării activului de partid asupra măsurilor ce urmează a fi luate in diferite domenii de activitate, în cuvintul său, tovarășa Lena Ciurea, laborantă la Combinatul chimic Rimnicu Vîlcea, a remarcat atenția mai mare a- cordată în această perioadă primirii femeilor în rîndurile partidului. Cu toate acestea — a anreciat vorbitoarea — trebuie să spunem că în acest domeniu munca noastră nu este satisfăcătoare; avem în combinat multe femei care, la locul de muncă, in familie și societate, fac dovada unei înalte conștiințe, se afirmă ca exemple înaintate, demne de urmat, dar organizațiile de partid nu s-au preocupat îndeajuns de atragerea lor la activitatea politică, economică și socială, de promovarea lor in munci de răspundere.în cuvîntul său, tovarășul Gheorghe Stoica, șeful secției organizatorice a Comitetului județean Prahova al P.CR., a relevat preocupările comitetului județean pentru ca în activitatea tuturor organelor și cadrelor de partid, de stat, de masă și obștești să domine un stil dinamic, operativ, care să permită creșterea eficienței muncii de organizare și conducere, cuprinderea tuturor problemelor și domeniilor de activitate, îmbinarea mai strînsă a preocupărilor curente cu cele de perspectivă, soluționarea celor mai stringente probleme pe care le pune ritmul inalt de dezvoltare a județului.După ce a prezentat preocupările pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, pentru întărirea politico-orga- nizatorică a organizației județene de partid, tovarășul Sirbu Bâiuț. secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R., s-a referit pe larg la modul în care se desfășoară in județ activitatea de control pe linie de partid și de stat; concepem controlul — a spus vorbitorul — nu ca o activitate care se limitează doar la tematica stabilită, ci ca o acțiune permanentă, viabilă, care să aibă in vedere și modul cum s-au transpus în viață concluziile și măsurile adoptate cu / prilejul controalelor anterioare,' imprimînd astfel acestui act de conducere un caracter de continuitate.Tovarășa Marcela Toth, formator la întreprinderea de autocamioane din Brașov, a subliniat că, pe baza măsurilor stabilite
(Continuare în pag. a Xl-a)
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(Urmare din pag. a X-a)de conducerea partidului, și la întreprinderea de autocamioane au crescut numărul și rolui femeilor în toate sectoarele de activitate — ceea ce demonstrează cît de greșită era concepția că munca din întreprinderile constructoare de mașini nu ar fi potrivită pentru femei. Astăzi — a spus vorbitoarea — noi dovedim efectiv că în întreprinderea noastră capacitatea de muncă, creație, de afirmare profesională și socială a femeii nu este cu nimic mai prejos decît a bărbaților.„O problemă care stă permanent în atenția comitetului județean — a arătat tovarășul Aldea Militaru, prim-secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R. — este aplicarea hotărî- rilor privind pregătirea și promovarea cadrelor. Putem aprecia că, în prezent, avem un fond de cadre corespunzător cerinței e* iei actuale, cu o bună pre- giiț.ce politică, ideologică și profesională, cu un profil moral săhătos, capabil să îndeplinească în bune condiții sarcinile in- criîdințate. Cuvintele de vibrantă frumusețe rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu despre rolul și locul clasei muncitoare în societate și în partid le-am ascultat cu emoție, cu deplină aprobare și le-am înțeles ca pe o mare și actuală sarcină pentru noi, de a forma un fond de cadre puternic și competent, sănătos și combativ, în care reprezentanții clasei muncitoare să ocupe locul ce li se cuvine". Totodată, vorbitorul s-a ocupat de unele probleme legate de necesitatea ca fiecare membru al partidului să-și organizeze întreaga viață pe baza normelor eticii și echității socialiste, să muncească și să trăiască în spiritul principiilor comuniste, să se afle tot timpul in mijlocul maselor de oameni ai muncii.Aceeași problematică a fost abordată și de tovarășul Barbu Radu, prim-secretar al Comitetului orășenesc Slatina al P.C.R., care a relevat că sporirea exigenței față de calitățile moral- politice și profesionale ale tuturor membrilor de partid au întărit forța de mobilizare și influențare, combativitatea față de lipsuri și neajunsuri, precum și competența organizațiilor de partid în conducerea activității economice, politice si social- culturale — vorbitorul stăruind, de asemenea, asupra necesității unei griji mai accentuate privind controlul îndeplinirii hotărîrilor proprii și ale organelor superioare, atragerea și folosirea activelor de partid de către toate organele și organizațiile de partid.Tovarășa Catrina Orhean, muncitoare la Fabrica de cherestea Gura Humorului, județul Suceava, șl-a exprimat deplina țonvingere că măsurile pe linia perfecționării' activității organe- jorț de conducere colectivă vor duce la sporirea rolului și contribuției consiliilor oamenilor muncii în organizarea mai bună a producției și a muncii, îndeplinirea și depășirea planului de către fiecare întreprindere și pe ansamblul economiei naționale, la creșterea rolului conducător

Secțiunea pentru perfecționarea învățămîntului, 
pregătirea forței de muncă, creșterea 

și promovarea cadrelor
Lucrările Secțiunii pentru perfecționarea învățămîntului, 

pregătirea forței de muncă, creșterea și promovarea cadrelor, 
la care au fost prezenți 239 delegați și 13 invitați, au fost 
conduse de tovarășul EMIL BOBU, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Din prezidiul 
secțiunii au mai făcut parte tov.arășii Iosif Uglar, Richard 
Winter, Gheorghe Blaj, Adalbert Crișan, Petre Duminică, 
Suzana Gâdea, George Homoștean, Ion Negrea.La dezbateri au luat cuvîntul 27 de tovarăși. în unanimitate, vorbitorii și-au exprimat totala adeziune la documentele Conferinței Naționale a P.C.R. — eveniment de o excepțională importanță, cu profunde impli; cații in viața patriei și poporului — la politica internă și externă a partidului și statului nostru, subliniind rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea direcțiilor fundamentale de dezvoltare, actuală și în perspectivă, a României. In spiritul tezelor de înaltă valoare teoretică și practică din Raportul prezentat de secretarul general al partidului, au fost analizate pe larg problemele majore din domeniul pregătirii forței de muncă, creșterii și promovării cadrelor, realizările obținute în acest domeniu, la scară națională, cît și pe plan local. Vorbitorii au e- vidențiat grija cu care partidul se ocupă, in permanență, de pregătirea forței de muncă în strinsă concordanță cu cerințele dezvoltării impetuoase a industriei, a întregii economii naționale și au dat o înaltă apreciere contribuției creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la revoluționarea întregului învățămînt, la procesul de integrare a învățămîntului cu producția și cercetarea, la îmbunătățirea sistemului de creștere și promovare a cadrelor. Participanții s-au referit pe larg la modalitățile concrete de traducere în viață de către organele și organizațiile de partid a hotărîrilor privind imbunătățirea conținutului pregătirii teoretice și practice a elevilor și studenților. înfăptuirea integrării învățămîntului cu cercetarea și producția, armonizarea instruirii practice a tineretului cu necesitățile de forță de muncă ale județelor, dezvoltarea bazei tehnico-materiale a unităților de învățămint și folosirea eficientă a acesteia. O a- tenție deosebită s-a acordat problemelor referitoare la recrutarea și pregătirea forței de muncă pentru noile obiective, pentru sectoarele și zonele cu deficit de personal muncitor, îndeosebi a județelor care vor cunoaște un ritm superior de dezvoltare in actualul cincinal. Au fost prezentate, de asemenea, preocupările organelor și orga

al clasei muncitoare. Vorbitoarea a propus, avînd în vedere sporirea rolului secretarilor organizațiilor de partid, ca aceștia să urmeze cursuri de scurtă durată la școlile interjudețene de partid in vederea unei pregătiri temeinice în principalele probleme ale atribuțiilor ce le revin în funcția de președinți ai consiliului oamenilor muncii.La rindul său, tovarășul Fo- gea Brîncoveaiiu, prim-secretar al Comitetului municipal Hunedoara al P.C.R., a arătat că mutarea centrului de greutate al activității de partid in unitățile de bază, respectarea riguroasă a principiului .muncii și conducerii colective, dezvoltarea democrației interne de partid sint condiții de primă însemnătate pentru a crea un climat propice stabilirii unor măsuri eficiente, ca rezultat al gîndirii colective și asigurării unei largi deschideri către participarea maselor de oameni ai muncii la actul conducerii,„Ca de altfel multe alte județe — a arătat tovarășul Flo- rea Ristache, prim-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R. — județul nostru oferă un exemplu edificator al justeței măsurilor stabilite de Conferința Națională a P.C.R. din 1967 privind îmbunătățirea împărțirii administrați v-terito- riale a țării și, în general, politica partidului de repartizare teritorială judicioasă a forțelor de producție. Dacă acum 10 ani, valoarea producției globale a județului nu depășea cu mult 3 miliarde lei, în acest an se realizează aproape 17 miliarde lei, iar în anul 1980 producția globală industrială va ajunge la peste 23 miliarde lei, cu un ritm anual de creștere de 14,9 la sută".Tovarășul loan Foriș, prim- secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R., a exprimat, între altele, aprobarea entuziastă pe care comuniștii și toți oamenii muncii sătmăreni, fără deosebire de naționalitate, asemenea întregului popor, o dau activității internaționale a partidului și statului, care este în deplină concordanță cu interesele fundamentale ale națiunii noastre, cu aspirațiile înaintate ale tuturor popoarelor. Cu sentimente de puternică mîndrie patriotică a fost primită și în județul Satu'Mare — a arătat vorbitorul — înalta recunoaștere pe care Consiliu] Mondial al Păcii a dat-o rolului și activității excepționale a tovarășului Nicolae Ceaușescu în promovarea destinderii, colaborării și păcii, ca o contribuție de mare preț a României în interesul dezvoltării progresiste a vieții internaționale. '„Sîntem conștienți — a spus tovarășul Ilie Necula, secretar al comitetului comunal de partid Stejaru, județul Teleorman — că mai avem multe de făcut pentru a imprima în activitatea tuturor organizațiilor de partid spiritul militant, revoluționar, combativ, pe care îl cere conducerea partidului nostru, pe care viața însăși îl solicită. Mai sînt membri de partid, unii chiar cu funcții în organele de conducere, care dau dovadă de automulțumire, nu militează 

nizațiilor de partid pentru îmbunătățirea, în conformitate cu indicațiile conducerii superioare de partid, a acțiunii de creștere și promovare a cadrelor. în apelași timp, participanții la dezbateri au criticat neajunsurile ce s-au manifestat în invăță- mint. în pregătirea forței de muncă, în creșterea și promovarea cadrelor, in activitatea Ministerului Educației și învăță- mintului, ministerelor economice și altor instituții centrale.în cadrul secțiunii vorbitorii au făcut numeroase propuneri privind mai buna fundamentare a cifrelor de școlarizare pentru diverse profile și perfecționarea rețelei școlare, inițierea unor acțiuni complexe pentru orientarea școlară și profesională a tineretului, sporirea contribuției întreprinderilor și ministerelor pentru dotarea laboratoarelor și atelierelor cu mijloace tehnice moderne, precum și asigurarea școlilor cu cei mai buni ingineri și maiștri-instructori, apariția la timp a manualelor școlare și elaborarea unui număr mai mare de lucrări privind tehnicile' și tehnologiile moderne necesare perfecționării pregătirii muncitorilor.Participanții la dezbateri au evidențiat necesitatea intensificării eforturilor pentru cultivarea în rîndul tineretului, al tuturor oamenilor muncii, a înaltelor calități moral-politice, a respectării principiilor și normelor eticii și echității socialiste, întronarea în unitățile din toate domeniile de activitate a ordinii și disciplinei, a spiritului revoluționar, creșterea rolului organizațiilor de partid în formarea și educarea omului nou, constructor al socialismului și comunismului.Evidențiind grija cu care partidul nostru se preocupă de pregătirea forței de muncă în strinsă concordanță cu cerințele impetuoase ale industriei. ale întregii economii naționale, tovarășul Gheorghe Blaj, prim-secretar al Comitetului județean Bihor al P.C.R., a împărtășit preocupările organizației județene de partid pentru transpunerea în viață a măsurilor stabilite în acest an de Comitetul Central prin care s-a încheiat procesul de reorganizare și așezare a învățămintului de toate gradele din țara noas

permanent pentru prevenirea și înlăturarea neajunsurilor, pentru respectarea ordinii și disciplinei, pentru soluționarea operativă a problemelor care se ridică la fiecare loc de muncă".„în județul Tulcea, a spus tovarășul Ion C. Petre, prim- secretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R., s-a încetățenit practica ca unele analize să fie făcute de birou și secretariat la fața locului, pentru soluționarea operativă a problemelor care se ridică în unitățile și organizațiile de partid. Aceste măsuri au avut o influență pozitivă în activitatea comitetelor de partid și a birourilor organizațiilor de bază, a consiliilor oamenilor muncii, ceea ce a determinat obținerea unor rezultate bune în economie și întărirea vieții interne de partid".în cuvîntul său, tovarășa Cristina Popescu, maistru la întreprinderea de confecții Craiova, a arătat: „Printre problemele care ne preocupă în prezent, concomitent cu îmbunătățirea stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid, se află și perfecționarea activității consiliului oamenilor muncii din întreprindere, în concordanță cu măsurile stabilite de primul Congres al consiliilor oamenilor muncii care a avut loc in vara acestui an". în acest sens, vorbitoarea a subliniat necesitatea ca organizațiile de partid să acorde un sprijin mai puternic și mai consecvent activității consiliilor.în cuvintul său, tovarășul Ludovic Fazekas, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R., a subliniat preocuparea ca, în toate compartimentele, și în mod deosebit în unitățile noi, să existe organizații de partid puternice, bine ancorate în problemele economico- soclale, capabile să conducă și să rezolve cu competență problemele. Pentru întărirea rolului conducător al organizațiilor de partid — a spus vorbitorul — am avut în vedere permanent asigurarea unei asemenea compoziții a organizației județene de partid care să reflecte în mod corespunzător compoziția socială și națională a populației județului. Astfel, din totalul membrilor de partid, peste 56 la sută sînt muncitori, 28,5 la sută sînt femei, 17,4 la sută români, 82.6 la sută sînt maghiari. în continuare, amintind noile măsuri stabilite de conducerea partidului pentru ridicarea pe o treaptă superioară a rolului conducător al organizațiilor de partid, vorbitorul a spus : ne propunem să ne intensificăm mai mult eforturile pentru a asigura un conținut și un nivel corespunzător tuturor analizelor și dezbaterilor, o participare mai sistematică a membrilor organelor de partid, a activului și aparatului de partid la viața organizațiilor de bază, să repartizăm mai judicios sarcinile pentru fiecare comunist și să urmărim mai riguros îndeplinirea acestora.Tovarășul Ștefan Dinu, secretar al Consiliului politic al 

tră pe baze moderne. între acestea, elaborarea la nivelul fiecărei întreprinderi și la nivel județean a unor programe de asigurare, pregătire și perfecționare a forței de muncă necesară înfăptuirii obiectivelor de dezvoltare economico-socială a județului, consolidarea și dezvoltarea bazei materiale a tuturor unităților școlare nou înființate sau reprofilate, încadrarea lor cu specialiști cît mai bine pregătiți și cu experiență, capabili să asigure formarea unor muncitori cu înaltă calificare, cu prioritate în domeniul electronicii, electrotehnicii, mecanicii fine, automatizării, asigurarea condițiilor necesare promovării în diferite funcții a cadrelor tinere, a cadrelor care provin din rîndul clasei muncitoare.După ce a înfățișat unele din experiențele colectivului său de muncă în ce privește policalificarea și ridicarea calificării cadrelor, în funcție de modificările care au loc în structura și înzestrarea tehnică a economiei naționale, a fiecărui loc de muncă, toviră- șul Gheorghe Neațu, prim-secretar al Comitetului de partid al Combinatului siderurgic Galați, s-a referit la necesitatea acoperirii necesarului de personal în meseriile cu profil siderurgic (cocsari. aglomeratoriști, furna- liști, oțelari, zidari șamotori), domeniu în care ■ ar trebui revăzută și balanța pe țară a pregătirii unor astfel de muncitori, acționîndu-se mai hotă- rît pentru a înlătura fenomenul de fluctuație a forței de muncă.în cuvintul său, Cornelia Teo- dorescu, secretar ai Comitetului orășenesc Cîmpina al P.C.R., a subliniat experiența bună do- bîndită de o serie de întreprinderi industriale ale orașului in organizarea de forme diferite de calificare și perfecționare pe categorii de meserii, grija deosebită ce se manifestă pentru pregătirea celor aproape 10 000 de elevi din cele 5 licee industriale ale orașului. Referindu-se la promovarea cadrelor, vorbitoarea a scos în evidență o serie de aspecte negative în această activitate, pe plan local, mai ales în ce privește promovarea femeilor în munci de răspundere.Gheorghe Andrea, maistru la turnătoria de lingotiere din întreprinderea „Victoria" Călan, a menționat, între altele, necesitatea acordării unei atenții sporite pregătirii cadrelor medii și superioare, avînd în vedere nivelul tehnic ridicat al viitoarelor agregate care vor intra in dotarea întreprinderii, a economiei naționale, in general, întrucît noile obiective ce vor 

marinei, a spus : „Apreciez ca fiind o îndatorire principială a organizațiilor noastre de partid de a se preocupa permanent de educarea cadrelor și militarilor în termen în spiritul normelor vieții și muncii comuniștilor, al respectării neabătute a ordinii și disciplinei militare — condiție esențială pentru obținerea și in viitor a unor rezultate superioare".„Pornind de la faptul că în județul nostru trăiesc și muncesc împreună tineri români, maghiari, germani, organele și organizațiile U.T.C. acordă o deosebită atenție educării tinerilor în spiritul unității și frăției, al datoriei de a munci și învăța cu răspundere, de a participa tot mai activ la înfăptuirea neabătută a Programului partidului — a spus în cuvintul său tovarășa Angela Isăroiu, prim-secretar al Comitetului județean Mureș al U.T.C. în viitor vom acționa și mai energic pentru desfășurarea unei susținute activități politico- educative în mijlocul colectivelor de tineri, pentru însușirea concepției științifice despre lume și viață, pentru înrădăcinarea unor puternice sentimente și convingeri patriotice".Au mai luat cuvîntul, pentru a formula diverse propuneri, tovarășii Constantin Dinu, prim- secretar al Comitetului orășenesc Rîmnicu Sărat al P.C.R., Stoian Stoian, prim-secretar al Comitetului municipal Giurgiu al P.C.R., Costache Lăcătușii, secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R., Victor Streinu, secretar al comitetului de partid și primar al comunei Unțeni, județul Botoșani, Alexandru Borța, maistru la întreprinderea de construcții-montaj minier Rovinari, județul Gorj, Nicolae Șendroiu, secretar al comitetului orășenesc de partid Găești, județul Dîmbovița, Virgil Hampu, prim-secretar al Comitetului municipal București al U.T.C., Die Dima, secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., Paul Tirnoveanu, maistru principal, secretar al comitetului de partid al întreprinderii metalurgice de metale neferoase Baia Mare, Pompei Petreanu, șef de secție la Comitetul județean Arad al P.C.R., Ion Radu, secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R., Eugenia Pascu, cooperatoare din comuna Crăciunel, județul Alba, Pop Coriolan, președintele Colegiului județean Timiș al P.C.R., Viorel Dirlea, maistru la Combinatul de lianți — Turda, Alexandru Coroiu, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Unio“-Satu Mare.Exprimîndu-și adeziunea la întreaga politică a partidului și statului, participanții la lucrările secțiunii au asigurat conducerea partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că, împreună cu comuniștii și toți ceilalți oameni ăi muncii din unitățile economico-sociale din care fac parte, vor depune toate eforturile pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin, își vor consacra întreaga capacitate de muncă pentru îndeplinirea hoțărîrilor ce le va adopta Conferința Națională, pentru înfăptuirea Programului partidului.

fi puse în funcțiune cer cadre bine pregătite, a făcut propunerea ca Ministerul Industriei Metalurgice să contribuie mai eficient la dotarea centrului școlar din localitate.Subliniind că noua rețea de învățămînt, organizată pe baza ho- tăririlor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 28—29 iunie a.c., corespunde structurii economico- sociale a județului Vaslui, Elena Rănceanu, secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R., s-a referit pe larg la măsurile privind asigurarea bazei didac- tico-materiale care să confere învățămîntului din județ capacitatea de a răspunde întocmai exigențelor actuale pe linia pregătirii și educării elevilor pentru muncă și în spiritul muncii.Relevînd că in Universitate s-au obținut, pe baza îndrumărilor date de conducerea partidului, rezultate superioare in perfecționarea programelor de învățămînt, imbunătățirea metodelor și tehnicilor de predare și seminarizare, a formelor și conținutului practicii productive, a întregii munci politico-educative, tovarășul George Ciucu, rectorul Universității din București, s-a referit, in spirit critic și autocritic, la unele lipsuri. Faptul că unele cadre didactice nu participă pe măsura capacităților lor la munca de pregătire și educare politico- ideologică a studenților, că nu sînt puse întotdeauna în dezbatere cazurile de abatere de la disciplina și etica universitară impune creșterea spiritului de răspundere și a exigenței organelor și organizațiilor de partid, a Senatului și Asociației Studenților Comuniști în amplificarea și îmbunătățirea conținutului muncii politico-educative, în desfășurarea unei activități vii, concrete, nemijlocite cu oamenii.în cuvîntul său, general-loco- tenent Constantin Opriță, din Ministerul Apărării Naționale, a expus preocupările existente in domeniul perfecționării conținutului învățămîntului militar, accentuării caracterului său prac- tic-aplicativ și legării strînse de cerințele instruirii și educării trupelor. îmbunătățirii sistemului de perfecționare a pregătirii ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor, lărgirii orizontului de cunoaștere, educării și călirii politice a cadrelor din armată. In atenția organelor și organizațiilor de partid din armată se află permanent respectarea cu fermitate a criteriilor politice, profesionale și morale în promovarea cadrelor.După ce a trecut în revistă rezultatele concrete obținute în realizarea, pe plan local, a ne

cesarului forței de muncă în domeniul producerii materialelor de construcții, energiei electrice, al construcțiilor de mașini, tovarășul Ion Negrea, prim-secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., a analizat cauzele care au determinat ca in minerit — principala ramură e- conomică a județului — pregătirea profesională a forței de muncă să nu atingă încă volumul și complexitatea impuse de activitatea din acest important bazin carbonifer al țării. Pentru remedierea neajunsurilor semnalate, vorbitorul a subliniat necesitatea ca ministerele și centralele economice, comitetul județean de partid să acționeze mai operativ pentru construirea în județ a grupurilor școlare incluse în plan de mai mulți ani (cu profil minier și energetic), dotarea corespunzătoare a unităților școlare existente, organizarea mai rațională a pregătirii tinerilor în meserii aferente activității din cariere — excava- toriști, buldozeriști, lăcătuși, e- lectricieni.Studenta Valeria Ungureanu de la Institutul agronomic din Iași, a arătat că, alături de întregul tineret al patriei, studenții ieșeni depun toate eforturile pentru a răspunde grijii părintești a partidului, printr-o pregătire temeinică pentru muncă și viață, astfel încît să devină buni specialiști, capabili să contribuie cu toată capacitatea lor la înfăptuirea politicii partidului de înălțare a României pe culmile progresului și civilizației. Ei obțin rezultate tot mai bune pe linia modernizării în- vățămîntului, legării sale organice cu producția și cercetarea.In cuvîntul său, tovarășul Foti Craioveanu, secretar al comitetului de partid de la Șantierul naval Brăila, a consemnat o serie de realizări ale colectivului de muncă pe care îl reprezintă, precizînd că față de 1970, în acest al doilea an al cincinalului revoluției tehnico-științi- fice s-a reușit o reducere cu 200 000 ore a timpului de execuție a unui cargou de 4 500 tdw, precum și modalitățile concrete de formare a cadrelor, de pregătire a necesarului de forță de muncă in strinsă corelație cu sarcinile de producție ale șantierului.Ocupîndu-se de dezvoltarea și perfecționarea întregii rețele a învățămîntului din județul Harghita, tovarășa Petho Elena, profesoară la Liceul industrial nr. 1 din Miercurea Ciuc, a a- rătat că din cele 22 de lițee existente, 16 sînt industriale și agroindustriale, avînd o diversitate de profile în strinsă concordanță cu necesitățile de pregătire a cadrelor calificate pentru economia județului în plină dezvoltare. Ca președintă a comitetului județean Harghita al femeilor, vorbitoarea a menționat că trebuie să se acționeze cu mai multă consecvență. și fermitate pe linia promovării femeilor în munci de răspundere.Tovarășa Suzana Gâdea, ministrul educației și invățămîn- tului, a raportat conferinței, în numele tuturor slujitorilor școlii, că sarcinile stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c. și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la așezarea pe o bază nouă a în- vățămintului, în concordanță cu prevederile Programului partidului, se realizează cu succes. Au fost perfecționate structura învățămîntului liceal și profesional, nomenclatorul de profile și specializări din învățămin- tul superior, au fost elaborate noi planuri și programe de învățămînt și s-a acționat împreună cu celelalte ministere și instituții centrale pentru asigurarea cadrelor didactice și a bazei materiale necesare, a manualelor și altor mijloace de învățămînt. Referindu-se la unele neajunsuri ce se mai manifestă în învățămînt, vorbitoarea a subliniat necesitatea ca. în continuare, M.E.I., cit și conducerile ministerelor economice să depună e- forturi mai mari pentru rezol
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culturală și de educație socialistă a maselor, la care au parti
cipat 250 delegați și 71 invitați, au fost conduse de către 
tovarășul CORNEL BURTICĂ, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Din prezidiu au mai făcut 
parte tovarășii Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Ștefan 
Mocuța, Vasile Mușat, Ferdinand Nagy, Ilie Radulescu, 
Constantin Sandu.în cuvîntul lor, participanții la dezbateri au exprimat în mod unanim deplina aprobare față de raportul prezentat de secretarul general al partidului, document de excepțională însemnătate teoretică și practică, analiză magistrală a realităților socialiste ale țării, a problemelor fundamentale ale lumii contemporane, amplu și mobilizator program de acțiune pentru întreaga noastră națiune în vederea înfăptuirii mărețelor obiective ale Congresului al XI-lea al partidului, a istoricului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. S-a afirmat totodată acordul cu conținutul și orientările cuprinse în celelalte documente înscrise pe ordinea de zi a Conferinței Naționale.Dînd expresie sentimentelor unanime de prețuire și încredere care însuflețesc pe toți comuniștii, întregul nostru popor, vorbitorii au relevat rolul și contribuția esențială a tovarășului Nicolae Ceaușescu în vasta operă de elaborare și traducere în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, dedicată înfloririi necontenite a patriei socialiste, activitatea sa neobosită, înalt patriotică și profund revoluționară, strălucita sa prezență în viața internațională. Participanții la lucrările secțiunii și-au exprimat înalta satisfacție că, prin înfăptuirea politicii partidului. România socialistă se bucură de prețuire și prestigiu în conști

varea eficientă 5 tuturor problemelor privind asigurarea bazei materiale a școlii, corespunzător cerințelor actuale, îmbunătățirea conținutului, ridicarea nivelului științific și legarea învățămîntului de producție, de viață.Politica științifică a P.C.R. de dezvoltare puternică a forțelor de producție și repartizarea lor armonioasă pe întregul teritoriu al țării, a spus în cuvîntul său Mihai Ilanganu, prim- secretar al Comitetului județean Suceava al U.T.C., își găsește pe deplin materializarea și în județul Suceava, unde, în acest cincinal, volumul investițiilor este de peste două ori mai mare decît în cincinalul 1971—1975. Cele peste 40 de obiective care vor fi construite sau dezvoltate vor necesita forță de muncă cu o temeinică pregătire. Prin antrenarea tuturor factorilor la această acțiune s-a reușit ca necesarul de muncitori calificați să se realizeze a- proape în întregime, cu excepția sectoarelor minier și de construcții, unde nu s-a îndeplinit planul de școlarizare în meseriile de miner și zidar.Karl Ervin Ulbrich, directorul Liceului industrial de textile din Sibiu, după ce a relatat experiența colectivului didactic in pregătirea practică a elevilor, realizată în ateliere-școală, pe baza unui plan concret de producție, ce atinge în acest an peste 18 milioane lei, s-a referit la necesitatea unei mai intense antrenări a familiei jn munca de orientare școlară și profesională a tineretului, la contribuția pe care trebuie să o aducă, în această direcție, organizațiile de femei, comitetele de cetățeni etc.în cuvîntul său, tovarășul Vlad Ionel Silviu, rectorul Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, s-a referit, printre altele, la necesitatea perfecționării conținutului învățămîntului. Am reluat in toate colectivele, a spus vorbitorul, problema conținutului cursurilor, a eficacității și metodologiei lor, convinși fiind că sînt de depășit încă prejudecăți, concepții anacronice despre formele comunicării, sporind capacitatea de a interpreta riguros, filozofic, fenomenele cercetate. Trebuie să învingem încă spiritul tradiționalist al transmiterii de informații și să facem ca dascălul și studentul să dialogheze în așa fel ca școala să formeze informînd, să incite gîndirea creatoare a viitorului specialist.Primul secretar al Comitetului orășenesc Oltenița al P.C.R., Nicolae Iosin, a menționat că, în ultimii 10 ani, în economia orașului au fost create circa 10 000 noi locuri de muncă, iar pînă în 1980 se vor crea alte 4 000. Se întreprind măsuri eficiente privind asigurarea necesarului de cadre în meserii specifice, cerute de actualele și viitoarele unități industriale.Alături de realizarea integrală a investițiilor alocate județului, a s-pus în cuvîntul său tovarășul Petre Duminică, prim- secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R., considerăm problema pregătirii cadrelor una din problemele ho- tăritoare pentru înfăptuirea sarcinilor care ne revin din documentele Congresului al XI-lea al partidului. Pornind de la cerințele impuse de dezvoltarea economico-socială a județului, comitetul județean de partid a întocmit un plan special de pregătire a cadrelor eșalonat pe ani și corelat cu dezvoltarea sau intrarea in funcțiune a obiectivelor, a cărui îndeplinire e urmărită cu multă atenție. Pentru predarea obiectelor cu profil tehnic, în licee și școli profesionale au fost repartizați cei mai buni specialiști din producție în frunte cu directorii, inginerii șefi, conducătorii de compartimente din întreprinderi. Periodic, comitetul județean de partid analizează împreună cu aceștia și cu conducerile din școli modul în care se asigură pregătirea de specialitate a ele

ința lumii de azi, a tuturor forțelor care acționează pentru pace și colaborare internațională.Evidențiind rezultatele obținute în înfăptuirea sarcinilor în domeniul activității ideologice ce au rezultat din hotăririle Congresului al XI-lea al P.C.R., ale Congresului educației politice și al culturii socialiste, din orientările și indicațiile secretarului general al partidului cu prilejul celor două consfătuiri de lucru care au avut loc în luna septembrie la Comitetul Central, participanții la dezbateri au subliniat faptul că în această perioadă a crescut rolul organizațiilor de partid în conducerea activității ideologice, s-au îmbunătățit conținutul și formele învățămîntului politico-ideologic, care cuprinde marea majoritate a populației active, au sporit eficiența și contribuția a- cestuia la cunoașterea și însușirea de către oamenii muncii a hotărîrilor de partid și a legilor țării, la soluționarea cu mai multă competență a problemelor majore cu care se confruntă colectivele din întreprinderi, instituții, unități din agricultură.Munca politico-educațivă, s-a relevat în cadrul dezbaterilor, este mai strîns legată de activitatea economică și socială, acționează in mod constant pentru aplicarea normelor eticii și echității socialiste, formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, educarea patriotică, revoluționară a oamenilor muncii, îndeosebi a tineretului, în spiritul dragostei și devotamentului 

vilor, viitorii muncitori calificați ai întreprinderilor locale.în cuvîntul său, maistrul Dumitru Dobrin, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de construcții-montaje siderurgice Călărași, a arătat că acționî.nd pe linia îndeplinirii sarcinilor izvorite din hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din luna iunie a.c., în întreprinderea unde lucrează s-a acordat o deosebită atenție repartizării judicioase a forței de muncă, pregătirii corespunzătoare a acesteia. Numărul lucrătorilor din personalul auxiliar a fost redus în mod simțitor, aceștia fiind repartizați în sectoarele productive, iar muncitorii necalificați au fost încadrați în cursurile de calificare la locul de muncă.După ce a subliniat rapida dezvoltare economico-socială a județului, Fiistos Emeric, secretar al Comitetului județean Co- vasna al P.C.R., a menționat că aceasta impune pregătirea, în acest cincinal, a circa 15 000 de noi muncitori și tehnicieni, față de 7 000 în cincinalul precedent. Precizînd că se acoperă astfel necesarul de personal muncitor în toate domeniile de activitate ale județului, vorbitorul s-a ocupat de acțiunile concrete în direcția pregătirii corespunzătoare a acestuia. Referin- du-se la activitatea de promovare a cadrelor, a apreciat rezultatele pozitive, semnalînd și o serie de deficiențe, mai ales în privința promovării femeilor.în cuvîntul său, Gheorghe Roman, prim-secretar al Comitetului municipal Sighetu Mar- mației al P.C.R., a arătat că, in prezent, în municipiu circa 90 la sută din cei integrați în muncă sînt calificați, acest procent ur- mînd să crească la 96 la sută în 1980. In această ordine de idei, vorbitorul a remarcat că în următorii ani ai cincinalului actual vor fi calificați alți 3 000 de muncitori, din care 70 la sută femei, majoritatea pentru industria u- șoară, ceea ce va face ca forța de muncă feminină calificată să ajungă, in 1980, la circa 50 la sută din totalul celor ce vor munci în industria municipiului.Paralel cu preocuparea pentru punerea la timp in funcțiune a noilor obiective economice, a menționat în cuvintul său tovarășul George Homoștean, prim- secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R., s-a acordat o mare atenție pregătirii forței de muncă. îndeosebi s-a insistat a- supra orientării tineretului școlar spre meserii specifice necesare unităților economice locale. S-au editat anual ghiduri de o- rientare școlară și profesională, au avut loc întîlniri ale tineretului cu muncitori de înaltă calificare. Organizațiile de partid și U.T.C. desfășoară o intensa muncă politico-educativă în rindul tineretului școlar de orientare a acestuia spre producție, pentru însușirea mai temeinică a unei meserii la nivelul tehnicii actuale. în acest context s-a semnalat lipsa unor manuale la disciplinele tehnice de profil din învățămîntul profesional.Rezultatele obținute de Universitatea din Brașov în cadrul vastului program stabilit deconducerea partidului privind integrarea învățămîntului cucercetarea și producția, cu practica socială, a spus tovarășul Florea Hudiță, rectorul Univer-y sității din Brașov, confirmă intru totul justețea, oportunitatea și înalta eficiență a acestei orientări revoluționare. O particularitate distinctă o constituie deplasarea activității cadrelor de profil pe marile platforme industriale'ale municipiului și județului Brașov, crearea unor centre integrate de învăță- mînt-cercetare-inginerie tehnologică și producție la întreprinderile de autocamioane și tractoare, implicarea directă a studenților și cadrelor didactice în activitatea de cercetare și proiectare a I.C.P.A.T., a unor unități de industrializare a lemnului și din silvicultură. Sînt însă necesare preocupări mai energice pentru modernizarea pro

față de partid și popor. Pe baza indicațiilor secretarului general al partidului, la activitatea politico-ideologică și cultural-edu- cativă participă, in mai mare măsură, membrii organelor, activiștii de partid, conducători de întreprinderi și instituții, cadre competente, cu o bună pregătire politico-ideologică.Delegații au evidențiat, de asemenea, realizările în domeniul creației ■ și interpretării cultural- artistice prilejuite, îndeosebi, de desfășurarea Festivalului național „Cintarea României".Desfășurîndu-se într-o atmosferă de lucru, de exigență partinică, de analiză responsabilă, în spirit critic și autocritic, în lucrările secțiunii s-au evidențiat, totodată, principalele neajunsuri existente în activitatea politico-ideologică desfășurată de organele și organizațiile de partid, cauzele acestora, s-au făcut importante și numeroase propuneri.Relevînd preocuparea pentru legarea cit mai organică a activității politico-ideologice de problemele reale, concrete ale fiecărui colectiv de muncă, antrenarea cadrelor de conducere la activitatea politico-ideologică, tovarășul Aurel Ncgucioiu, secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., a prezentat unele inițiative, acțiuni valoroase in domeniul propagandei, al învățămîntului de partid, în munca politică de la om la om, in popularizarea experienței înaintate, arătînd că este necesar să se imprime activității politico- ideologice un caracter mult mai critic față de tot ceea ce este învechit, pentru sporirea rolului educativ al procesului de muncă, al colectivelor de oameni ai muncii. In realitățile din țara noastră — a spus vorbitorul — fiecare întreprindere reprezintă o unitate tehnică, economică, politică și socială. în competența și răs

cesului didactic în concordanță cu cerințele revoluției tehnico- științifice, precum și pentru conducerea și realizarea actului educativ prin valorificarea efectivă a spiritului de ordine și disciplină, a conștiinței muncitorești ce caracterizează colectivele de muncă din întreprinderile unde studenții își desfășoară activitatea practică.în scopul îmbunătățirii muncii, a spus tovarășa Elena Ma- teescu, inspector la Inspectoratul școlar județean Argeș, se simte tot mai mult nevoia unor reglementări mai riguroase privind competența și atribuțiile inspectoratelor școlare județene în organizarea și desfășurarea întregii activități instructiv-edu- cative în liceele de specialitate. Atît forurile de învățămînt, cît și întreprinderile, dar mai ales ministerele economice trebuie să acționeze mai eficient pentru a dota atelierele-școală cu mașini și instalații corespunzătoare cerințelor tehnicii moderne.David Gheorghe, secretar al comitetului de partid din unitățile C.F.R.-Craiova, a relevat, în cuvîntul său, experiența unor organizații de partid din unitățile economice din Craiova in sprijinirea tinerilor muncitori pentru integrarea mai rapidă și eficientă în producție, pentru îmbogățirea și perfecționarea cunoștințelor profesionaleiReferindu-se Ia problemele specifice ale pregătirii forței de muncă la Constanța, Dan Nicolae, secretar al Comitetului municipal de partid Constanța, a arătat că cerințele cele mai mari se manifestă în industrie, construcții, în activitatea portului, la meserii cu pronunțat specific bărbătesc (cazangii, fierari-betoniști, mașiniști, mecanizatori și lucrători portuari). Rămîne disponibilă încă o însemnată forță de muncă feminină pentru care s-au elaborat unele programe de încadrare in locuri accesibile. Sint necesare eforturi sporite în direcția folosirii raționale, eficiente a forței de muncă existente.în vederea perfecționării continue a conținutului învățămîntului, Petru Radu, inspector general la Inspectoratul școlar al județului Timiș, a menționat că, întrucît pregătirea forței de muncă necesară economiei naționale reclamă într-o măsură mai mare întărirea caracterului practic al întregului proces de învățămint, este necesar ca în cadrul cursurilor de reciclare organizate Ia toate nivelurile cu cadrele didactice să se pună un accent mai mare pe organizarea și desfășurarea unor acțiuni practice. Pentru inginerii și maiștrii instructori care urmează să predea in învățămint se impune organizarea unor cursuri pregătitoare, cu deosebire practice, prin care să fie in.ițiați în conceperea, organizarea și desfășurarea activităților didactice educative cu elevii.Președintele Consiliului județean Neamț al sindicatelor. Dumitru Puiu, a subliniat că la nivelul județului s-a reușit să se califice, pînă în prezent, aproape jumătate din personalul muncitor planificat pe întregul cincinal actual. El a amintit, pe această linie, acțiunile care au fost organizate, precum și o serie de inițiative cu caracter profesional și poli- tico-educativ, menționînd, totodată, deficiențele care s-au manifestat, mai ales în pregătirea profesională a tinerilor.Participanții la dezbateri s-au angajat in numele tuturor celor pe care ii reprezintă la Conferința Națională a partidului să nu precupețească nici un efort pentru a da viață hotărîrilor care vor fi adoptate, obiectivelor înscrise în strălucitul Raport al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că vor munci cu și mai mult elan pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce le revin din Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

punderea ei trebuie să intre, pe lingă performanțele tehnice, economice și estetice ale 'produselor și autorii acestor performanțe, oamenii cu toate preocupările, grijile și idealurile lor. Creșterea rolului educativ al procesului de muncă este o legitate a socialismului, o cale de înaintare spre autoconducere și autoeducare. De aceea milităm pentru transformarea procesului de muncă în cea mai cuprinzătoare și democratică școală de educație comunistă.în cuvintul său, tovarășul Nicolae Firățoiu, secretar al comitetului de partid de la schela petrolieră Tirgoviște, a subliniat necesitatea sincronizării muncii politice și cultural-educative cu cea economico-organizatorică. Vorbitorul a arătat că invăță- mîntul de partid și munca politică de la om la om au fost axate in principal pe probleme legate de întărirea disciplinei in producție, stimulînd poziția combativă, militantă a cursanților față de manifestările negative, cultivarea unei atitudini înaintate față de muncă, fată de familie, față de problemele care preocupă colectivele de muncă.Subliniind că, în prezent, sînt mai bine folosite învățămîntul politico-ideologic, munca de la om la om, informarea politică, propaganda vizuală, tovarășul Emil Rusu, excavatorist la întreprinderea minieră Rovinari, a arătat că existența unor lipsuri în acest domeniu se datorează stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid, al consiliului de educație politică și cultură socialistă, modu-“ lui defectuos, abstract, în care sint concepute unele acțiuni politico-educative de masă. Vorbitorul a subliniat că este necesar să se desfășoare o vie activitate de perfecționare a oamenilor, potrivit sarcinilor și
(Continuare in pag. a XII-*)
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(Urmare din pag. a Xl-a)cerințelor actuale. In acest sens, a făcut propuneri in vederea sporirii aportului instituțiilor centrale de investigare sociologică în activitatea de educație politică și științifică, a exprimat cerința ca presa, literatura și arta să acorde mai multă atenție problematicii minerilor, vieții și activității lor.Tovarășul Amza Săceanu, vicepreședinte al Comitetului municipal București de cultură și educație socialistă, subliniind activitatea bogată în faza republicană a Festivalului „Cîntarea României", a formațiilor de a- matori și a instituțiilor profesioniste, tot mai frecvent prezente cu spectacole, concerte, recitaluri în marile întreprinderi și instituții, a spus în cuvintul său : Deși publicul se arată receptiv la piesele inspirate din actualitate. numărul spectacolelor premiate în faza republicană, inspirate din contemporaneitate, nu este edificator. Trebuie să recunoaștem și adevărul că scriitorii, compozitorii pot să fie ajutați mult mai mult de uniunile de creație în realizarea unor contacte reale cu problemele de fond ale muncii și creației, cu preocupările oamenilor care lucrează în sfera producției materiale.După ce s-a referit la spectacolele comune realizate de către artiștii profesioniști și cei amatori, vorbitorul a scos in evidență și lipsurile ce se fac simțite in acest domeniu, formalismul și superficialitatea ce grevează asupra valorii unor manifestări. pledind pentru o mai stăruitoare acțiune de atragere in rîndul spectatorilor a unui număr mai mare de oameni ai muncii, făuritori al bunurilor materiale.în cuvîntul său, tovarășa Livia Petre, secretar adjunct al Comitetului comunal de partid Ilean- da, județul Sălaj, a arătat că pentru dezvoltarea gîndirii economice a membrilor cooperatori a fost perfecționat, an de an, învățămintul agroindustrial, la care au fost cuprinși toți cooperatorii. au fost organizate dezbateri pe marginea unor legi, schimburi de experiență, seri de calcul economic, proiecții de filme si diafilme. dezbateri. întrebări și răspunsuri, un loc important avîndu-1 brigăzile științifice, care organizează periodic. în fiecare sat, acțiuni în funcție de pregătirea, specificul și preocupările oamenilor.Tovarășul Alexandru Szekeres, secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R.. a arătat in cuvîntul său că s-a aotionat cu fermitate ca, încă de la constituirea lor, toate consiliile de e- ducație politică și cultură socialistă să devină organisme viabile, active, să adopte un stil de muncă eficient. în continuare, vorbitorul a arătat că in întreaga activitate politico-ideologică și cultural-educativă, comitetul județean de partid acordă constant atenție educării patriotice a maselor, cimentării și mai puternice a unității frățești dintre oamenii muncii români și maghiari din județ, promovînd cu consecvență participarea comună și egală a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la toate manifestările cultural- educative și artistice.Tovarășul Mircea Radu Iaco- ban, secretarul Asociației scriitorilor din Moldova, directorul editurii „Junimea", a relevat în cuvîntul său că prin grija partidului s-au creat multiple posibilități de afirmare pentru slujitorii condeiului din Iași unde, în mai puțin de zece ani, s-au editat aproape 500 de titluri, în- tt-un tiraj total ce depășește 7 000 000 exemplare — aceasta înscmnînd cite o carte la fiecare al treilea locuitor al * României socialiste și mult mai mult decit s-a tipărit la Iași de-a lungul a 325 de ani. Pentru acest fericit destin al meleagurilor noastre, în care industrializarea a avut reflex imediat în potențarea so- cial-culturală a urbei, in înflorirea activității de creație artistică, mulțumim din inimă partidului comuniștilor, mulțumim cu adine respect și înaltă prețuire secretarului său general. Vorbitorul a arătat in continuare că. deși numărul cărților tipărite fie la Iași, fie oriunde în centrele editoriale ale tării, poate ilustra dinamismul activității e- ditoriale, in ceea ce privește calitatea peisajului publicistic există încă posibilități reale de Îmbunătățire a calității muncii desfășurate in acest domeniu. A venit vremea ca inscripția „eu produc, eu controlez, eu răspund". pe care o vedem în fabrici. deasupra strungului ori războiului de țesut, să acționeze și in aria creației spirituale. în consens cu stadiul pe care l-a atins societatea noastră, cu nivelul de conștiință politică al activiștilor din frontul Ideologiei și culturii. Vorbitorul s-a referit, în continuare, la necesitatea creșterii rolului dinamic, militant al editurilor, al uniunilor de creație, de catalizare a energiilor creatoare în direcții fertile, criticînd, totodată, „consumul" de energie in sterile dispute și răfuieli personale, care iau astfel locul unei reale confruntări de principii, menite să sporească exigenta față de tot ce se scrie și se publică, pentru a mări eficienta educativă a tuturor lucrărilor literare, potrivit cerințelor oamenilor muncii, în conformitate cu marea lecție a înaintașilor.Referindu-se la sublinierea din Raportul prezentat Conferinței Naționale că la desfășurarea activității poiitico-ideologice trebuie să participe întregul partid, activul și cadrele sale de bază din toate domeniile vieții eco- nomico-sociale, tovarășul loan Retegan, secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., a arătat că sutele de cadre de conducere — directori, economiști, ingineri, cercetători — nu sînt numai lectori sau propagandiști, ci acționează ca ade- vărați activiști de partid, dind un sprijin substanțial acțiunilor educative îndreptate spre soluționarea problemelor complexe care vizează înfăptuirea obiectivelor economice și social-cul- turale din județ. în spiritul orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, ac

ționăm cu cea mai mare răspundere ca fiecare cadru de conducere, fiecare specialist să devină in realitate și un adevărat om politic.în cuvîntul său, generalul-lo- cotenent Gheorghe Gomoiu, secretar a) Consiliului Politic Superior al Armatei, s-a referit la rezultatele pozitive obținute în îndeplinirea planului de pregătire, de muncă și politică, la atenția deosebită acordată educării militarilor in spiritul tradițiilor eroice făurite in lupta pentru păstrarea ființei poporului român, subliniind faptul că întreaga activitate politico-edu- cativă din armată este orientată în direcția integrării permanente a armatei in viața social-po- litică și culturală a țării.Participarea instituțiilor armatei și a cadrelor militare la organizarea și desfășurarea amplelor manifestări științifice, culturale și politice de masă, consacrate aniversării centenarului Independenței de stat a României, celorlalte evenimente politic? ale anului, la celelalte acțiuni care au premers marele Festival al muncii și creației „Cîntarea României" și la ampla competiție sportivă „Daciada" dovedește uriașul potențial de care dispun organele și organizațiile de partid din unități și mari unități.Ne vom preocupa în continuare, cu toată hotărîrea, a spus vorbitorul în încheiere, pentru eliminarea neajunsurilor care mai există, pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, pentru conducerea mai directă de către consiliile politice a muncii de propagandă, a muncii de educație în unități, în mari unități și în comandamente.După ce s-a referit la rezultatele pozitive obținute în județul Neamț în direcția legării organice a muncii politico-educative de realizarea sarcinilor economice, Pavel Pintea, șef de secție la comitetul județean de partid, a examinat în spirit critic unele carențe ale activității politico-ideo'ogice. Nu s-a reușit încă să se determine peste tot trecerea de la faza explicării teoretice la organizarea aplicării în practică a ideilor și tezelor dezbătute ; o serie de probleme majore ale etapei pe care o parcurgem — autoconducerea muncitorească, tripla calitate de proprietar, producător și beneficiar, etica și echitatea în retribuție etc. — își găsesc încă insuficient loc în activitatea de propagandă a unor organizații de partid.în continuare, vorbitorul a făcut cîteva propuneri referitoare la desfășurarea învățămintului politico-ideologic, la instruirea și îndrumarea consiliilor de e- ducație politică, cultură socialistă, la mai buna conlucrare a principalelor forțe din domeniul culturii și educației, la unele aspecte metodologice și practice ale educației materialist-știin- țifice.în cuvintul său, tovarășul Va- sile Mușat, director general al Radioteleviziunii, s-a ocupat pe larg de activitatea radioteleviziunii. în lumina rolului, a sarcinilor importante ce revin acestei tribune de informate și formare a oamenilor, de mobilizare a lor la înfăptuirea politicii partidului, de dezbatere a problemelor politice, economice, sociale și etice care preocupă intens societatea noastră, pe toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate.Sîntem conștient! că, cu toate eforturile, mai avem încă multe de făcut pentru a răspunde pe deplin încrederii partidului, pentru a răspunde interesului și cerințelor justificate ale oamenilor muncii față de această importantă instituție a societății noastre. Sînt necesare mai multă claritate, mai multă fermitate ideologică în întreaga noastră activitate, în toate emisiunile noastre de radio și televiziune. Instituția noastră trebuie să fie unul din primii propagandiști mili- tanți neobosiți pentru cunoașterea, însușirea și aplicarea politicii partidului, a hotărîrilor partidului, a legilor țării.în acest context, vorbitorul s-a referit la răspunderile ce revin, instituțiilor de spectacole, oamenilor de artă, instituțiilor de filme, cu ajutorul și colaborarea cărora radioteleviziunea trebuie să acționeze în vederea ridicării nivelului cultural al populației.Pornind de la înțelegerea faptului că, in activitatea politico- ideologică, de formare a omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, un rol de mare însemnătate il au cadrele de conducere, și în mod deosebit conducătorii nemijlocit! de la fiecare loc de muncă, a arătat tovarășa Constanța Ciontu, secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., am așezat problema pregătirii ideologice și politico-educative a cadrelor, cît și integrarea acestora in actul educațional, în centrul preocupărilor noastre. Apreciem, a spus vorbitoarea, că actualul sistem de pregătire politico-ideologică, de cuprindere a cadrelor la această activitate, cît și conținutul formelor adoptate răspund exigentelor puse de partid cu privire la creșterea nivelului politic și a competenței cadrelor. în continuare a evidențiat unele deficiențe in activitatea politico- ideologică desfășurată în județ, îndeosebi faptul că aceasta nu a reușit în suficientă măsură să țină pasul cu marile transformări ce au loc in cadrul județului și în țară, continuînd să se manifeste o anumită auto- mulțumire, să se prezinte uneori festiv realizările, neglijîndu-se problemele concrete, strînsă legătură cu activitatea practică.Tovarășul Gheorghe Olteanu, secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R., a prezentat preocupările privind ancorarea tot mai mult a activității poiitico-ideologice In realitatea din fiecare întreprindere, de la fiecare loc de muncă, pentru ca aceasta să ajute oamenii muncii să înțeleagă temeinic și să înfăptuiască cu toată răspunderea sarcinile economico-so- ciale. Avem în vedere, a spus el, in primul rînd. ca munca de propagandă să contribuie la creșterea rolului de conducător politic al tuturor organizațiilor

de partid, cunoscut fiind că de competența lor, de modul cum acestea știu să mobilizeze masele depinde înfăptuirea politicii partidului la fiecare loc de muncă.Vorbitorul a subliniat In continuare că educația materialist- dialectică și formarea gîndirii , științifice a oamenilor au constituit o altă direcție principală a muncii de propagandă desfășurată de organele și organizațiile de partid.Tovarășul Heinrich Sitzler, secretar al Comitetului municipal Sibiu al P.C.R., președintele Consiliului județean Sibiu al oamenilor muncii de naționalitate germană, a arătat că, ți- nînd cont de problemele concrete, de mutațiile in structura economică a județului Sibiu, s-a acordat o atenție deosebită sporirii eficienței tuturor activităților și in mod deosebit a celor care vizau educația prin muncă și pentru muncă, pregătirea forței de muncă, calificarea și ridicarea calificării oamenilor. O direcție principală în care s-a acționat a fost aceea a educației populației in spiritul patriotismului socialist, al înfrățirii dintre locuitorii români și cei apar- ținind naționalităților conlocuitoare, dezvoltarea sentimentelor de dragoste față de locurile natale, de prețuire a tradițiilor valoroase de muncă și viață spirituală, făurite împreună timp de veacuri de locuitorii meleagurilor sibiene.în încheiere, vorbitorul a făcut o serie de propuneri pentru sporirea eficienței activității politico-educative și cultural-artis- tice a populației de naționalitate germană.Tovarășa Ioana Zainea, secretara organizației de partid de la ferma pentru cultivarea legumelor din C.A.P. „7 Noiembrie", Movila Miresii, județul Brăila, a relevat metodele folosite pentru intensificarea activității de educare moral-cetățenească a cooperatorilor, prin cunoașterea a- profundată și aplicarea in viață a Codului de principii și norme ale muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste și a formulat, în încheiere, propuneri privind învățămintul agroindustrial de masă și programele de televiziune destinate oamenilor muncii de la sate.Ne dăm bine seama — a spus tovarășul loan Paranici, membru al Comitetului județean Suceava al P.C.R., redactor-șef al ziarului „Zori noi" — că avem datoria politică de a prezenta omul și atitudinea sa față de muncă intr-un context mult mai larg de realități, da a le corela cu elemente ale climatului general în care se realizează sarcinile în respectiva colectivitate, de a investiga atent relațiile dintre oameni, modul cum funcționează opinia colectivă, de a pleda mai viu și argumentat pentru înțelegerea faptului că avuția națională și, implicit, bunăstarea poporului depind de răspunderea și hărnicia in muncă a fiecăruia.Tovarășul MezS Mihail Josif, maistru la I.F.E.T. Sovata, județul Mureș, a relevat rolul învățămintului de partid, al formelor muncii politico-educative la buna desfășurare și generalizare în întreprindere a unor valoroase inițiative, cum sint : „Eu produc, eu controlez, eu răspund", „Nici un utilaj sub randamentul planificat și nici un minut nelucrat", „Valorificarea superioară și complexă a masei lemnoase" propunînd, in acest context, 'să se editeze mal multe materiale intuitive, planșe, grafice, diagrame, diapozitive, pentru dotarea punctelor de documentare politico-ideologică, cu o tematică mai variată și diferențiată pe ramuri și domenii de activitate.Viziunea îndrăzneață de a amplasa intr-o zonă agrară pînă acum un deceniu mari o- biective industriale, unele dintre ele unicate ale industriei românești, a spus tovarășul Gheorghe Constantin, secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., a ridicat în fața organelor și organizațiilor de partid din județ probleme deosebit de dificile. Nu existau tradiție și experiență industrială. Trebuia format un larg detașament muncitoresc, calificat, capabil să mînuiască și să supravegheze mașini, instalații, aparatură de cea mai înaltă tehnicitate, să se adapteze repede tehnologiilor moderne ale noilor întreprinderi. înfățișînd măsurile întreprinse în această direcție, vorbitorul s-a referit în continuare la preocupările pentru integrarea navetiștilor în viața uzinei, precum și la creșterea gradului de participare a acestora la viața comunei arătînd că efectuarea unor studii sociologice, concluziile acestora ar fi de mare folos pentru munca noastră, după cum ar fi binevenite pentru fiecare comitet județean de partid concluziile a o serie de studii care au fost făcute în diferite zone ale țării, întrucit in multe locuri ne confruntăm cu aceleași probleme.Tovarășa Floare Jivoi, șeful secției propagandă a Comitetului județean Arad al P.C.R., a expus un șir de inițiative, metode \ și mijloace folosite de organizațiile de partid pentru a dezvolta conștiința răspunderii pe care fiecare om al muncii o are in gestionarea întreprinderilor. in gospodărirea rațională a mijloacelor materiale și bănești, pentru calitatea activității de producție, precum și pentru intensificarea activității de creație tehnico-științitice. Ea a arătat, totodată, că este necesară o concordanță riguros urmărită intre cantitatea, numărul de acțiuni, inițiative și calitatea rezultatelor obținute.Referindu-se la procesul complex de făurire a omului nou. Ia programul clar, adoptat pe baza tezelor elaborate de Congresul al XI-lea și Congresul e- ducației politice și al culturii socialiste, tovarășul Pompiliu Rotaru, procuror-șef al Procuraturii județului Buzău, a spus în cuvintul său : După Plenara Comitetului Central al partidului din iunie a.c., în județul Buzău a scăzut numărul manifestărilor antisociale, comparativ cu aceeași perioadă din

anul trecut, iar majoritatea persoanelor care au beneficiat de spiritul umanitar al hotăririlor partidului și statului s-au încadrat intr-o muncă utilă. Aceasta demonstrează încă o dată justețea orientărilor conducerii partidului și statului, profundul umanism al politicii noastre, in care munca a fost și rămîne factorul hotărîtor în formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, în realizarea plenară a personalității umane.După ce a înfățișat unele neajunsuri din munca de prevenire a faptelor antisociale, insuficienta conlucrare cu toți factorii de răspundere, vorbitorul a făcut propuneri privind sporirea răspunderii colectivelor de muncă, precizarea mai fermă a răspunderilor consiliilor oamenilor muncii In vederea organizării activității de cunoaștere a legislației și popularizarea acesteia.După ce a relevat realizările învățămintului timișorean pe linia imbunătățirii conținutului științific și politic, prof. dr. Constantin Popa, rectorul Universității din Timișoara, a arătat că in activitatea de educare politico-ideologică ce se desfășoară in institutele de invățămint superior mai există și unele neajunsuri, intre care lipsa de combativitate, tolerarea unor manifestări retrograde în atitudinea față de muncă și în comportamentul unor stu- denți, acestea reflectînd neajunsurile muncii politico-educative desfășurate de organizațiile de partid, asociațiile studenților comuniști, de cadrele didactice.Tovarășa Angela Stoica, secretar adjunct cu propaganda al Comitetului de partid al comunei Budești, județul Ilfov, a prezentat, in cuvîntul său, unele aspecte legate de aplicarea in viață a Hotărîrii plenarei C.C. al P.C.R, din iunie a.c. cu privire la creșterea rolului unităților socialiste, al organizațiilor obștești, al maselor populare in respectarea legalității, sancționarea și reeducarea prin muncă a persoanelor care comit abateri și incălcări de la normele de' conviețuire socială și de la legile țării, subliniind eficacitatea educativă a intervenției colectivității, urmările deosebit de pozitive ale preocupării statornice a colectivelor de oameni ai muncii in care prestigiul, autoritatea, spiritul de întrajutorare tovărășească, omenia și demnitatea și-au spus cuvintul în modelarea tinerilor.Cu deplina convingere că noi, tinerii, vom fi beneficiarii perspectivelor deschise de Programul partidului, a spus tovarășul Constantin Popescu, prim- secretar al Comitetului județean Argeș al U.T.C., in centrul întregii noastre activități poiitico- ideologice și educative situăm educarea prin muncă și pentru muncă a tinerilor.Vorbitorul a înfățișat preocuparea pentru educarea moral- cetățenească și patriotică a tinerilor, în spiritul Codului etic, faptul că o seamă de organizații din mari unități economico- sociale ale județului s-au constituit în colective model de tineri care și-au propus să muncească și să trăiască în spirit comunistComuniștii, colectivul teatrului nostru, a spus tovarășul Revent Dan-Corneliu, actor, directorul Teatrului municipal Ploiești, au reușit să abordeze un repertoriu mai puternic ancorat în actualitate ; cu cele 25 piese românești din . totalul de 32 premiere am realizat în actualul cincinal spectacole de calitate superioară.După ce a prezentat concret realizări și inițiative ale teatrului, vorbitorul a arătat : Avem încă lipsuri decurgind din mentalități învechite , și atitudini „boierești", prezente încă la unii membri ai colectivului nostru ; risipim încă destule eforturi mari pentru obiective mici și neînsemnate, dar sîntem convinși că avem capacitatea să sporim continuu eficiența activității noastre. In acest context, a propus să se elaboreze un statut al personalului muncitor din domeniul teatrului.Și noi, comuniștii din orașul Orșova, a spus în cuvîntul său tovarășa Ofelia Dirpeș, președinta Comitetului de cultură și educație socialistă al orașului Orșova, județul Mehedinți, am înțeles că pentru a înfăptui tot ceea ce ne-am propus avem răspunderea să muncim mereu mai bine, să ne dăruim cu toată energia și priceperea în nobila activitate de formare a omului nou, constructor capabil și demn al celei mai înaintate societăți — societatea comunistă.Printr-o gamă tot mai largă de manifestări cultural-artistice, organizate și realizate cu cei care se află angajați direct in sfera producției materiale, deci cu cei care sînt beneficiari de drept ai actului educativ, s-a urmărit, totodată, ca fiecare colectiv, fiecare om al muncii să cunoască bine sarcinile ce-i revin, cum anume trebuie să acționeze pentru realizarea și depășirea lor, pentru înfăptuirea angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.Un rol însemnat in activitatea politico-ideologică și cultural-educativă, a spus in cuvintul său tovarășul Crăciun Pompei, secretar al Comitetului județean Bistrița-Năsăud al P.C R.. l-au avut și il au consiliile de educație politică și cultură socialistă, cărora le revin sarcini deosebite in condițiile in care a- vem de realizat un volum sporit de investiții, ceea ce determină in mod firesc, odată cu intrarea în funcțiune a noilor o- biective, și formarea de noi detașamente de muncitori, in majoritate formate din tineri pro- veniți din diferite medii sociale. In concordanță deplină cu realitățile județului, munca a- cestor consilii a fost orientată, în primul rind. spre o activitate susținută îndreptată spre realizarea marilor obiective ce le avem de înfăptuit in acest cincinal și in perspectivă.

Secțiunea privind politica externă a partidului și statului,
colaborarea și cooperareaLucrările Secțiunii privind politica externă a partidului și statului, colaborarea și cooperarea economică internațională au reunit 261 delegați și invitați, fiind conduse de tovarășul 
GHEORGHE OPREA, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului. Din prezidiul secțiunii au mai făcut parte tovarășii Ion Pățan, 
Virgil Trofin, Ștefan Andrei, Mihai Dalea, Ștefan Boboș, 
Andrei Cervencovici, Ion Cosma și George Macovescu.In cadrul dezbaterilor, la care au luat cuvîntul 26 de participant!, toți vorbitorii au exprimat, in numele organizațiilor de partid și colectivelor de oameni ai muncii pe care le reprezintă, deplina adeziune și aprobare față de Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a Partidului Comunist Român, apreciin- du-1 ca pe un document de o excepțională însemnătate teoretică și practică. Relevînd că evenimentele au confirmat intru totul justețea și clarviziunea aprecierilor Congresului al XI-lea al partidului cu privire > la tendințele fundamentale ale dezvoltării contemporane, vorbitorii au evidențiat caracterul profund științific al analizei făcute în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, au subliniat actualitatea stringentă și însemnătatea politică excepțională a concluziilor formulate cu privire la necesitatea mobilizării eforturilor maselor populare, a unirii forțelor progresiste, antiimperialiste, a tuturor popoarelor în lupta împotriva politicii imperialiste de reîmpărțire a lumii, a zonelor de influență și dominație, pentru înlăturarea gravelor pericole care rțmenin- ță pacea și securitatea planetei, pentru o politică democratică, de înțelegere și colaborare internațională.Participanții au dat o înaltă apreciere rolului esențial al tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și transpunerea in viață a politicii internaționale a partidului și statului, contribuției sale deosebit de valoroase, recunoscute și prețuite pe p'an internațional, la soluționarea problemelor contemporaneității, la promovarea cauzei păcii și libertății popoarelor, a relațiilor noi, de egalitate, conlucrare și prietenie între popoare.Participanții și-au exprimat totala adeziune la orientările conținute în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea continuă a relațr- lor României cu toate statele socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate _gtatele lumii, fără deosebire de orînduire socială, "•intensificarea legăturilor de solidaritate și conlucrare ale P.C.R. cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu for-

să a voinței popoarelor de a se pune capăt politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste și, totodată, diile ce mondială sificării părțirea influență,
cu privire la primej- decurg pentru pacea ca urmare a inten- luptei pentru reîm- lumii, a zonelor de tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a subliniat semnificațiile profunde ale concluziilor referitoare la necesitatea unirii strînse a tutdror forțelor progresiste pentru’soluționarea într-un spirit nou a marilor probleme ale contemporaneității. Vorbitorul a reliefat, de asemenea, importanța sublinierii în Raport a necesității începerii unui proces real și efectiv de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, precum și a examinării constructive, • de către reuniunea de la Belgrad, a celor aproape 90 de propuneri concrete prezentate de statele participante, în vederea întăririi securității pe continent. Tovarășul Toacsen Mircea, secretatul comitetului de partid al întreprinderii județene construcții-montaj Gorj. a liniat legătura strînsă intre lizările interne ale țării și ticiparea activă a României socialiste la viața economică și politică internațională. Tocmai pornind de la această strînsă legătură — a spus vorbitorul — partidul nostru acționează pentru dezvoltarea multilaterală a patriei și. in același timp, pentru soluționarea echitabilă și reciproc avantajoasă a marilor probleme ale contemporaneității. de care depind progresul și pacea tuturor popoarelor.„Consacrate apărării și promovării consecvente a intereselor națiunii noastre socialiste, politica externă și activitatea internațională a partidului și statului s-au aflat și se află, totodată. în concordantă deplină cu cerințele generale ale cauzei socialismului, cu interesele fundamentale de pace, progres și cooperare ale tuturor popoarelor" — a spus, in cuvîntul său, tovarășul Dumitru Petrescu, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Argeș. Subliniind însemnătatea deose- _________  T. ______________  . bită a politicii partidului de țele revoluționare, : democratice < participare activă la diviziunea de pretutindeni. oi? >3 crpi’>.•<? ~subliniată hotărirea partidului, a întregului nostru popor, de a-și aduce întreaga contribuție la lichidarea politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de forță și dictat, la eliminarea surselor de încordare și a focarelor de conflict din orice parte a lumii, la reglementarea problemelor litigioase pe cale politică, înfăptuirea dezarmării generale și, in primul rînd, a celei nucleare, asigurarea participării tuturor țărilor, indiferent de mărime sau potențial, la soluționarea problemelor rare frămîntă omenirea, la lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționali:.Referindu-se la căile și modalitățile de acțiune pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor actualului cincinal in domeniul relațiilor economice externe, vorbitorii au înfățișat, în spirit critic și autocritic, preocupările organizațiilor de partid, ale colectivelor de oameni ai muncii în acest domeniu și au prezentat propuneri și sugestii privind căile de realizare și depășire a sarcinilor de export, asigurarea derulării corespunzătoare a a- cordurilor comerciale și înțelegerilor de cooperare, valorificarea superioară pe piețele externe a produselor românești, identificarea I oricăror posibilități de mărire a ponderii la export a produselor cu grad înalt de prelucrare și eficiență economică ridicată.Tovarășul Ștefan Boboș, prim- secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R., a relevat sporirea, an de an, a contribuției județului la schimburile economice ale țării, subliniind că și în anii ce vin în activitatea organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii un loc important îl va ocupa mobilizarea colectivelor din întreprinderi la realizarea sarcinilor de export. Ne preocupăm, de asemenea — a subliniat vorbitorul — ca produsele pentru export să fie nu numai competitive, ci și realizate cu cheltuieli materiale cît mai mici.„Ne-am putea pune întrebarea sau am putea fi întrebați de ce acordă Partidul Comunist oin- gă- de Ia

de sub- rea- par-

. internațională a muncii, vorbi-Cu deosebită vigparas a lost torul a menționat contribuția ................................... ' ■ mereu sporită în această direcție a unităților județul cuparea produse nicitate.De la— a spus Mihai, tetului Secuiesc ghita — triotică. lor. al tuturor oamenilor muncii din orașul nostru, adeziunea deplină la politica internațională științifică a partidului și statului. în cuvîntul său, vorbitorul a stăruit asupra eforturilor țării noastre pentru democratizarea relațiilor dintre state, pentru crearea unui climat de pace și colaborare in lume, subliniind, in același timp, necesitatea întăririi solidarității și unității de acțiune a tuturor forțelor înaintate, progresiste, antiimperialiste. pentru instaurarea unor relații internaționale de deplină egalitate intre toate statele.Ambasadorul țării noastre in Uniunea Sovietică, tovarășul Gheorghe Badrus, a evidențiat în cuvîntul său consecventa cu care partidul nostru înfăptuiește orientările înscrise în Programul adoptat la Congresul al XI-lea. Aceasta își găsește o vie reflectare și în evoluția mereu ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală ale României cu toate țările socialiste. In acest cadru. a spus vorbitorul, relațiile dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre România și Uniunea Sovietică au cunoscut o dezvoltare continuă in toate domeniile, fiind puternic potențate de în- tîlnirile și convorbirile româno- sovietice la cel mai înalt nivel.„Conștienți de înaltele răspunderi ce ne revin în apărarea cu orice preț a cuceririlor revoluționare ale poporului, a patriei noastre socialiste, comuniștii din garnizoana noastră, toți ofițerii, subofițerii și ostașii, asemenea tuturor militarilor forțelor noastre armate — a spus, în cuvîntul său, lt. col. Neacșu Constantin, secretar al comitetului de partid al Școlii militare de ofițeri de geniu, județul Vîlcea — își consacră zi de zi cu tot mai multă pasiune și dăruire eforturile pentru realizarea neabătută a sarcinilor trasate de partid, pentru executarea întocmai și la timp a ordinelor date de tru suprem, Ceaușescu".Evidențiind morale ce guvernează politică a partidului și nostru, tovarășul Eduard Eisen- burger, redactor șef al revistei „Karpaten Rundschau"; a subliniat acțiunile consecvente ale României în direcția promovării înțelegerii, prieteniei și stimei intre popoare, a dezvoltării unui umanism nou. revoluționar. Tocmai în acest spirit abordează țara noastră problemele umanitare, punînd accentul, în primul rînd. pe asigurarea unor condiții egale de muncă și viață pentru toți cetățenii. fără deosebire de naționalitate. pe schimbul_ de valori culturale autentice, tru totul această spus vorbitorul falsul interes al din străinătate față de așa-zise „probleme umanitare", pe care le folosesc ca o perdea de fum

Român, România socialistă atenție atît de mare situației ternaționale ? Răspunsul îl sim în Raportul prezentat tovarășul Nicolae Ceaușescu Conferința Națională a partidului — a spus în cuvîntul său tovarășul Mihuț Ichim, secretarul organizației de bază S.M.A. Giurgiu, județul Ilfov. Pentru că — a arătat el — sîntem un popor de oameni pașnici, angajați cu toate resursele noastre materiale și umane într-o vastă operă constructivă, a cărei înfăptuire necesită un climat de pace și securitate, un nou tip de relațiiîn Grosu tetului teni, județul Galați, a evidențiat modul în care oamenii muncii din comuna respectivă, alături de întregul nostru popor. înțeleg. prin realizările lor în producție. să contribuie la dezvoltarea patriei, la lărgirea colaborării tării noastre cu alte state, să sprijine înfăptuirea politicii interne și externe a partidului.Evidențiind însemnătatea excepțională a tezelor cuprinse în Raportul prezentat de secretarul general al partidului cu privire la afirmarea tot mai viguroa-

internaționale".cuvîntul său, tovarășa Zamfira, secretarul corni- comunal de partid Mun-

economice dinArgeș, precum și preo- pentru de tot realizarea de mai înaltă teh-această înaltă tribună tovarășul Ubornyi prim-secretar al Corni- municipal Odorheiu al P.C.R., județul Har- exprim cu mindrie pain numele comuniști-

comandantul nos- tovarășulînaltele Nicolaeprincipii întreaga statului

Sprijinind in- abordare — a — denunțăm unor cercuri

economică internațională participării la circuitul economic mondial, acționează pentru dezvoltarea relațiilor cu țările care au pășit pe drumul progresului de sine stătător; aceasta este încă o modalitate activă prin care țara noastră sprijină e- J’orturiie țărilor respective pe linia depășirii subdezvoltării, a decalajelor, a consecințelor practicilor imperialiste, colonialiste, neocolonialiste.Tovarășul Almășan Bujor, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, a subliniat importanța deosebită a inițiativelor și acțiunilor secretarului general al partidului pe plan internațional, a contactelor și convoaielor cu un mare număr de-, ,.,<fi de stat de pe toate continentele, prin care s-au creat condiții prielnice și s-au deschis largi perspective pentru dezvoltarea cooperării economice. VoibitoKil a relevat necesitatea valorificării din plin a posibilităților existente în domeniul cooperării economice cu alte state, ca formă superioară de realizare a unor relații stabile, eficiente și reciproc avantajoase.Tovarășul Dănilă Teodor, secretar al Comitetului orășenesc de partid Șiret, județul Suceava, a exprimat sentimentele unanime de satisfacție pentru conferirea „Medaliei de aur a păcii" tovarășului Nicolae Ceaușescu — elocventă recunoaștere internațională a meritelor sale excepționale și a contribuției remarcabile pe care o aduce la cauza păcii, colaborării și prieteniei între toate popoarele lumii.După ce a arătat preocupările colectivului de muncă pe care-1 reprezintă, în direcția realizării și depășirii sarcinilor de producție și de export, tovarășul Mircea Rizea, director general adjunct ai Centralei de prelucrare a lemnului, și-a exprimat deplina adeziune la eforturile neslăbite ale partidului și statului pentru instaurarea noiior principii, bazate pe dreptul internațional, în relațiile dintre state. Vorbitorul a relevat, în acest context, deplina justețe a aprecierilor partidului nostru cu privire la necesitatea rezolvării prin mijloace politice, prin tratative directe între părțile interesate, a conflictelor și stărilor de tensiune în orice zonă a globului, inclusiv din Orientul Mijlociu, precum și cu privire la imperâtivul trecerii de la vorbe la fapte în negocierile de dezarmare.Ca expresie a traducerii în viață a hotărîrilor Congresujui al XI-lea privind modernizarea continuă a economiei naționale, a arătat în cuvintul său tovarășul Cornel Fînzaru, adjuncts al ministrului industriei constricțiilor de mașini, s-au produs importante schimbări în structura exportului țării. Vorbitorul a subliniat, totodată, măsurile adoptat? în vederea tradiicerii în viață a indicațiilor conducerii superioare de partid și de stat în vederea creșterii mai puternice a livrărilor de produse cu un înalt grad de prelucrare, în calitatea mea de scriitor și de diplomat — a spus tovarășul Ion Brad, ambasadorul României în Grecia — am putut observa, zi de zi, ecoul tot mai larg al principiilor care alcătuiesc un adevărat Cod moral în relațiile noastre cu celelalte state, cu partidele și forțele care înțeleg că România și președintele ei nu au nimic mai sacru decit promovarea, la scara întregii lumi, a unei politici noi, care să garanteze pacea și libertatea tuturor popoarelor, punerea lor la adăpost de ori, ce presiuni și ingerințe, drepitL lor inalienabil la independență și securitate, la progres și la bunăstare. In continuare, vorbitorul a reliefat acțiunile și inițiativele întreprinse de România pentru dezvoltarea colaborării între țările din Balcani, ca parte integrantă a procesului edificării unui sistem de autentică securitate și cooperare în Europa, în promovarea căruia orice acțiune pozitivă pe plan regional este salutară.Tovarășul Toduța Gheorghe, secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R., a subliniat că creșterea continuă a volumului și eficienței activității de comerț exterior constituie o puternică pirghie de ridicare calitativă a întregii activități bunăstării mijloc de României dezvoltate a înfățișat industria capacității ocuparea partid și de stat pentru înlocui- , rea unor materiale și repere din import prin produse similare de fabricație proprie.Noi, comuniștii, petroliști ai schelei Băicoi, împreună cu toți oamenii muncii de pe meleagurile prahovene — a spus in cuvîntul său tovarășul Constantin Tavaru, maistru la schela Băicoi, secția Cîmpina, secretar al comitetului de partid, sprijinim deplin, alături de întregul nostru popor, poziția activă și constructivă a țării noastre la reuniunea de la Belgrad in direcția dezvoltării colaborării între statele participante, a trecerii la măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare in Europa, ca o cerință de prim ordin a făuririi unei reale securități pe continentul nostru.Tovarășul Irimescu Ion, maistru, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de țesături extralate Năsăud, a relevat că de la un capăt la altul al lumii, personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, gîndi- rea și faptele sale sînt privite cu stima și înalta prețuire ce se cuvin unui militant hotărit și neobosit pentru dreptul tuturor popoarelor de a trăi în libertate, de a-și hotărî singure destinele. Relevînd că politica externă a României își trage seva din tradiționala omenie românească, vorbitorul a subliniat ampla activitate a partidului și statului nostru pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.

în scopul racolării de forță de muncă din rîndul naționalităților conlocuitoare din alte între care și România.Dezvoltînd multilateral țele de producție — a tovarășul Costică Ezaru, electric la Depoul C.F.R. la — asigurăm apropierea continuă a României de țările economic avansate, sporind in același timp eficiența participării noastre la schimbul internațional de valori materiale. In a- cest cadru, vorbitorul a relevat extinderea permanentă a colaborării economice derne a României cialiste, chemată întărirea fiecărei ționale, la egalizarea nivelurilor de dezvoltare ale acestora.După ce a evidențiat eforturile oamenilor muncii din municipiul Iași pentru onorarea integrală a obligațiilor contractuale la export și pentru creșterea calității produselor livrate, tovarășa Maria Chiriac, secretar al Comitetului municipal Iași al P.C.R., a exprimat în cuvîntul său justețea orientării consecvente în direcția dezvoltării continue a relațiilor de solidaritate cu mișcările de eliberare națională. Vorbitoarea a subliniat în acest context sprijinul deplin pe care țara noastră il acordă luptei popoarelor africane pentru consolidarea independenței, pentru dezvoltarea de sine stătătoare, împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru lichidarea rasismului și apartheidului, precum și poziția României privind necesitatea soluționării pe calea tratativelor a problemelor litigioase dintre state, fără nici un amestec din afară.Tovarășul Ion Mărgineanu, ambasadorul României la Roma, a relevat înaltele aprecieri și aleasa stimă de care se bucură România, președintele Nicolae Ceaușescu personal, in rîndul factorilor politici și opiniei publice italiene, pentru dinamismul și spiritul constructiv de care este pătrunsă întreaga sa gîndire politică și activitate consacrată consolidării păcii și dezvoltării colaborării internaționale. In continuare, vorbitorul s-a referit la politica României de dezvoltare a relațiilor de colaborare pe diverse planuri cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, în spiritul coexistenței pașnice.în cuvîntul său, Ion Cosma, ministrul turismului, s-a referit la extinderea activităților de turism, ca parte constitutivă a legăturilor internaționale ale tării noastre și mijloc de apropiere și mai bună cunoaștere intre popoare. Vorbitorul s-a o- cupat în continuare de unele aspecte ilustrînd preocuparea constantă a stalului nostru pentru dezvoltarea bazei tehnico- materiale a turismului, pentru îmbunătățirea activităților în acest domeniu, a calității prestărilor de servicii.In cuvîntul său, tovarășul Popa loan, furnalist la Combinatul siderurgic Hunedoara, a dat glas sentimentelor de mîn- drie ale siderurgiștilor hune- doreni pentru faptul că politicii interne a partidului și statului de construcție pașnică ii corespunde o politică externă activă, neabătut orientată spre promovarea și consolidarea unui nou tip de relații intre state, spre democratizarea vieții internaționale. Aș dori, totodată, sâ subliniez — a spus vorbitorul — inalta principialitate care călăuzește raporturile partidului nostru cu toate partidele comuniste și muncitorești, întemeiate ferm pe respectarea autonomiei, egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne, dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia sa politică. Este un spirit cu adevărat muncitoresc, care constituie chezășia făuririi unei unități cu adevărat noi în cadrul mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Tovarășul Gh. I. Popovici. doctor docent, medic emerit, șeful secției chirurgie la Spitalul județean Bacău, după ce a subliniat caracterul științific al aprecierilor conținute in Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la situația internațională, a subliniat necesitatea imperioasă de a clădi o nouă ordine economică internațională care să permită fiecărui popor să-și valorifice pe deplin potențialul material, uman și spiritual. Vorbitorul a relevat imperativul eliminării oricăror forme de asuprire a popoarelor, lichidării decalajelor dintre statele avansate și cele rămase in urmă din punct de vedere economic, creării condițiilor pentru accesul neîngrădit al tuturor națiunilor la cuceririle științei, culturii și tehnicii, la toate binefacerile civilizației moderne, în interesul progresului întregii umanități.Acordînd o înaltă apreciere politicii externe a partidului și statului, pe fundalul căreia se desfășoară relațiile noastre economice cu alte state, tovarășul Mihai Dorel Popa, Combinatului de _ .chimice Tg. Mureș, a relevat că oamenii muncii din reș — români, maghiari, mani — aduc o contribuție însemnată la intensificarea exportului țării noastre, dind dovadă de spirit de creativitate pentru diversificarea continuă a gamei produselor destinate piețelor externe, pentru creșterea ponderii gradului de prelucrare a acestora. Totodată, vorbitorul a subliniat necesitatea eliminării oricăror bariere și obstacole arțificiale din calea unui comerț liber și neîngrădit, ca o cerință majoră a dezvoltării echilibrate și armonioase a economiei mondiale.Comuniștii, toți oamenii muncii din comuna noastră, a spus în cuvîntul său Păduroiu Aurica, președinta C.A.P. Comișani. județul Dîmbovița — aprobă din toată inima hotărirea cu care România, în cadrul politicii sale de extindere continuă a

țârfor- spus sudor Brăi-

in forme mo- cu țările so- să ducă la economii na-

director al îngrășămintejudețul Mu- ger-

economice, a întregului popor, un a grăbi apropierea de nivelul statelor industrial. Vorbitorul succesele obținute de arădeană în sporirea sale de export, pre- organelor locale de
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Acum au cuvîntul FAPTELE„Aș dori să exprim convingerea că, reîntoiși la locurile de muncă, participanții la Conferință vor face lotul pentru a aduce la cunoștință hotăririle adoptate, ca să fie bine in|ciese de către partid și popor, și mai cu seamă, fiind activiști de bază ai partidului și statului nostru, se vor angaja cu toată răspunderea și fermitatea in activitatea de zi cu zi pentru Înfăptuirea in viată a ceea ce am hotărit aici". Cu aceste cuvinte s-a adresat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvintarea sa de încheiere a lucrărilor. către delegații și invitații la marele forum al comuniștilor români. Convingerea aceasta trăiește in inimile tuturor, e de fapt sentimentul hotăririi unanime transpuse in proiecte concrete de acțiune și muncă. Cele cîteva mii de comuniști se întorc acasă cu avuția de idei și gînduri, de cunoștințe și concluzii, de îndemnuri și directive 'aborate pe parcursul a trei zile -'«fructuoase dezbateri. Partidul, întregul său, s-a îmbogățit astfel cu noi și puternice direcții de acțiune, adunind și mai strîns în jurul său poporul muncitor, dina- j mizind mai puternic energiile întregii națiuni.Noi proiecte de muncă și acțiune, concrete, vii s-au născut în gîndurile participantilor chiar în timpul lucrărilor Conferinței. Proiecte fierbinți. îndrăznețe, croite pe măsura înaltelor comandamente politice și morale care au guvernat intreaga desfășurare a lucrărilor.In ultima zi a Conferinței ne-am adresat unor delegați ai comuniștilor din intreaga țară cu următoarea întrebare :— Cu ce ginduri și cu ce proiecte concrete de activitate, inspirate din lucrările Conferinței Naționale, vă întoarceți la locurile dumneavoastră de muncă ?Răspunsurile au venit prompt, înflăcărate și consistente.Mircea Roibu, șeful turnătoriei de elice, de la (Șantierul naval din Galati : „Tovarășul Nicolae Ceaușescu, in vibrantul cuvînt de închidere a Conferinței, rpstea îndemnul de a ne uni și mai strîns eforturile, sub drapelele patriei și partidului, pentru a îndeplini întocmai tot ceea ce am hotărit in forumul comuniștilor români. Este nu numai un însuflețitor îndemn, ci și o datorie de onoare a tuturor celor care muncim cu brațele și cu mintea, ca patria noastră să prospere necontenit. Proiectele cu care mă întorc acasă. în mijlocul tovarășilor de muncă, sînt numeroase. între acestea, aș numi hotărirea de a ne onora angajamentul comunist privind punerea in funcțiune, cu un an de zile mai devreme, a uzinei noi de elice. Este angajamentul constructorilor, în primul rînd. dar se-nțelege că nici noi, beneficiarii, nu vom sta cu mîinile încrucișate. Muncitorii turnători, alături de care muncesc de cîteva decenii, mi-au dat mandatul de a face cunoscută la Conferință hotărirea lor de a realiza, în noua turnătorie, numai elice de calitate, competitive cu cele care se realizează pe plan mondial. în uzine specializate și de îndelungă tradiție. Nu vom cunoaște odihna și ne vom onora cu demnitate muncitorească și acest angajament". ■Nicolae Chiosac, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea mecanică Nicolina-lași, ne răspunde la întrebarea noastră în trei puncte. Le așezăm și noi, în coloana de ziar, la fel : 1. Prima sarcină este aceea de a acționa acum, cind ne întoarcem acasă, astfel incit fiecare om al muncii

din unitatea noastră să cunoască hotăririle Conferinței, să le pătrundă ințelesul deosebit, să acționeze in cunoștință de cauză. 2. Aici am meditat pe îndelete asupra ideii : cum. să aflăm cit mai rapid drumul scurt dintre proiectare și realizarea produselor. Este una din condițiile înnoirii accelerate a produselor și pentru aceasta merită să depunem eforturile cuvenite. Sînt sigur că, făcînd apel la înțelepciunea colectivă, vom ajunge, ca de atîtea alte ori, la cele mai bune soluții. 3. Dezideratul cantitate-calitate, atît de clar și pe larg înfățișat de tovarășul Ceaușescu in Raport, este a treia problemă pe care vreau s-o supun atenției consiliului oamenilor muncii, colectivului întreprinderii. Cum vom acționa ? Vom decide noi, cei care și înfăptuim, și conducem — noi, clasa muncitoare".în atmosfera de puternică vibrație revoluționară și patriotică în care au luat sfîrșit lucrările Conferinței Naționale a partidului, adresăm întrebarea sus-amintită și

ță în prezent una dintre cele mai puternice cetăți de foc ale țării. Și vom da oțel. Apoi, tot în ’78, trebuie să construim 1 500 de apartamente, plus 500 de garsoniere pentru siderurgiștii ce se vor statornici aici. Le vom construi. Apoi...".Și primarul Călărașilor, cuprins de amploarea uriașului program de muncă și de luptă al națiunii, pentru viitorii ani, elaborat de Conferința Națională a partidului, desfășoară argumente, măsuri proiectate, confruntă variante de acțiuni. Este încărcătura firească de emoție și, in același timp, expresia hotăririi de a traduce întocmai în viață strategia dezvoltării patriei noastre socialiste atît de limpede jalonată la Conferința Națională a partidului.I-am pus întrebarea noastră și unui activist de partid, secretarului cu probleme economice al Comitetului județean Tulcea, tovarășului Alexandru Gavriliuc : „Mă preocupă, in aceste clipe, acțiunile pe care trebuie să le inițiem in privința unui salt în calitatea produc
însemnări din sala Conferinței
Eroului Muncii Socialiste Alexandru Csege, președintele C.A.P.-Sa- lonta, județul Bihor. Cooperativă care a lansat chemarea la întrecere socialistă. în .1977. către toate unitățile cooperatiste din țară. „Sîntem oameni care ne-am dat cuvîntul nostru in fața tării, a partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a obține recolte tot mai mari. Si oamenii din Salonta, vreau să se știe, își țin cuvîntul. Pentru asta am făcut lucrări de calitate, astfel incit recolta anului viitor să fie cit mai mare. Reîntors acasă vreau să supun atenției cooperatorilor, cu deosebire, două probleme : îndeplinirea întocmai a planului de investiții privind extinderea irigațiilor și a înzestrării cu mijloace mecanice a cooperativei ; folosirea tuturor mijloacelor de care dispunem pentru a accentua caracterul industrial-agrar al unității noastre".Pe Catița Basarab, maistru la întreprinderea de confecții din Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, o întîlnim în ultima pauză a Conferinței Naționale a partidului. „Cu ce proiecte mă reîntorc la tovarășele mele de muncă ? Proiecte am multe și ele țin îndeosebi de organizarea locului de muncă, de eficiența activității productive, de sporirea productivității, întărirea disciplinei de muncă și tehnologice. Ne-am propus sarcini importante în planul suplimentar și asta cere nu numai efort, ci și rezultate. In secțiunea de lucru la care am participat s-au dezbătut pe îndelete problemele legate de reducerea treptată a săptămînii de lucru. Măsura vine în sprijinul tuturor, dar cu deosebire în sprijinul muncitoarelor care sînt și gospodine, și mame. Iată de ce leg eu, firesc, munca mai temeinic organizată, pentru a produce la fel de mult și bine, ba și mai mult și mai bine, în condițiile unei săptă- mîni reduse de muncă, așa cum a hotărît Conferința Națională a partidului".„Să dăm neapărat oțel în 1978, iată unul din punctele de pe «ordinea de zi» a tuturor preocupărilor noastre, rie spune din capul locului tovarășul Vasile Martin, primarul Călărașilor, loc unde se înal

ției și deci și în calitatea muncii noastre, a comuniștilor tulceni. Este un domeniti cu mari rezerve. In primul rind mă gîn- desc la o dezbatere în care să antrenăm pe toți cei care muncesc in industria județului și din care să rezulte idei noi, căi noi de a spori productivitatea muncii. Analize atente, sondaje de idei și resurse, iată ce vom face începînd chiar de mîine".Un maistru gravor de la „Vitro- metan" Mediaș, Mihail Schmidt, cu cîteva minute înainte de sfir- șitul ultimei pauze a Conferinței, își răsfoia carnetul.— Ați notat — l-am întrebat — și proiecte concrete pentru munca dumneavoastră de acum încolo ?— Exact. Citiți, nu e nici un secret. Dimpotrivă. Am scris aici ca să rostesc cu voce tare tuturor tovarășilor mei de muncă.Și am citit in carnetul maistrului comunist : „1. Pentru reducereaconsumurilor de materii prime și materiale. De căutat căi de valorificare a unor deșeuri ; 2. De grăbit producerea sticlei tehnice. Și să ieșim mai repede la export cu articole de laborator ; 3. De discutat serios, în formația noastră de muncă, problema disciplinei tehnologice...".De la proiectele concrete de muncă ale maistrului Schmidt la un program imediat de lucru al unui țăran, Constantin Nedelcu, președintele C.A.P. „23 Februarie", Borcea (Ialomița) : „Cel mai urgent lucru, am înțeles eu acum, ar fi pentru noi să punem la cale ceva ca să obținem un soi de porumb mai productiv. Cu cele pe care le cultivăm nu putem să trecem de 13 000 kg boabe la hectar și pace ! Cindva am colaborat cu stațiunea experimentală Mărculești. Imediat o să reluăm colaborarea. O să-i ajutăm și noi pe cercetători ca să poată și ei să ne ajute. Că noi,, agricultorii, de-aici, de la știință ne tragem acum seva recoltelor mari. Și de la munca noastră".Constanța Semeniuc, președinta cooperativei agricole de producție Tg. Trotuș (Bacău), ne vorbește și ea în termenii fermi ai proiectului

concret și de îndeplinit imediat. Folosește des imperativul „trebuie"... „Trebuie să ne gîndim la un grad mai inalt de modernizare a complexului de creștere a vacilor pe care-1 construim. Trebuie, am înțeles aici că altfel nu e bine. Trebuie să ne propunem mai mult și să facem mai mult. Trebuie să creștem și gradul de bună organizare a muncii, și disciplina...".Planuri exacte sau abia nâscîn- du-se pe înguste foi de carnet. Dar țintind o largă deschidere a întregii activități către maxima eficiență. Germinează și cresc bogat în conștiința comuniștilor ideile Conferinței partidului...„Tot ce facem e pentru om — ne spune Sebastian Popa, secretarul comitetului de partid și președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de prelucrare a aluminiului Slatina. Că dacă mi-am scris acuma în agendă cam ce avem de făcut pentru a determina o rapidă creștere a productivității, este tot pentru a face cit mai repede posibilă și a- coperită de fapte trecerea la reducerea săptămînii de lucru. Avem treabă multă de făcut. Mai trebuie să zdruncinăm niște inerții, mai trebuie să punem in mișcare capacitatea unora de pe Ia noi. Spiritul fierbinte al gîndirii de aici trebuie să aprindă și la noi, mai vie, flacăra participării tuturor la progresul muncii. Eu sînt acum activist de partid, dar sînt, de fapt, muncitor, maistru. Știu cu ce gînduri mă așteaptă acum muncitorii uzinei. O să ne așternem virtos pe o treabă cum știm noi că se poate face !“.
★„...dragi tovarăși muncitori", a- dresa înflăcărată sa chemare secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, eroicei noastre clase muncitoare, clasă conducătoare în societatea românească, clasă proprietară, producătoare, beneficiară.înflăcărată chemare adresată țărănimii noastre harnice.Vibrant îndemn adresat intelectualității născute din popor, legată trup și suflet de popor, însuflețită de aceleași nobile și comuniste idealuri.Fierbinte chemare adresată femeii muncitoare, femeii mame, femeii gospodine, părtașă egală, demnă, cu nesecată energie, la opera de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României.Chemarea Străbătută de patos revoluționar adresată tineretului țării de a învăța, a munci și invăța pentru măreția epocii de mari înfăptuiri pe care o durăm sub conducerea încercată și clarvăzătoare a partidului.Patetică și convingătoare chemare adresată națiunii întregi de cel mai iubit și stimat fiu al ei, pentru a-și uni eforturile, sub tricolorul patriei încununate de glorie, sub drapelul victorios al partidului, pentru a înfăptui Programul luminos al devenirii noastre socialiste și comuniste. Cuvinte-idee, cuvinte-ecou, cu o mare forță de penetrație în milioane de conștiințe ; cuvinte cărora li s-au adăugat, ca un răscolitor legămînt, din miile de glasuri ale delegaților la Conferință, versurile Imnului de Stat : „Iar tu, Românie mindră, / 

Tot mereu să dăinuiești / Și in co
munista eră I Ca o stea să strălu
cești". ,

Mihai CARANFIL 
«ie TANASACHE

Cronica zileiVineri seara, la Teatrul „Nottara" din Capitală a avut loc sub egida Comisiei Naționale a Republicii Socialiste România pentru U.N.E.S.C.O., a Comitetului Național pentru Apăra- . rea Păcii și Uniunii scriitorilor, o manifestare consacrată scriitorului german Heinrich von Kleist, de la a cărui naștere se împlinesc 200 de ani.Programul acestei manifestări, organizate în cadrul aniversărilor culturale recomandate de Consiliu] Mondial al Păcii și U.N.E.S.C.O. pe anul 1977, a cuprins o conferință despre viața și opera scriitorului german prezentată de prof. univ. Jean Li- vescu, președintele Comisiei Naționale a Republicii Socialiste România pentru U.N.E.S.C.O., precum și spectacolul cu piesa „Ulciorul sfărîmat" de Heinrich von Kleist, în interpretarea unui colectiv de actori ai Teatrului „Nottara". (Agerpres)
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Excelentei Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului și poporului Indiei, precum și al meu personal, vă mulțumesc sincer pentru amabilul dumneavoastră mesaj de ccynpasiune în legătură cu pierderile tragice de vieți omenești și distrugerile provocate de cicloanele care s-au abătut asupra unor state din sudul Indiei.

NEELAM SANJIVA REDDI
Președintele Republicii India

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPoporul și Guvernul Emiratelor Arabe Unite mi se alătură în a vă transmite sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitări al Excelenței Voastre, cu ocazia celei de-a 6-a aniversări a Zilei naționale.Doresc să vă adresez, Excelență, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres continuu și prosperitate pentru poporul prieten al României.

ZAYED BIN SULTAN AL NAHYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Un obiectiv major al contemporaneității ;

Afirmarea plenară

Handbalistele noastre 
în turneul final al C.M.Echipa feminină de handbal a României s-a clasat pe locul III la Campionatele mondiale (grupa valorică B) invingînd, aseară, la Lubeck, cu scorul de 14—13 (după prelungiri) reprezentativa R.F. Germania. Totodată, handbalistele românce s-au calificat pentru turneul final al Campionatului mondial, grupa A. cate va avea loc, anul viitor, în Cehoslovacia.

RUGBI :
Azi, România — Franța 

la Clermont FerrandIn cadrul campionatului european de rugbi pentru „Cupa F.I.R.A.". astăzi, la Clermont Ferrand, selecționata României va intîlni echipa Franței. Din echipa noastră fac parte, printre alții, Gh. Nica (căpitanul formației), Mihai Bucos, Flo- rea Murariu, Mircea Ortelecan, Eduard Suciu și Mircea Paraschiv. Jocul va fi condus de englezul Hughes. Meciul va începe la ora 16 (ora Bucureștiului).
ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Turneul internațional de tenis pentru „Premiul televiziunii bulgare" a continuat la Sofia cu disputarea partidelor din optimile de finală ale probei de simplu bărbați. Jucătorul român Dumitru Hărădău l-a întrecut cu 6—4, 4—6. 6—2 pe bulgarul Petrov și s-a calificat pentru sferturile de finală.• Virginia Ruzici și Florența Mihai au obținut victorii in prima zi a turneului internațional feminin de tenis care se desfășoară la „Crystal Palace" din Londra. Virginia Ruzici a învins-o cu 3—6, 6—4, 6—2 pe Jackie Fayter (Anglia), iar Florența Mihai a ciștigat cu 3—6, 6—3, 6—4 partida susținută cu tenismana engleză Glynis Coles.• Proba individuală masculină din cadrul campionatelor republicane de gimnastică de la Deva a fost cîștigată de Dan Grecu (Dinamo București) cu 109,60 puncte, urmat de Sorin Cepoi (Steaua) — 109,50 puncte. întrecerile continuă astăzi cu exercițiile libere Ia feminin.• Sub genericul „Daciadei", duminică se vor disputa la Brașov finalele competiției sportive a lucrătorilor din comerț, organizată de Comitetul Uniunii sindicatelor din comerț, cooperație, turism, in colaborare cu Secția sport și turism a U.G.S.R. și Consiliul sindical Brașov In programul finalelor, la care participă peste 250 de sportivi și sportive, sînt incluse concursuri la tenis de masă, șah și popice.• Au început întrecerile turneului final al „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin. în cel mai echilibrat meci al primei etape, echipa Jugoplastika Split a învins, pe teren propriu, cu scorul de 112—111 (46—57) formația Macabi Tel Aviv.în celelalte două partide disputațe. echipele oaspete au terminat învingătoare : Villeurbanne — Mobilgirgi Varese 77—90 (39—41) ; Alvik Stockholm—Real Madrid 89—119 (55—45).

LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 9 DECEMBRIE 1977Extragerea I : 38 55 52 7 22 71 30 32 90.Extragerea a Il-a : 74 59 8 49 33 79 28 45 68. .Fond total de cîștiguri 948 537, din care 337 732 lei report.
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 decembrie. In țară : Vremea 
va continua să se răcească, îndeosebi 
în jumătatea de nord a țării. Cerul va 
fi mai mult acoperit. Vor cădea nin
sori locale, mai ales în sudul țării, 
unde izolat se va semnala iapovlță 
și ploaie. Vîntul va sufla moderat, cu 
intensificări locale în sud, est și nord- 
est pînă la viteze de 50 km pe oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 12 și minus 2 grade, izolat 
mai coborîte în jumătatea de nord a 
țării, iar cele maxime între minus 6 și 
plus 4 grade. în București : Vreme în 
general umedă. Cerul va fi mai mult 
acoperit. Vor cădea precipitații, mai 
ales sub formă de ploaie. Vînt mode
rat. Temperatura în scădere la început, 
apoi în creștere.

cinema
• Iarba verde de acasă : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, 
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Cartea junglei : FLAMURA - 9.
• Mama : PATRIA - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, CAPITOL - 
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 cimp : MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MIO

RIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Aripi frinte : VICTORIA — 9.30; 
11,30; 13.30; 16; 18; 20.
• Aripioară sau picior?: 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.
A Călugărul misterios : TIMPURI 
NOI - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 

* 20,15.
• 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.
• 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.
• Frumoasele nopții —■ 9.45, Ce
nușă și diamant — 11.45, îngerul 
albastru — 14; 16,15, Cum să furi 
un milion (ambele serii) — 18,30 : 
CINEMATECA.

• Un gentleman in Vestul sălba
tic : EFORIE — 9; 11,30; 14,30;
17,30; 20.
• Buzduganul cu trei peceți ; 
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; 13; 20, FLACARA — 9; 
11,15: 13.30; 15.45; 18; 20,15
A Ținutul uitat de timp : LIRA —- 
15,30; 18; 20,15.
A Insula egretelor argintii : PA
CEA - 16; 18; 20.
A Corsarul negru : FERENTARI 
— 15; 17,30; 20.

• Marele singuratic : FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13; 15,30; 18; 20.
A Rocky : GIULEȘTI — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20.
A Sonată pe malul lacului : VII
TORUL — 15.30; 17,45; 20.
A 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.
A Comoara din lacul de argint : 
MUNCA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20,15.
A Pintea : COSMOS — 16; 18; 20 
A Trei zile și trei nopți : ARTA 
— 9: 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20.
A Inspectorul și fantoma ; PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

a drepturilor fundamentale 
ale oamenilor și națiunilor

în sfera re- a drepturilor personalității, umane. Con- aniversărilor

Se împlinesc 29 de ani de la adoptarea de către Adunarea Generală a O.N.U., la Paris, a Declarației universale a drepturilor omului. în configurația politică din acea perioadă, cind națiunile își consacrau forțele vindecării rănilor rămase de pe urma celei mai devastatoare conflagrații din istorie, documentul de la 10 decembrie 1948 venea să completeze Carta Națiunilor Unite, devenind unul din actele de temelie ale dreptului internațional cunoașterii universale omului, a afirmării demnității și libertății semnată în calendarulmajore ale O.N.U., Ziua drepturilor omului reprezintă un prilej de reafirmare a voinței forțelor înaintate de pretutindeni de a-și intensifica eforturile pentru crearea condițiilor care să ofere posibilitatea tuturor națiunilor de a-și exercita drepturile lor inalienabile, în cerințele progresului temporane.România socialistă cordă o atenție deosebită probleme, abordindu-le țiile principiale ale unui umanism nou, revoluționar. Lichidind exploatarea și inegalitatea economică, a- suprirea socială și națională, poporul gajat cu pla mai drepte socialistă și comunistă. Așa cum este cunoscut, în centrul politicii generale a partidului și statului nostru șe află perrnanent omul — factorul esențial al întregii dezvoltări ecorib- mico-sociale — asigurarea condiții-' lor care să garanteze fiecărui cetățean, fără deosebire de naționalitate, exercitarea deplină a drepturilor sale politice, economice, sociale, culturale. Sînt bine cunoscute în a- cest sens măsurile adoptate pentru dezvoltarea democrației socialiste, pentru asigurarea participării plenare a maselor largi la conducerea societății, la rezolvarea tuturor marilor probleme care privesc viitorul națiunii.Amplul program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, proiectele de anvergură avu • te in vedere, inclusiv măsurile economice suplimentare pînă la sfîrșitul actualului cincinal, adoptate de Conferința Națională a partidului, au un caracter profund umanist, slujesc în cel mai înalt grad omului, avînd ca tel creșterea neîntreruptă a nivelului de trai al tuturor locuitorilor țării, a bunăstării lor atît materiale, cit și spirituale. In legătură cu acest din urmă aspect, se cuvine a releva, in mod deosebit, că, paralel cu crearea tuturor condițiilor pentru a garanta accesul cel mai larg al tinerei generații la cuceririle științei și culturii, România se preocupă intens de promovarea pe plan internațional a schimburilor de valori culturale autentice, a tot ceea ce a creat mai bun geniul popoarelor, aceasta constituind mentale flori rea umane.Afirmîndu-se prin participarea sa activă la viața internațională. România militează în cadrul O.N.U., cit și în alte organisme internaționale, pentru garantarea și apărarea drepturilor omului, pretutindeni in lume, pentru lichidarea colonialismului, a practicilor anacronice ale rașjsmu- lui și apartheidului, a oricăror forme de asuprire a altor popoare, se ' pronunță pentru intensificarea eforturilor tuturor statelor în vederea soluționării unor probleme social-e- conomice cu adevărat umanitare, care afectează interesele maselor și destinderea internațională. Este bine cunoscută viziunea largă în care secretarul general al partidului nos-

concordanță cu societății con-a acordat și a- acestor de pe pozi-
Ziua drepturilor omului

toate forțele operă de edificare orînduirî —
român este anin am- a celei orînduireafprțele dițicare îiri —

unul din elementele funda- menite să chezășuiască în- deplină a personalității

tru. președintele republicii, a definit conceptul de umanism — un umanism nou, care presupune asigurarea unor condiții demne de ' muncă pentru masele înflorirea personalității i la inalta tribună a Naționale a partidului, Nicolae Ceaușescu aceste zile : „Noi tărie concepția filozofică a nismului revoluționar, pe baza căreia edificăm noile relații sociale, a- vînd deplină încredere în superioritatea ei, dar nu dorim să o impunem nimănui, așa cum la rindu! nostru nu acceptăm să ne fie impusă de nimeni nici o altă concepție filozofică. Punctul de vedere pe care il promovăm consecvent în întreaga politică externă pornește de la dezvoltarea colaborării internaționale pe baza respectării'dreptului suveran al fiecărui popor de calea organizării le. corespunzător lor și aspirațiilor nici un amestec din afară".Realitățile lumii contemporane confirmă pe deplin că soluționarea adevăratelor probleme ale drepturilor omului, ale umanismului este strins legată de fenomene mai ample ce se manifestă în lume, ca subdezvoltarea, crizele economice, șomajul, emigrarea miinii de lucru. în viziunea țării noastre .nu pot exista drepturi fundamentale și nu se poate vorbi de umanism acolo unde mase de milioane de.oameni nu au asigurată pdsi- biHtatca elementară de a-și ciștiga. e- xistență prin muncă, unde tineretul este lipsit de perspectiva Unui viitor cert, unde adevăraților producători ai bunurilor materiale și spirituale — oamenii muncii — le este barat accesul la conducerea societății, la adoptarea acelor hotăriri de care depind înseși viața și perspectiva zilei de miine. Tot așa cum nu se poate vorbi de asigurarea deplină a drepturilor omului în condițiile intensificării cursei înarmărilor, care pune în pericol dreptul cel mai elementar și bunul cel mai de preț — dreptul la viață.Necesitatea acțiunii conjugate a statelor pentru traducerea in viață a drepturilor omului și libertăților fundamentale a primit o amplă recunoaștere internațională prin recenta adoptare la O.N.U., cu o majoritate covîrșitoare, a unei rezoluții care subliniază că „deplina aplicare a drepturilor civice și politice este imposibilă fără economice și „progresele în omului depind naționale și internaționale în domeniul dezvoltării economice și sociale", rezoluția arată că „realizarea unei noi ordini economice internaționale constituie un element esențial in promovarea efectivă a drepturilor omului și libertăților fundamentale". Aceasta presupune, după părerea țării noastre, lichidarea subdezvoltării, instaurarea unei ordini economice noi. juste și echitabile, care să asigure dezvoltarea egală a tuturor țărilor, accesul nestingherit la cuceririle științei și tehnologiei moderne r- probleme a căror soluționare este de natură să deschidă noi orizonturi pentru afirmarea personalității umane.în vederea înfăptuirii acestor o- biective de înaltă valoare umanistă, România socialistă militează cu hotă- rîre, alături de toate forțele progresiste și antiimperialiste, pentru adîn- cirea colaborării internaționale, pentru respectarea dreptului imprescriptibil al fiecărei națiuni de a hotărî de sine stătător asupra destinelor sale, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.

viață și de muncitoare, umane. De Conferinței , tovarășul sublinia afirmăm în i cu uma-

a-și alege singur economico-socia- voinței, interese- sale vitale, fără

realizarea drepturilor sociale". Relevînd că aplicarea drepturilor de eficiența politicilor

Liviu RODESCU

tv
12,00 Telex
12,05 Roman-foileton : Nicholas Nick

leby. Reluarea episodului 5
13,00 Concert de prînz. în program : 

Maurice Ravel
13,40 Emisiune de știință
14,10 Cită iubire avem — program de 

muzică șl poezie patriotică
14.25 Un fapt văzut de aproape —- re

portaj
14,45 Cîntarea României
15.25 Stadion

17.30 Clubul tineretului
18,00 Săptămîna politică internă și in

ternațională
18.30 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : „Stan și Bran“
19.30 Telejurnal
19,50 HOTĂRIRILE CONFERINȚEI NA

ȚIONALE A PARTIDULUI, HO- 
TARÎRILE NOASTRE

20,10 Teleenciclopedia
«0,50 Ciclul de filme artistice „Războiul 

Independenței44. Scenariul : Paul 
Anghel

21,45 Telejurnal a Sport
22,05 Intîlnire cu satira și umorul
22,40 Romanțe, melodii lirice și cîntece 

de voie bună cu Gică Petrescu

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Danton — 19, (sala 
mică) : Romulus cel Mare — 15,30, 
Cîștigătoiul trebuie ajutat — 20.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert vocal- 
simfonic. Dirijor : Iosif Conta — 
20, (sala Studio a Ateneului Ro
mân) : Ciclul „Tinerii în fața ca
podoperelor4*. Sonate pentru pian 
de Beethoven — 18.
• Opera Română : Turandot —19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan-

draH (sala Schitu Măgureanu) : 
Pelicanul — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Tineri căsătoriți caută 
cameră — 19,30.
• Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 19,30.
• Teatrul Mic : Recital Leopoldi- 
na Bălănuță și Anda Călugărea- 
nu — 15,30, Emigranții — 19.30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Barbarii — 19,30, (sala 
Studio) : Conversație despre dl. 
von Goethe — 19.
• Teatrul Giulești : Descăpățîna- 
rea — 19.30.
A Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19.30

• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
Ia Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
E nemaipomenit — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Bunica 
se mărită — 19,30.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți 
- 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Hocus- 
Pocus și-o găleată — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : La apusul soarelui, la ră
săritul lunii. Turneul Ansamblu
lui de păpuși din Oslo — 17.
A Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Oedip salvat — 19.30.
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Puternicul ecou internațional 
al Conferinței Naționale a P. C. R.

Lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român 
au fost urmărite cu viu interes de opinia publică internațională, 
ecoul puternic pe care l-au trezit găsindu-și expresie in cores
pondențe ale trimișilor speciali, in articole și relatări ale ziarelor, 
agențiilor de presă, posturilor de radio și televiziune din numeroase 
țări ale lumii.Ziarul sovietic „PRAVDA" i-a informat pe cititorii săi despre lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, subliniind că România dispune, in prezent, de tot ceea ce este necesar pentru îndeplinirea cu succes a Programului suplimentar, care prevede sporirea producției industriale în actualul cincinal.Referindu-se la conținutul Raportului prezentat Conferinței Naționale de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunfst Român, președintele Republicii Socialiste România, ziarul relevă că primii doi ani ai actualului cincinal (1976—1980) au fosț încununați de mari realizări în toate sectoarele de activitate social-economică Raportorul, scrie ziarul, a subliniat necesitatea îmbunătățirii calității tuturor produselor, a accelerării ritmurilor de dezvoltare a bazei de materii prime, iar in domeniul agriculturii — necesitatea utilizării raționale a terenurilor și sporirii șeptelului de animale.Ziarul menționează, in continuare, faptul că, expunînd principalele o- rientări privind dezvoltarea economiei naționale pe perioada 1981—1985, secretarul general al P.C.R. a arătat că soluționarea problemelor importante reclamă ridicarea continuă a roiului de conducător al partidului în societate.în legătură cu principalele probleme internaționale actuale, abordate detaliat în Raportul prezentat Conferinței, ziarul subliniază că Partidul Comunist Român acordă o însemnătate primordială dezvoltării relațiilor cu toate țările socialiste, întăririi colaborării și solidarității a- cestora in lupta pentru socialism, securitate și pace.„Pravda" se referă, în continuare, la aprecierea convorbirilor care au avut loc între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev. Se evidențiază, totodată, ideea cuprinsă în Raport că România va face totul, și în viitor, pentru extinderea multilaterală a colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre România și Uniunea Sovietică, aceasta corespunzînd intereselor ambelor partide și popoare, cauzei socialismului și păcii în lume.Ziarul „MOSKOVSKAIA PRAVDA" a publicat pe prima pagină un material intitulat „Conferința comuniștilor români" ; iar „IZVESTIA" inserează o relatare despre începerea lucrărilor Conferinței.Ziarul iugoslav „BORBA" publică o amplă corespondență din București consacrată lucrărilor Conferinței Naționale, în care se reliefează problemele aflate în dezbaterea acestui important forum al comuniștilor români, în corespondență, apărută sub titlul „Sînt examinate sarcini ale dezvoltării economice", se arată că, în fața celor 2 500 delegați, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a apreciat că România realizează succese în industrie și că ritmul înalt actual al industrializării va continua și în perioada următoare, pînă in 1985. în Raport — relevă ziarul — au fost marcate succesele obținute în ultimii ani în industrie și în comerțul exterior și faptul că țara a învins cu succes urmările cutremurului catastrofal de Ia 4 martie. Este relatat, de asemenea, pe larg capitolul din Raport care conține măsurile de creștere continuă a nivelului de trai. în partea referitoare la activitatea și poziția internațională a României, „Borba" ' citează punctul de vedere exprimat de secretarul general al Partidului Comunist Român referitor la situația din Orientul Apropiat.în încheiere, ziarul „Borba" arată că secretarul general al partidului a reafirmat că Partidul Comunist Român se pronunță pentru autonomia fiecărui partid comunist și muncitoresc și pentru alegerea liberă a căii și liniei politice independente a strategiei sale, pronunțîndu-se pentru o unitate de tip nou în mișcarea muncitorească internațională.Sub titlul „Model al relațiilor dintre două țări socialiste vecine", ziarul „POLITIKA" scoate în evidență aprecierile referitoare la raporturile dintre România și R.S.F.I., dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din iugoslavia și perspectiva ca, în anul 1985, România să depășească stadiul de țară în curs de dezvoltare.„Un eveniment de mare importanță pentru dezvoltarea social-economică a României socialiste" — este apreciat forumul comuniștilor români de către principalele ziare din R.P. Bulgaria, care publică corespondențe despre deschiderea lucrărilor Conferinței Naționale a P.C.R. și Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sub titluri ca „Rezultate importante în construcția socialistă" („RABOT- NICESKO DELO"), „Conferința Națională a Partidului Comunist Român — Raportul tovarășului Nicolae .îndeplinirea social-eco-ZNAME") și prietenă i realizările

Ceaușescu" („TRUD"), cu succes a programului nomic („ZEMEDELSKO ziarele din țara vecină subliniază cu pregnanță obținute în primii doi ani ai cincinalului, sarcinile grandioase pentru viitor.Un eveniment de mare însemnătate din viața partidului și a poporului român, în lupta întregii națiuni pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru înaintarea României spre comunism — astfel este apreciată Conferința Națională a P.C.R. într-o corespondență a trimisului agenției B.T.A. la București, publicată in presa bulgară. Este scos apoi în evidență faptul că programele care vor fi aprobate de Conferință vor contribui la creșterea nivelului calitativ al întregii activități social-economice, Ia dezvoltarea mai rapidă a forțelor de producție și la creșterea nivelului material și spiritual al poporului. Menționînd că „o mare atenție a acordat tovarășul

Nicolae Ceaușescu situației interna- ■ ționaie și politicii externe a României"— relatarea B.T.A. subliniază faptul că „secretarul general al P.C.R. a situat pe primul loc in activitatea internațională a partidului și guvernului dezvoltarea relațiilor României cu țările socialiste, întărirea colaborării și solidarității dintre ele în lupta pentru socialism, securitate și pace". Corespondența relevă in continuare aprecierile din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu referitoare la relațiile politice, economice, tehnico-științifice și culturale dintre România și Bulgaria care au continuat să se dezvolte. în context, se menționează in corespondență, la întărirea prieteniei și colaborării româno-bulgare un aport deosebit l-au avut frecventele întîlniri la nivel înalt, devenite tradiționale.în centrul dezbaterilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român stau programe privind creșterea suplimentară a producției industria- ‘ le, precum și ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, scrie ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", organ al C.C. al P.S.U.G. Zianil inserează ample extrase din prezentat de tovarășul Ceaușescu, relevînd că, pe deplinirii cu succes și a pină în prezent, a sarcinilor de plan, este posibilă includerea unor sarcini
Raportul Nicolae baza in- depășirii.

RELATĂRI ALE ZIARELOR, AGENȚIILOR DE PRESĂ, 
POSTURILOR DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

P.C.R. de im- pe mai

P.C.R., obiectivul este creșterea dina-

superioare. Ziarul apreciază că, în partea rezervată politicii externe, tovarășul Nicolae Ceaușescu a abordat probleme fundamentale ale asigurării păcii și, în special, ale dezarmării, subliniind necesitatea întăririi solidarității și a colaborării tuturor forțelor progresiste.„Conferința Națională a este un eveniment deosebit portant pentru dezvoltarea departe a vieții de partid și a societății românești", relevă ziarul „TRYBUNA LUDU", organ al C.C. al P.M.U.P. Referindu-se la principalele idei ale Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, „Trybuna Ludu" scoate în evidență realizările obținute de țara noastră în dezvoltarea economică și socială în primii doi ani ai actualului cincinal.Secretarul general al Partidului Comunist Român — se arată îq corespondență — a subliniat că există toate condițiile pentru realizarea planului cincinal, precum și a programului de creștere suplimentară a producției, de dezvoltare economico- socială mai accentuată a României în perioada 1978—1980. în legătură cu sarcinile viitorului plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale, „Trybuna Ludu" arată că, potrivit Raportului, secretarului general al fundamental mică, în continuare, a forțelor de producție și amplasarea lor rațională pe teritoriul țării. Cincinalul 1981—1985 — continuă ziarul citat — va fi cincinalul creșterii calității, un accent deosebit punîndu-se pe dezvoltarea siderurgiei, industriei construcțiilor de mașini, chimiei și petrochimiei, perioadă în care agricultura țării va trebui să ajungă la nivelul țărilor dezvoltate.în continuare, „Trybuna Ludu" menționează acea parte a Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în care se arată că Partidul Comunist Român acționează cu hotărîre, și va acționa și în viitor, în favoarea întăririi solidarității, unității și colaborării țărilor socialiste.Evenimentul este reflectat, de asemenea, de „ZYCIE WARSZAWY" și de alte cotidiane, precum și de POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE POLONEZE.Presa din R. P. Ungară informează în corespondențe proprii și ale agenției M.T.L despre deschiderea și desfășurarea lucrărilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Roman și despre Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R. Ziarul „NEPSZA- BADSAG" publică sub titlul „Conferința Națională a P.C.R. dezbate probleme economice" o corespondență proprie din București, în care se arată că în perioada care a trecut de la Congresul al Xl-lea al tivitatea partidului și conducător au crescut, rîrile Congresului au plinite. Referitor la rezultatele obținute în primii doi ani ai cincinalului, corespondentul ziarului „Nep- szăbadsag" subliniază că ritmul mediu de creștere a industriei a fost superior celui planificat și prezintă realizările obținute in anul trecut in creșterea producției agricole. Referindu-se la programul suplimentar de creștere a producției industriale prezentat Conferinței Naționale, ziarul relevă că aceasta permite o dezvoltare mai armonioasă, echilibrată a unor ramuri ale economiei naționale, creșterea treptată a nivelului de trai și a veniturilor oamenilor muncii.„Nepszăbădsag" scoate în evidență aprecierea privind semnificația și importanța întîlnirii româno-ungare la cel mai înalt nivel din acest an, care a marcat un nou pas în direcția a- dincirii prieteniei și colaborării dintre cele două partide și popoare, a relațiilor de bună vecinătate, subliniind că există toate premisele pentru extinderea pe mai departe a colaborării politice, economice și în producție, precum și în domeniul științei și culturii între România și Ungaria. Lărgirea colaborării româno-ungare în realizarea destinderii și păcii in lume corespunde intereselor vitale ale celor două popoare vecine și prietene, dezvoltării socialismului 

P.C.R., ac- rolul său iar hotâ- fost înde-

și principiilor colaborării Internaționale, relevă ziarul.„MAGYAR NEMZET" și„MAGYAR HIRLAP" informează despre lucrările Conferinței intr-o corespondență M.T.I. in care se subliniază succesele obținute in primii ani ai actualului cincinal, creșterea treptată a nivelului de trai și sporirea veniturilor oamenilor muncii.Cotidianul vest-german „FRANKFURTER RUNDSCHAU". anuntind deschiderea lucrărilor Conferinței Naționale, arată că România va continua strategia dezvoltării producției industriale într-un ritm înalt, pe de o parte, iar. pe de altă parte, de ridicare pe trepte noi a nivelului de trai. Se relevă, de asemenea, că. folosin- du-se calea unei mai mari mobilizări a rezervelor, se va putea asigura, pină la sfîrșitul actualului plan cincinal. o producție suplimentară de 130 miliarde lei.Ziarul vest-german „StJDDEU- TSCHE ZEITUNG" consacră o atenție specială in corespondența sa din București părții din Raport tn care sînt abordate problemele securității, destinderii și cooperării pașnice în Europa. Ziarul relevă declarația președintelui României că reuniunea de la Belgrad nu trebuie transformată într-o tribună de dezbateri a deosebirilor de orînduire socială, a divergentelor și antagonismelor de ordin ideologic, filozofic si etic existente între societatea socialistă și cea capitalistă. Este citată afirmația din Raport că România nu se teme de confruntări ideologice cu concepțiile opuse. însă este conștientă că declanșarea într-un asemenea cadru a răz

lucrările Conferinței a partidului, îndeosebi cuprinse în Raportul Nicolae Ceaușescu, zia- „NATIONAL HERALD",

boiului ideologic ar duce la ascuțirea încordării atît in Europa, cit și în lumea întreagă. în ce privește problemele dezvoltării economice, ziarul menționează că România va urma și îp viitor cursul industrializării accelerate, ea urmînd ca printr-un salt calitativ în toate domeniile vieții economice și sociale să depășească pînă în 1985 stadiul de țară în curs de dezvoltare și să atingă stadiul de tară cu dezvoltare medie.Presa greacă publică ample relatări cu privire la deschiderea lucrărilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român și la Raportul prezentat Conferinței de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. în relatarea sa pe această temă, cotidianul „RI- ZOSPASTIS" scoate în evidentă măsurile de creștere a nivelului de trai și a bunăstării poporului român, cît și în ce privește dezvoltarea economiei naționale a României, cuprinse in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ziarele „TO VIMA" și „AVGHI" relevă atenția acordată în Raportul prezentat Conferinței Naționale a P.C.R. problemelor dezvoltării economice continue a României, pozițiile expuse în principalele probleme ale situației internaționale actuale, inclusiv în problemele referitoare la Balcani.Ample informații privind desfășurarea lucrărilor Conferinței Naționale a P.C.R. au fost transmise de POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE ELENE.Ziarele egiptene de limbă arabă „AL AKHBAR" și „AL GUMHURIA" au publicat extrase din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., la Conferința Națională a Partidului Comunist Român. După ce se evidențiază principalele idei ale cuvîn- tării expuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna conferinței, se remarcă faptul că, la capitolul consacrat analizei situației internaționale, o atenție deosebită este rezervată situației din Orientul Apropiat.Reflectînd Naționale < problemele tovarășului rui indian referindu-se la capitolul privind relațiile internaționale, scrie că România a fost dintotdeauna favorabilă negocierilor directe, ca o garanție sigură că soluțiile la care se ajunge vor fi viabile, vor duce la instaurarea unei păci trainice.Ziarul indian relevă apoi faptul că președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat că, in legătură cu diferendele intre unele partide comuniste și muncitorești, partidul său nu va fi amestecat în condamnarea altor partide.Vorbind despre reuniunea de la Belgrad privind securitatea europeană — remarcă ziarul — președintele Ceaușescu a făcut apel la participant! să nu o transforme / intr-un forum de discutare a deosebirilor dintre sistemele sociale și să nu se antreneze in divergențe și antagonisme de natură filozofică și etică. De asemenea, a atras atenția puterilor nucleare că cheltuielile lor cres- cînde pentru armamentul nuclear și lipsa de progres în discuțiile asupra dezarmării pot duce la dezastru.Președintele român a exprimat, de asemenea — scrie ziarul citat — nemulțumirea față de lipsa de progres în discuțiile dintre țările in curs de dezvoltare și cele dezvoltate în problemele economice și în adîncirea prăpastie) dintre ele, reafirmind politica țărij sale de sprijinire a țărilor sărace.Relevînd sprijinul continuu al României pentru mișcările de eliberare națională, ziarul indian menționează apelul adresat statelor africane de a evita conflictele militare, care ar deschide calea intervențiilor străine, ar pune în pericol independența lor națională.Sub titlul „în România a început Conferința Națională", ziarul .VOLKSSTIMME" - organ central din Austria — inserează un care subliniază că la toru- al P. C. material

mul de la București „sint dezbătute aspecte ale dezvoltării țării in perioada ce a trecut de la Congresul partidului din noiembrie 1974", relevindu-se că un loc central in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu il ocupă problemele economice.Cotidianul vlenez „DIE PRESSE", într-o relatare consacrată Conferinței. arată că „problemele ideologice și viitoarea politică economică reprezintă temele principale de pe ordinea de zi“ și scoate in evidență programul de creștere continuă a nivelului de trai al populației dezbătut la Conferință.POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE AUSTRIECE au informat despre deschiderea și desfășurarea lucrărilor Conferinței.Ziarul suedez „DAGENS NYHE- TER" publică o amplă corespondență din București în care, prezentînd desfășurarea lucrărilor Conferinței Naționale a partidului și Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, scoate în evidență faptul că. deși economia țării a fost greu afectată de cuțremur, s-a reușit, totuși. îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, atît în industrie, cît și in agricultură.Ziarul redă ample citate din Raportul prezentat la Conferință, punctînd în special sarcinile prevăzute pentru anul 1985 în ce privește dezvoltarea producției și creșterea venitului național, care vor determina trecerea României din rîndul țărilor în curs de dezvoltare în cel al țărilor cu o dezvoltare medie. Sînt redate, de asemenea, unele aprecieri făcute în raport asupra situației internaționale.în cadrul unei emisiuni a RADIODIFUZIUNII CIPRIOTE au fost prezentate extrase din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, insistindu-se asupra referirilor la securitatea europeană, la colaborarea în Balcani și la cea a țărilor din Me- diterana. De asemenea, au fost expuse concepțiile partidului și statului nostru în ce privește modalitățile de soluționare a problemelor din Cipru, in scopul asigurării independenței și a suveranității acestei țări, precum și a situației din Orientul Mijlociu.Despre lucrările Conferinței a informat, la rîndul său, ziarul cipriot „HARAVGHI".Intr-un comentariu consacrat lucrărilor Conferinței, ziarul britanic „THE GUARDIAN" relevă că din Raportul prezentat s-a desprins cu pregnanță hotărîrea conducerii de partid și de stat a României de a continua politica activă de industrializare a tării, astfel ca, pină în 1985, România să depășească nivelul de țară în curs de dezvoltare. Ziarul scoate in evidență faptul că în cuvintarea secretarului general ai Partidului Comunist Român s-a arătat că vor avea loc noi majorări ale retribuției oamenilor muncii, concomitent cu reducerea săptămînii de lucru.Cotidianul „CORRIERE DELLA SERA", care apare la Milano, consacră Conferinței un amplu material, in care scoate în evidență accentul pus la Conferință pe îmbunătățirea continuă a nivelului, de trai al populației și pe creșterea producției de bunuri de larg consum. Depășirea sarcinilor de plan — și a- ceasta in ciuda urmărilor catastrofale ale cutremurului — a permis lansarea undi plan complementar, în urma căruia se vor produce bunuri suplimentare în valoare de 130 miliarde lei. Se remarcă, de asemenea, numărul mare de apartamente ce urmează a fi construite.în material sint comentate o serie de teze expuse în Raport asupra politicii internaționale a României, politică de pace, prietenie și colaborare cu toate popoarele, de participare activă la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane.Presa din Turcia a publicat știri și comentarii dedicate Conferinței Naționale, preluind ample citate din Raport referitoare la dezvoltarea economico-socială a României în următorii ani.în 1985, România va atinge un nivel care-i va permite să se înscrie In rîndul țărilor cu o dezvoltare medie — relevă ziarul de mare tiraj „MILLIYET", care publică, sub titlul „România va lăsa in urmă statutul de țară in curs de dezvoltare", un comentariu. Ziarul subliniază că secretarul general al partidului și-a exprimat in Raport încrederea fermă că poporul român va realiza țelurile și obiectivele propuse.Alte cotidiane turcești, ca „VA- TAN" și „POLITIKA" și-au informat cititorii asupra desfășurării lucrărilor Conferinței.„Ceaușescu — eforturile pentru dezvoltarea industriei continuă" — își intitulează ziarul finlandez „HUFVUDSTADSBLADET" o corespondență din București. Materialul, însoțit de o fotografie a secretarului general al Partidului Comunist Român, subliniază că „Nicolae Ceaușescu a spus cu mindrie că, in ciuda cutremurului catastrofal din 4 martie, care a provocat distrugeri uriașe, a căror valoare depășește 2 miliarde dolari, s-a asigurat transpunerea în viață a planului de dezvoltare social-economică a țării".După ce citează o serie de cifre din Raport, care conturează amploarea dezvoltării economice, ziarul finlandez arată că la Conferință s-a pus1 un accent deosebit pe creșterea calității producției.Agențiile internaționale de presă T.A.S.S.. FRANCE PRESSE, ASSOCIATED PRESS, REUTER și UNITED PRESS INTERNATIONAL au transmis, in cadru) serviciilor lor, numeroase informații asupra deschiderii și desfășurării lucrărilor Conferinței.

CONFERINȚEI NAȚIONALE
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNPoporul burundez și partidul său Unîunea pentru Progres Național exprimă viile lor sentimente de prietenie și solidaritate cu prilejul desfășurării Conferinței Naționale a marelui dumneavoastră partid.Cu aceeași ocazie, poporul burundez și partidul său Își exprimă hotărîrea de a consolida legăturile de prietenie cu partidul dumneavoastră și urează deplin succes Conferinței Naționale.

Din partea partidului UPRONA, 
ANDRE YANDA

Director al Biroului partidului

Tovarășul Agostinho 
reprezentantul P.C.R.LUANDA 9 (Agerpres). — Președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei și al Republicii Populare Angola, tovarășul Agostinho Neto, a primit, vineri seara, pe tovarășul Ion Stănescu. secretar al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al guvernului, care reprezintă Partidul Comunist Român la primul Congres al M.P.L.ADin partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis tovarășului Agostinho Neto un cordial mesaj de salut, iar po-
Consultări pentru soluționarea crizei de guvern 

din PortugaliaLISABONA. — Președintele Republicii Portugheze, Rama'ho Eanes, i-a primit pe liderii principalelor partide politice portugheze, pentru a examina situația creată în urma respingerii de către parlament a moțiunii de încredere in guvernul socialist al premierului Mario Soares. Președintele Portugaliei și-a exprimat convingerea că este posibilă constituirea unui nou guvern, eu colaborarea tuturor partidelor democratice, care să facă față in mod eficient dificultăților cu care este confruntată țara. La încheierea întrevederii sale cu șeful statului. Mario Soares a declarat că Partidul Socialist va face tot posibi
Constituirea unui front al forțelor politice 

de stingă din BoliviaLA PAZ 9 (Agerpres). — în capitala Boliviei — informează agenția I.P.S. — s-a anunțat constituirea unui Front al forțelor politice de stingă, din care fac. parte Partidul Comunist, Mișcarea Națională Revoluționară de Stingă (M.N.R.I.), Partidul Revoluționar al Stîngii Naționale (P.R.I.N.), Partidul Revoluționar Autentic (P.R.A.), Partidul Democrat Creștin (P.D.C.) și Mișcarea Stingii Revoluționare (M.I.R.). în comunicatul comun al acestor partide se precizează că Frontul militează pentru o amnistie politică generală ne
O declarație a C. C. al A. K. E. L.

Pentru încetarea folosirii bazelor militare britanice 
de pe teritoriul Ciprului de către avioanele altor țăriNICOSIA 9 (Agerpres). — După prăbușirea, miercuri dimineață. la baza militară britanică de la Akro- tiri, a unui avion de recunoaștere a- merican de tipul „U-2“, Comitetul Central al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.) a dat publicității, la Nicosia, o declarație care se pronunță pentru „încetarea zborurilor avioanelor străine de spionaj de la baza militară britanică de la Akrotiri". ,
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agențiile de presă transmit:
Adunarea Generala a 

O.N.U. a adoptat, prin consens, o rezoluție în care condamnă asasinarea lui Steve Biko și a altor deținuți politici în închisorile sud-africane.
Convorbiri saudito-sirie- 

Jlg* Președintele Siriei, Hafez Al- Assad, a avut, joi, la Riad, convorbiri cu regele Khalid al Arabiei Sau- dite. Totodată, șeful statului sirian a conferit cu Fahd Bin Abdel Aziz, prințul moștenitor și vicepremier al guvernului, precum și cu alte oficialități saudite. Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, a sosit vineri în Kuweit, unde se va întîlni cu emirul acestei țări, șeicul Sabah Al-Salem Al-Sabah.
Etiopia și Sudanul au ac

ceptat medierea O.U.A. Se- cretarul general al Organizației Unității Africane, William Eteki Mbou- moua, a anunțat că guvernele Etiopiei și Sudanului au acceptat misiunea de- mediere a unei comisii a O.U.A. în vederea normalizării relațiilor dintre cele două țări. Comisia de mediere între Etiopia și Sudan a fost constituită la reuniunea la nivel înalt a O.U.A., din luna august, de la Libreville (Gabon).
Congresul scriitorilor din 

Cehoslovacia. La Praga s a deschis Congresul scriitorilor, la lucrările căruia participă 150 de delegați, reprezentind cei 423 de membri ai uniunilor de scriitori din R. S. Cehă și R. S. Slovacă. Congresul urmează să constituie Uniunea federală a scriitorilor cehoslovaci. Din partea Uniunii scriitorilor din România. la lucrări participă o delegație formată din scriitorii George Bălăiță și Romulus Guga.
Gnu pentru Egipt. DePar- tamentul american al Agriculturii a anunțat că S.U.A. vor livra Egiptului o cantitate de 1,5 milioane tone griu. în valoare de 170 milioane dolari, cu titlu de . asistență alimentară.
încheierea sesiunii Con

siliului ministerial al 
N.A.T.0. După două zile de dezbateri, vineri s-a încheiat la Bru

Neto l-a primit pe 
la Congresul M.P.L.A.porului angolez prieten cele mai bune urări. Mulțumind pentru mesaj și pentru participarea Partidului Comunist Român la Congresul M.P.L.A., tovarășul Agostinho Neto a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald mesaj de salut, iar poporului român urări de progres și prosperitate.Cu acest prilej, au fost abordate într-o atmosferă cordială probleme de interes comun privind dezvoltarea relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate între cele două partide, țări și popoare.

lul pentru a contribui la ieșirea din actuala criză de guvern.Căderea guvernului socialist portughez confirmă necesitatea unei politici noi și a unui guvern nou, care să respecte schimbările șocial-econo- mice intervenite de la 25 aprilie 1974. să asigure independența națională și să garanteze edificarea în continuare a unei societăți democratice — se a- rată într-o declarație a Comisiei Politice a Partidului Comunist Portughez, dată publicității la Lisabona. Documentul subliniază că după căderea guvernului este și mai necesară elaborarea unei platforme democratice.

discriminatorie, pentru libertatea de acțiune a sindicatelor muncitorești, pentru drepturi democratice și garantarea desfășurării corecte, fără discriminări, a campaniei electorale și a scrutinului prezidențial programat pentru luna iulie 1978.în prezent, activitatea partidelor politice, cu excepția celor care susțin actualul guvern — Falanga Socialistă Boliviană (F.S.B.) și Mișcarea Naționalistă Revoluționară (M.N.R.) — precum și a sindicatelor. cu excepția celor patronale, oficiale. este interzisă în Bolivia.

Documentul — citat de agenția Reuter — cere, de asemenea. încetarea folosirii bazelor militare britanice de pe teritoriul Ciprului de către Statele Unite și N.A.T.O. — a- ceăsta constituind o încălcare a tratatelor dintre cele două țări.„Aceste activități nu pot fi controlate de către stat, ele dăunind grav politicii noastre de nealiniere, legăturilor noastre cu țările vecine prietene și intereselor noastre vitale", se arată în Declarația C.C. al A.K.E.L.

xelles sesiunea de toamnă a Consiliului ministerial al N.A.T.O. S-a stabilit ca la sfirșitul lunii mai 1978 să se desfășoare la Washington o reuniune cu participarea șefilor de stat sau de guvern din cele 15 țări ale alianței atlantice. In comentariul consacrat rezultatelor reuniunii N.A.T.O., agenția France Presse consideră că comunicatul final este vag în ce privește nemulțumirea exprimată de unele țări, in special R.F.G. și Belgia, în legătură cu faptul că S.U.A. nu se consultă cu partenerii vest-europeni în anumite domenii.
Lider creștin-democrat 

însărcinat cu formarea gu
vernului olandez. !îegina Iu- liana a Olandei l-a însărcinat pe Andreas Van Agt, lider creștin-de- mocrat, cu formarea guvernului, pentru a pune capăt crizei ministeriale care durează de peste șase luni. După cum informează agențiile Reuter și France Presse, Van Agt a ajuns deja la un acord de program guvernamental cu Partidul popular pentru libertate și democrație (liberal). Creștin- democrații au făcut parte și din precedenta coaliție guvernamentală, condusă de Joop Den Uyl.

Inaugurarea celei mai 
mari stații de metrou din 
Franța. Președintele Franței, Valery Giscatd d’Estaing, a inaugurat cea mai mare stație de metrou din Franța. Situată in zona fostelor hale din centrul Parisului, stația Chate- let-les-Halles are dimensiuni impresionante : 225 metri lungime,80 m lățime, șapte intrări, o hală centrală de mărimea unui stadion de fotbal și o scară rulantă de 153 metri lungime.

Efecte ale creșterii cursu
lui yenului. ComPania niponă „Isibasi Tokususen", producătoare de cabluri de oțel, a dat faliment. Firma exporta circa 40 la sută din producția ei în S.U.A., și experții economici consideră că principala cauză a falimentului rezidă în creșterea accentuată din ultima perioadă a cursului de schimb al yenului in raport cu dolarul, ceea ce a avut ca rezultat scumpirea producției exportate, în Japonia își închid în fiecare lună porțile peste 1 500 de întreprinderi din diferite sectoare.

DE PRETUTINDENI
• CEA DE-A ȘAPTEA 

ARTA IN CRIZĂ... --1977 a constituit pentru cea de-a 7-a artă anul unei crize Ia nivel mondial" — scrie agenția France Presse. De tapt, de aproximativ un deceniu, situația generală se deteriorează, îndeosebi în țările Europei occidentale, unde numărul cinefililor a scăzut la Jumătate. Criza este dramatică in Marea Britanie și R. F. Germania. Specialiștii apreciază că de această situație se fac vinovate. pe de o parte valul de violențe și erotism din cinematografia occidentală, jar pe de altă parte, „micul ecran". Televiziunea „ucide" cinematograful chiar cu „armele" acestuia, adică cu filmele, micul ecran fiind literalmente invadat cu pelicule de tot felul". în momentul cînd împlinea jum''-'«e de secol de existență, cir. a- tograful mut părea sortit pk dar a fost salvat de introdt. - rea sonorului. Ce nouă invenție ya aduce speranța unui re'r viriment ? în această privință 1978 va fi, poate, anul supra-) viețuirii sau al decesului cinematografului occidental" — încheie France Presse,
• AUTOMOBILUL 

VIITORULUI. Prototipul unui „automobil al viitorului" cu un consum de 4 litri de benzină la 100 de km a fost lansat de curînd de uzinele Volkswagen, Modelul denumit „Irvw" răspunde, potrivit aprecierii specialiștilor, unor cerințe spofite de securitate și protecție împotriva poluării, depășind recordurile firmelor a- mericane producătoare de automobile în privința economisirii de carburanți. Ernst Fiala, șeful serviciului de cercetări din cadrul firmei vest-germane amintite, anticipează insă o accelerare iminentă a concurenței în acest domeniu, avînd in vedere că, de pildă, pentru proiectele de dezvoltare a industriei automobilelor din S.U.A. va fi alocată, pină in 1985, suma de 55 miliarde dolari, adiță dublul sumei corespunzătoare programului spațial „Apollo". Specialistul vest-german consideră că, deocamdată, automobilul cu motor electric nu are nici o șansă.
• TUNEL RUTIER 

SUB DUNĂRE. Traficul, in necontenită dezvoltare dintre Buda și Pesta, determină' noi soluții pentru descongestionarea circulației pe podurile care leagă cele două 'părți ale capitalei ungare. Studiile întreprinse au relevat că cea mai bună soluție o constituie construirea unui tunel rutier sub Dunăre. Potrivit proiectului acestei artere subterane, realizat de biroul de proiectare a metroului budapestan. lungimea tunelului va fi de aproape un kilometru.
• MUZEELE AFRICII. Potrivit unui studiu apărut în revista „Museum" editată de UNESCO, muzeele africane sint concepute. în majoritatea lor, ca centre de cultură cu scopuri educative multiple. Pe lingă prezentarea de obiecte artistice tradiționale, muzeele oferă vizitatorilor și alte posibilități de instruire : reprezentații teatrale, muzică, dans, cursuri cu o' largă tematică. începînd cu alfabetizarea și pină la reparatul automobilelor. în acest mod funcționează muzeele din Benin, Ghana, Kenya. Niger, Nigeria. Togo. Un interesant muzeu au construit, prin contribuții voluntare, locuitorii satului Taia- ma din Sierra Leone, la 200 kr" de Freetown (capitala statului? care s-a transformat într-u.\ centru de cultură cunoscut în întreaga țară. Totodată, pe lingă muzeele africane au fost deschise ateliere meșteșugărești pentru a păstra și duce mai departe tradițiile artei populare. amenințate de valul de comercializare.
• TRACTOARE CU 

TROLEU. Specialiștii japonezi au realizat un nou tip de tractoare, acționate de motoare electrice și care sînt destinate lucrărilor subterane. Energia electrică este transmisă prin- tr-un cablu lung de 30—40 m ce se deplasează după tractor pe rotițe suspendate in tavan. Noile tractoare au dispozitive speciale pentru încărcare-des- cărcare și se utilizează cu succes la construcția de tuneluri, precum și la alte lucrări din mine.
• CICLURI DE TA

BLOURI DEDICATE RE
VOLUȚIEI FRANCEZE. Pictorul Buffet, considerat la ora actuală cel mai mare pictor francez in viață. lucrează de peste un an de zile la un ciclu de tablouri pe o temă majoră : Revoluția franceză. El a terminat 7 pînze de mari dimensiuni avînd teme cum ar fi : „Căderea Bastiliei", „Asasinarea lui Marat", ..Bătălia de la Valmy". Un amănunt inedit . Buffet pictează numai in timpul nopții, cînd există condițiile unei maxime concentrări.

• PALMIERUL MIRA
CULOS. O specie de palmier care crește în bazinul Amazoanelor este un arbore de-a dreptul miraculos. El atinge 20 de metri inălțime și produce anual circa o tonă de fructe. în genul nucilor de cocos. Miezul acestora, deosebit de savuros, conține o mare cantitate de ulei care poate fi folosit la prepararea margarinei. săpunului sau, dacă este rafinat, poate servi în alimentație. Uscată, coaja fructului se folosește cu succes Ia toc. Specialiștii brazilieni cercetează în prezent acest arbore cu scopul de a găsi varietățile cele mai productive.
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