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Dezbateri profunde, în spiritul înaltei respon
sabilități comuniste pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, hotărîre de a traduce 
în viață ideile cuprinse în Raport — document 
programatic de gîndire și acțiune revoluționară, 
de excepțională însemnătate pentru mersul 

înainte al patriei pe calea socialismului

au continuat ieri în plen și în secțiuni
Sub semnul marilor răspunderi 

pentru prezentul socialist și viito
rul comunist al patriei, vineri di
mineața au fost reluate în plen 
lucrările Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român.

La sosirea în Sala Palatului Re
publicii, ce găzduiește lucrările 
conferinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost în
tâmpinați cu deosebită căldură, cu 
nețărmurită dragoste și stimă, 
atmosfera de puternic entuziasm 
în care s-a deschis marele forum 
regăsindu-se și în această zi. 
Delegații și invitații au ovaționat 
îndelung pentru partid și secreta
rul său general, scandînd cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R. !“.

Continuîndu-se dezbaterile ge
nerale, au fost examinate cu exi
gență comunistă probleme de ma
ximă importanță privind înfăp
tuirea neabătută a planului de 
dezvoltare economico-socială, apli
carea fermă a principiilor autocon- 
ducerii și autogestiunii, perfecțio
narea noului mecanism economic, 
creșterea contribuției cercetării ști
ințifice și învățămîntului la pro- 
movareq progresului tehnic, la spo
rirea productivității muncii și a 
eficienței economice, lărgirea acti
vității de comerț exterior, trecerea 
la o nouă calitate a muncii și 
vieții întregului popor, activitatea 
teoretică, educativă, munca poli
tică de formare a conștiinței so
cialiste a maselor, a omului nou. 
Au fost analizate în același timp 
problemele referitoare la întărirea 
rolului partidului de forță politică 
conducătoare 'în toate sectoarele, 
precum și al statului democrației 
muncitorești, revoluționare în con
ducerea întregii vieți economico- 
sociale.

In timpul dezbaterilor s-au pro
pus măsuri concrete, eficiente pen
tru realizarea prevederilor de plan 
pe 1983, a tuturor obiectivelor ac
tualului cincinal, pentru îndeplini
rea integrală a programelor spe
ciale privind soluționarea cu succes 
a problemelor esențiale ale activi
tății din toate domeniile economiei 
naționale, pentru transpunerea în 
fapt a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului.

Prima parte a ședinței de dimi
neață a fost condusă de tovarășul

Ștefan Voitec, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat.

Au luat cuvîntul tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guver
nului, președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
tovarășii Mihai Marina, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Bistrița-Nă- 
săud al P.C.R., Gheorghe Caranfil, 
membru al C.C. al P.C.R., minis
trul industriei chimice, Dumitru 
Brenciu, președinte al Consiliului 
unic agroindustrial de stat și coo
peratist Scornicești, județul Olt, 
loan Totu, membru al C.C. al 
P;C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Fănica Udma, președinte al 
C.A.P. Slobozia Mîndra, jude
țul ^Teleorman, general-locotenent 
Constantin Olteanu, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al- P.C.R., ministrul 
apărării ■ naționale, lancu Drăgan, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
.director general ai Institutului cen
tral de cercetări metalurgice Bucu
rești, Trandafir Cocârlă, membru al 
Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.R., ministrul energiei electrice, 
Dumitru Badea, secretar al comite
tului) de partid al întreprinderii „23 
August" București, Maria Ghițulică, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R., Ioan Wagner, 
președinte al C.A.P. Apoldu de 
Sus, județul Sibiu, Mihai Gafițea- 
nti, membru al C.C. al P.C.R., rec
tor al Institutului politehnic Iași.

După pauză, lucrările au fost con
duse de tovarășul Ion Catrinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R.

Au mai luat cuvîntul în plen 
tovarășii : Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executjv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R., Ioana 
Păun, președinta Comitetului ju
dețean Dîmbovița al femeilor, 
Tudor Postelnicu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministru secretar de 
stat la Ministerul de Interne, 
Alexandru Czege, membru al C.C. 
al P.C.R., președinte al C.A.P. Sa- 
lonta, județul Bihor, Petru Enache,

membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Jipa, director al 
S.M.A. Poșta Cîlnău, județul Bu
zău, Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv .al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, Iosif Szasz, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Harghita al P.C.R., Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., minis
trul aprovizionării tehnico-mate- 
riale și controlului gospodăririi 
fondurilor fixe, Maricica Țipirigan, 
secretar al Comitetului comunal 
de partid Sadova, județul Suceava,

Gheorghe Stoica, secretar al C.C. 
ăl P.C.R.

Referindu-se la problematica a-

bordată de ultimul vorbitor, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus :

„Trebuie să plecăm de aici, tovarăși, cu hotărîrea ca pînă în 
1985, la sate să nu existe gospodării, inclusiv ale muncitorilor, func
ționarilor și intelectualilor ce lucrează în sate, care să nu crească 
animale. Fiecare familie să aibă o vacă sau un număr de oi. Trebuie 
ca la trei persoane să se crească obligatoriu un porc. Această sarcină 
de mare importanță trebuie să fie pusă în față tuturor comunelor, 
a tuturor oamenilor muncii. (Aplauze puternice. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !").

Practic, de fapt, nu trebuie să existe nici o limită privind creș
terea animalelor. Să dispară concepția, care era la un moment dat, 
ca să nu se îmbogățească țăranii. Să se îmbogățească cit vor, dar 
prin muncă, tovarăși ! (Aplauze). Deci pot avea, pot să crească și să 
îngrijească nelimitat oricîte animale !“ (Aplauze puternice).

în cursul după-amiezii, lucrările 
au continuat în cele 11 secțiuni 
ale conferinței.

La ■ lucrările Secțiunii pentru 
dezvoltarea economico-socială a 
României în cincinalul 1981—1985,

conduse de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, au participat 419 dele
gați și invitați. Au luat cuvîntul 
55 tovarăși.

La Secțiunea pentru dezvoltarea 
bazei de materii prime, asigurarea 
surselor de energie, creșterea po
tențialului energetic național și 
asigurarea aprovizionării tehnico- 
materiale, condusă de tovarășul 
Ilie Verdeț, au luat parte 391 dele
gați și invitați. Au vorbit 40 to
varăși.

La dezbaterile din Secțiunea 
pentru creșterea eficienței întregii 
activități economice, sporirea pro
ductivității muncii, reducerea chel
tuielilor materiale, aplicarea con
secventă a principiilor noului me

canism economico-financiar, con
duse de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, au fost prezenți 353 
delegați și invitați. Au luat cuvîn
tul 40 participanți.

Secțiunea pentru cercetare știin
țifică, dezvoltare tehnologică și 
introducerea progresului tehnic, 
perfecționarea învățămîntului, pre
gătirea forței de muncă și a ca
drelor, condusă de tovarășa Elena 
Ceaușescu, a întrunit 375 delegați 
și invitați. în cadrul lucrărilor au 
luat cuvîntul 36 tovarăși.

La Secțiunea pentru agricultură, 
silvicultură, industria alimentară, 
gospodărirea apelor și protecția 
mediului înconjurător, condusă de 
tovarășul Iosif Banc, au participat 
356 delegați și invitați. La discuții 
au luat cuvîntul 39 tovarăși.

La Secțiunea pentru investiții, 
construcții, transporturi și teleco
municații, condusă' de tovarășul 
Ion Dine;., au luai sart.e 333 dele
gați și invitați. Au' vorbit 46 parti
cipanți. '

La luprările Secțiunii pentru 
dezvoltarea jprodujcției bunurilor 
de consum, a comerțului interior, 
serviciilor, creșterea nivelului de 
trai și ridicarea continuă a calității 
vieții, conduse de tovarășa 
Alexandrina Găinușe, au fost pre
zenți 304 delegați, și invitați. Au 
vorbit 39 tovarăși.

Secțiunea pentru problemele 
orinduirii sociale și de stat, perfec
ționarea conducerii științifice a 
societății, întărirea autoconducerii 
muncitorești și dezvoltarea demo
crației socialiste, condusă de tova
rășul Ion Coman, a reunit 280 dele
gați și invitați. Au participat la 
dezbateri 40 tovarăși.

La Secțiunea privind probleme
le teoretice, ideologice și activita
tea politică, educativă a partidului, 
pentru formarea omului nou, fău
ritor conștient al socialismului și 
comunismului, condusă de tovară
șul Petru Enache, au participat 
369 delegați și invitați. Au vorbit 
31 tovarăși.

La lucrările Secțiunii pentru 
problemele organizatorice, ale vie
ții interne de partid și ale organi
zațiilor de masă și obștești, condu
se de tovarășul Emil Bobu, au fost 
prezenți 343 delegați și invitați. Au 
luat cuvîntul 40 tovarăși.

La dezbaterile din Secțiunea 
privind politica externă a partidu
lui și statului nostru, colaborarea 
și cooperarea economică interna
țională, conduse de tovarășul 
Gheorghe Oprea, au participat 305 
delegați și invitați. Au luat cuvîn
tul 41 tovarăși.

Lucrările Conferinței Naționale 
a partidului continuă.

Gînduri și fapte pătrunse de spirit revoluționar
Multe sint ideile de rezonanță 

care dau relief distinct dezbateri
lor de lucru din Conferința Națio
nală a partidului. In însemnările 
de față ne vom opri la una singură. 
Ea a fost temeinic și strălucit ar
gumentată în Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Ea a fost con
secvent promovată de către secre
tarul general al partidului în prac
tica muncii de partid, în practica 
construcției socialiste din țara 
noastră. Este vorba despre încrederea în forțele proprii. In fond, 
încrederea in capacitatea de creație, 
materială și spirituală a poporului 
român.

Aproape nu există capitol din 
Raport care să nu conțină explicit 
și implicit această generoasă și efi
cientă idee. Ea este izvorită din ex
periența unui drum de progres 
neîntrerupt pe care noi înșine l-am 
croit. Ne bucurăm cind fapta noas
tră însoțește întocmai gindul vizio
nar, care a măsurat înainte calea 
de străbătut. Ne încordăm forțele 
atunci cînd greutăți neașteptate se 
așază în calea înaintării noastre 
spre idealul comunist nutrit cu fer
voare de întregul partid, de în
tregul popor. Știm că totul depinde de munca noastră. Cuantumul de 
progres pe care ni-l dorim l-am 
plătit totdeauna cu munca noastră, 
nimic nu ne-a venit de-a gata. Iar 
drept mărturie a acestui adevăr 
aducem harta întinerită a României

de azi, cu orașe și sate înnoite din 
temelie, cu o industrie construită și 
ea din temelii și utilată cu tehnică 
competitivă, viața noastră spiri
tuală pe măsura acestui timp.Cu mintea și cu brațele noastre !... Cu nestrămutată încredere in forțele noastre !...

Sint idei-forță din Raportul secre
tarului general al partidului care 
revin cel mai frecvent la tribuna 
Conferinței. Și revin frecvent pen
tru că izvorul lor de apă vie este 
adevărul faptei. Numai punind la 
lucru inteligența proprie, tinăra și 
cea mai puternică cetate de metal 
a \ țării — Combinatul siderurgic de 
la Calați — a fost in măsură săt 
asimileze sute de mărci noi de 
oțeluri, fabricarea tablei pentru 
autoturismele românești, a tablei 
de oțel necesare instalațiilor cen
tralei nucleare electrice. Vorbea la 
un moment dat Dinu Danieliuc, 
președintele cooperativei agricole 
de producție Gurbănești, județul 
Călărași, despre faptul că aici s-au 
obținut in acest an, în medie la 
hectar, 12 000 kg porumb boabe. Și 
delegatul la conferință a demon
strat limpede că totul a depins de 
munca oamenilor, că au fost lanuri 
unde s-au obținut și 21 000 kg 
știuleți la hectar ; deci iată că se 
poate chiar și mai . mult și spre 
acest mai mult trebuie să năzuim. 
Spre acest mai mult, in toate do
meniile, ne îndeamnă Raportul to

varășului Nicolae Ceaușescu. O- tilia Indre, de la „Mondiala" — 
Satu Mare, arăta că 80 la sută din 
producția acestei reputate fabrici 
de confecții este cunoscută și se 
bucură de apreciere pe piețele ex
terne. „Cum ați reușit acest 
lucru?", se subînțelegea întrebarea 
din concentrarea miilor de chipuri

însemnări din sala
Conferinței

din sala Conferinței. Parcă antici- 
pind întrebarea, ' Otilia Indre s-a 
oprit îndelung asupra cumulului de 
efort și inteligență proprie, adevă
rată valută forte care conferă pro
duselor de aici și durabilitate, și 
frumusețe, și eleganță.

— Adevărul e, ne. spune într-o 
pauză a Conferinței furnalistul Vasile Simion de la Galați, că 
partidul nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in dialogurile 
purtate cu noi, ne-a stimulat mereu 
și- mereu ambiția de a ne auto- 
depăși, de a năzui la rezultate mai 
bune, de a nu ne lăsa copleșiți de 
greutăți.

— După hotărîrea cu care rostiți 
această afirmație, -pare-se că ea 
reprezintă un crez al dv.

— Nu pare-se, ci chiar este. Și 
nu-i numai un crez al meu, ci aș 
zice că aparține tuturor celor care 
iși consacră puterea de muncă în
deplinirii obiectivelor Congresului 
al XII-lea al partidului. Eu lucrez 
de 13 ani la furnalul nr. 1. Primul 
furnal de pe platforma siderurgiei 
gălățene, Împreună cu tovarășii 
mei am dovedit că. putem fi la 
înălțime. Cu mâinile noastre, cu su
doarea noastră am scos din jurnalul 
ăsta, in prima lui campanie ce se 
apropie de sfirșit, milioane de tone 
de fontă. N-aș vrea să reiasă de 
aici că sintem mulțumiți cu cit am 
făcut. Avem încă mari consumuri 
de cocs și numai de noi depinde 
să reducem aceste consumuri. Ul
timele măsuri luate și la furnalele 
gălățene vizează tocmai reducerea 
consumurilor de orice fel. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu a argumen
tat în Raportul prezentat Conferin
ței necesitatea dezvoltării intensive 
a economiei. Mi se pare extrem de 
important acest lucru pentru indus
tria noastră înzestrată cu mijloace 
moderne. Cine va îndeplini acest 
deziderat ? Tot noi, cu forțele noas
tre, unite de același gind, de același 
ideal.

Pe buzele lui Kaszida Alexandru, 
lăcătuș la întreprinderea mecanică 
din Oradea, delegatul la Conferin
ță al muncitorilor de aici, cuvin
tele : „cu forțele noastre, unite de

același gînd, de același ideal", au o 
rezonanță aparte.

— Lucrez de 27 de ani în această 
întreprindere. Loc unde muncesc 
împreună și români și maghiari, 
împreună și la bine și la greu.

— Ce ii unește ?
— Ne unește pe toți limba muncii pentru înflorirea patriei comune — România socialistă — cum 

deseori spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. A spus-o și aici, la 
Conferință, și nu putem fi decit re
cunoscători politicii partidului 
care ne învață să apărăm această 
adevărată frăție și unitate, bazate 
pe o deplină egalitate in drepturi. 
Cum o apărăm ? In primul rind cu 
rezultate mai bune in muncă. Și in 
întreprinderea noastră, cu forțele 
noastre unite, am îndeplinit planul 
de producție, împreună căutăm so
luțiile pentru depășirea greutăților, 
împreună ne bucurăm de rezulta
tele muncii noastre.

In etapa actuală de construcție 
socialistă în România, atit de 
profund și realist înfățișată in 
Raportul la Conferința Națională a 
partidului, încrederea in capacita
tea de creație materială și spiri
tuală a poporului reprezintă o 
adevărată forță de producție in 
măsură să determine progresul pe 
mai departe al patriei noastre so
cialiste.

Iile TANĂSACHE

La posturile de radio și televiziune

Azi, în jurul orei 11,30, posturile de 
radio și televiziune vor transmite direct 
ședința de închidere a Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist Român.

întregul popor își exprimă hotărîrea 
nestrămutată de a răspunde prin îapte, 
prin muneă mai hună și realizări 

superioare însullețiloarelor idei 
de progres cuprinse în Raportul 
secretarului general al partidului

Telegrame adresate Conferinței Naționale 
a partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu
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TELEGRAME ADRESATE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în telegrama adresată de Comite- oamenii muncii din județul Brăila 
tul județean Arad ai P.C.R. se. își exprimă totala aprobare și înalta arată, printre altele : Asemenea întregului nostru partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Arad — români, maghiari, germani și de alte naționalități, uniți în muncă și idealuri în vatra înfloritoare a patriei comune — au urmărit cu vie însuflețire și deplină aprobare magistralul dumneavoastră Raport prezentat Conferinței Naționale a partidului, document de excepțională valoare teoretică și practică, care exprimă cu strălucire exigența și răspunderea revoluționară pe care o manifestați pentru prezentul și’ viitorul patriei noastre socialiste, pentru afirmarea ei tot mai prosperă, liberă, independentă și suverană în rîndul țărilor lurriii.Vom acționa cu toată fermitatea pentru înfăptuirea, la cote înalte de calitate și eficiență, a tuturor sarcinilor în industrie și agricultură, în celelalte sectoare de activitate, pe acest an și pe întregul cincinal, ce ne revin din documentele Congresului al XII-lea, din hotărîrile de însemnătate deosebită ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului, din orientările și obiectivele pe care le-ați jalonat cu atîta precizie științifică, conștienți fiind că astfel ne vom aduce toată contribuția la înălțarea patriei pe noi culmi de civilizație și progres.

apreciere față de magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Conferinței Naționale a partidului — se menționează, printre altele, in telegrama Comitetului județean Brăila al P.C.R. Acest document de inestimabilă valoare, de înțeleaptă și cuprinzătoare analiză științifică a activității și experienței construcției socialiste în România marchează totodată cu clarviziune căile dezvoltării în continuare a patriei, constituind o nouă și importantă contribuție la îmbogățirea gindirii și practicii revoluționare a partidului nostru.Vă asigurăm că vom milita cu deplină hotărîre pentru punerea în valoare a tuturor resurselor materiale și umane de care dispunem, prin mobilizarea tuturor oamenilor la activitatea politică și economico-socială, introducerea cu mai mult curaj a progresului tehnic, reducerea importurilor, a consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică, îmbunătățirea calității produselor și creșterea eficienței economice, conștienți fiind că numai astfel ne vom spori contribuția la accelerarea dezvoltării economice și sociale a patriei, la ridicarea României pe culmi cit mai înalte de progres și civilizație.

internaționale a partidului și statului, la soluționarea marilor probleme cu care se confruntă lumea contemporană, comuniștii, oamenii muncii de pe aceste străvechi plaiuri vă raportează, mult stimate tovarășe secretar general, că pe cele 11 luni ale anului sarcinile de plan în industrie au fost 102,4 la la sută sută laVă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că toți cei ce trăim și muncim în județul Cluj, fără deosebire de naționalitate, împreună cu întregul popor vom milita neabătut pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor și obiectivelor ce ne revin din raportul pe care dumneavoastră l-ați prezentat partidului și țării, din hotărîrile pe care le va adopta Conferința Națională.

realizate în proporție de : sută la producția netă, 100,3 la produeția-marfă, 102,3 la productivitatea muncii.

Comuniștii, toți oamenii muncii, români și maghiari din județul Co- vasna, asemenea întregului nostru popor, au ascultat cu sentimente înălțătoare de mindrie patriotică, cu

Comuniștii, oamenii muncii din județul Galați, ca și întreg poporul român, au ascultat cu un sentiment de înaltă mindrie patriotică și deplină satisfacție magistralul Raport pe care l-ați prezentat Conferinței Naționale a partidului, eveniment de uriașă însemnătate istorică pentru destinele patriei noastre, pentru mersul ei hotărît și demn pe calea socialismului și a comunismului — se arată in telegrama Comitetului 
județean Galați al P.C.R,Regăsim, cu imensă bucurie, In acest Raport, care poartă pecetea geniului dumneavoastră politic, a științei și înțelepciunii care stau la baza făuririi vieții noi în patria noastră, mărețele realizări ale poporului român pe drumul drept și neabătut al construirii socialismului, visurile, idealurile și hotărîrea sa nestrămutată de a propăși, de a contribui la dezvoltarea economico- socială a României.împreună cu întregul popor român, comuniștii, oamenii muncii din județul nostru se angajează astăzi solemn să vă urmeze în, toate pilda luminoasă, să acționeze neabătut,

a păcii și bunei înțelegeri, la' triumful mărețului Program al Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Analiza științifică, cuprinzătoare și multilaterală a realizărilor obținute în înfăptuirea istoricelor hotărîri ale celui de-al XII-lea Congres, precizarea riguros fundamentată și clară a direcțiilor prioritare, a celor mai optime soluții la problemele actualei etape de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, constituie un izvor nesecat de învățăminte, idei și orientări ce vor jalona activitatea practică de perspectivă a milioanelor de constructori ai socialismului și comunismului pe pămîntul patriei noastre — se subliniază, printre altele, în telegrama adresată 
de Comitetul județean Ialomița al 
P.C.R.Vă raportăm, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ia- lomițenii se prezintă cu importante realizări în toate domeniile activității economico-sociale. Un număr de

• înaltă expresie de prețuire și recunoștință
Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist a adresat o telegramă in care se arată : în aceste momente înălțătoare, cu profunde semnificații pentru destinul socialist și comunist al patriei noastre, tînăra generație a României socialiste, împreună cu întregul popor, își exprimă deplina aprobare și totala adeziune la tezele și ideile de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în magistralul dumneavoastră raport care, prin analiza profund științifică, prin spiritul revoluționar și dimensiunea prospectivă, creatoare, se constituie intr-un document programatic' de maximă importanță pentru evoluția viitoare a societății noastre. zToți tinerii, țării, profund atașați' patriei și-' partidului, idealurilor scumpe ale socialismului și comu- .nismului, sînt ferm , hotăriți, să muncească fără preget, împreună cu întregul popor, sub conducerea încer-

în telegrama Comitetului Județean Argeș al P.C.R. se spune : în aceste zile de puternică efervescență politică și de înflăcărat avint revoluționar al întregului nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Argeș urmăresc cu deosebită satisfacție și mîndrie patriotică lucrările Conferinței Naționale a partidului.Cu vibrantă recunoștință ne exprimăm acordul nostru deplin față de tezele, ideile și obiectivele însufleți- toare cuprinse în raportul prezentat Conferinței de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, document de o inestimabilă valoare teoretică și practică, far luminos, călăuzitor, care jalonează pentru o perioadă îndelungată căile dezvoltării în ritm tot mai susținut a României pe noi culmi de civilizație și progres., :Asigurăm Conferința, pe dumnea- „ voastră, mult. iubitp și. stimate cată a partidului, a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceațișescu, ca, ur-' •' • ••■ ■ ■ ■ ■ -mîndu-vă însuflețitorul exemplu de muncă și viață, de dăruire și devotament nemărginit față de patrie și popor, vom munci fără preget pentru traducerea în viață a documentelor ce vor fi adoptate, a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, sporind necontenit contribuția județului Argeș la accelerarea dezvoltării economice și sociale a României, la ridicarea ei în rîndul țărilor dezvoltate ale lumii, pe noi trepte de progres și civilizație.în aceste zile de puternică efervescență politică, de suprem interes național, cînd reprezentanții comuniștilor se află întruniți în marele forum al partidului, gîndurile tuturor oamenilor muncii din județul Bacău se îndreaptă către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, personalitate proeminentă a vieții politice internaționale, omul care întruchipează în mod fericit cele mai înalte virtuți ale poporului român — se menționează în telegrama trimisă de Comitetul 
județean Bacău al P.C.R.Raportăm Conferinței Naționale că In cinstea acestui măreț eveniment, menit să marcheze o nouă treaptă în mersul înainte al patriei, oamenii muncii din județul nostru au obținut importante succese. Colectivele din 20 de unități economice și-au îndeplinit sarcinile de plan pe acest an cu o lună mai devreme, au fost puse în funcțiune 19 noi capacități de producție și au fost date în folosință 
4 000 noi apartamente. în agricultură am obținut producții mari Ia toate culturile. Cu adîncă încredere și nestrămutată convingere că, transpu- nînd în viață hotărîrile Conferinței Naționale a partidului nostru, asigurăm ridicarea continuă a României pe noi culmi de progres și civilizație, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre-, cupeți nici un efort pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin în actualul cincinal.

mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea exemplară a programelor adoptate de înaltul forum al comuniștilor. Uniunea Tineretului Comunist, toți tinerii patriei vă încredințează încă o dată de hotărîrea lor de nezdruncinat de a face totul ca munca lor plină de pasiune și dăruire să constituie, pretutindeni acolo unde este nevoie de cutezanță, de elan creator și de eroism, supremul argument al angajării lor profunde, revoluționare în vasta operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul străbun al patriei.în aceste zile de rodnic bilanț, întreaga noastră ființă o profundă mindrie de prestigiul pe care listă l-a dobîndit în principiilor politicii externe a partidului și statului nostru și din perspectiva marcării, în 1985, a Anului internațional al tineretului, Uniunea Tineretului Comunist își va multiplica eforturile pentru a-și aduce o contribuție sporită în lupta tineretului de pretutindeni, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, pentru victoria idealurilor comuniste de pace și prietenie între popoare.

este animată de patriotică față România socia- lume. Pe baza

din partea tuturor cetățenilor țării pentru activi
tatea neobosită desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului, spre binele 
patriei și pentru prosperitatea întregii noastre 
națiuni, pentru triumful cauzei păcii și colaborării 
în întreaga lume

• Pentru înaintata sigură a României spre 
piscurile înalte ale societății comuniste- ferm an
gajament muncitoresc de a transpune în viață, fără 
preget, cu toată abnegația, hotărîrile pe care le 
va adopta Conferința Națională a partidului, in
treaga politică internă și externă a Partidului 
Comunist Român, a României socialiste

împreună cu întregul nostru partid 
ți popor, comuniștii, toți oamenii muncii — români, maghiari și de alte naționalități — ce trăiesc și muncesc pe plaiurile bihorene își îndreaptă gîndurile lor cu viu interes și legitimă mîndrie patriotică spre sala înaltului forum al comuniștilor din România — se menționează în telegrama Comitetului județean Bihor al 
P.C.R. Ne exprimăm înalta apreciere față de magistralul Raport prezentat cu acest prilej de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, care dă răspuns problemelor complexe ale contemporaneității, ale dezvoltării economico- sociale a patriei și aplicării neabătute a hotăririlor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român. Tezele și ideile de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în acest document programatic sînt o expresie a analizei profunde, de maximă rigoare științifică, a stadiului actual al edificării socialismului în țara noastră, a activității teoretice, ideologice și politico-educative a partidului.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom amplifica și mai mult eforturile, vom acționa cu toată fermitatea neabătut Programul tru, hotărîrile ce se înaltul forum.

în telegrama Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R. se 'arată : Cu marea și neasemuita bucurie a întregului partid și popor, comuniștii, oamenii muncii, toți locuitorii județului Caraș-Severin au primit cu vibrantă emoție deschiderea lucrărilor înaltului forum — Conferința Națională a Partidului Comunist Român — eveniment politic cu profunde semnificații pentru destinul socialist și comunist al patriei dragi, care va contura, prin hotărîrile ce le va adopta, noi perspective dezvoltării economico-sociale, perfecționării activității politico-ideologice și cultural-educative, creșterii în continuare a calității vieții.Purtîndu-vă vie recunoștință pentru clarviziunea cu care vegheați și conduceți întregul proces revoluționar de propășire a României, de dezvoltare unitară și armonioasă a tuturor zonelor și județelor țării, comuniștii, toți oamenii muncii din Caraș-Severin au răspuns prin fapte inflăcăratelor dumneavoastră chemări.Urind succes deplin lucrărilor Conferinței Naționale a partidului, dorim să vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de atașamentul profund al comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din județul Caraș-Severin la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, de hotărîrea lor unanimă de a acționa cu toată fermitatea pentru transpunerea exemplară în viață a prevederilor documentelor ce vor fi adoptate.

profundă satisfacție șl deplină încredere magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, și își exprimă acordul total și adeziunea deplină față de tezele și ideile insufle- țitoare, de inestimabilă valoare teoretică și practică, față de concluziile științifice și orientările clarvăzătoare și cutezanțe cuprinse în acest document, nutrind hotărîrea fermă de a acționa cu consecvență și abnegație revoluționară, comunistă pentru transpunerea lor in viață și pe aceste minunate plaiuri străbune ale României socialiste — se arată în telegrama vasna alAstfel, acest an tone lignit net, produse electrotehnice în valoare de 7 milioane lei, a- parataj electric de joasă tensiune în valoare de 2 milioane lei, confecții textile în valoare de 7 milioane lei, 560 mii mp țesături tip bumbac, 530 tone produse zaharoase și alte produse necesare economiei. Au fost, de asemenea, economisite 20 795 tone combustibil convențional, energie electrică metal.

neprecupețind nici un efort pentru înfăptuirea hotăririlor Conferinței Naționale, pentru atingerea tuturor obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea al partidului, sporind substanțial contribuția Galațiului la accelerarea dezvoltării economice, sociale și cultural-științifice a patriei.

pentru a înfăptui partidului nos- vor adopta dedeosebită satis-Cu sentimente de facție și vibrantă mîndrie patriotică, cu profunda conștiință a marilor răspunderi ce le revin, comuniștii, toți

Comitetului 
P.C.R.în cinstea se vor realiza

județean Co-conferinței, în peste plan : 65

913și peste 113 MWh tonepopor,de întregul locuitorii județului

Văzînd în magistralul dumneavoastră raport expresia cea mai fidelă a intereselor și aspirațiilor de progres, bunăstare și fericire ale poporului nostru, comuniștii, oamenii muncii, tineri și virstnici, femei și bărbați, uniți în cuget și acțiune, își însușesc în întregime mărețele idei, de Și de Și în
teze și orientări formulate dumneavoastră, mult iubite stimate tovarășe secretar general, la tribuna Conferinței Naționale, se angajează să traducă neabătut viață sarcinile ce le revin din acest document programatic al partidului — se arată în telegrama Comitatu
lui județean Cluj al P.C.R.Manifestindu-ne devotamentul nemărginit, aleasa prețuire și recunoștința fierbinte față de pildui- toarea activitate pe care o desfășu- rați în fruntea partidului și țării, pentru contribuția excepțională adusă la înfăptuirea politicii interne și

Astăzi, alături comuniștii, toți Dolj au luat cunoștință de magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, la tribuna înaltului forum al comuniștilor — Conferința Națională a partidului — se subliniază in telegrama Comitetului 
județean Dolj al P.C.R. Acest mare eveniment politic de primă importanță din viața comuniștilor români, a întregului nostru popor, constituie pentru noi momentul unei angajări responsabile,în județul Dolj, comuniștii, toți oamenii muncii și-au mobilizat forțele pentru a întimoina cu noi și remarcabile realizări evenimentul politic de astăzi : 27 de unități economice au îndeplinit și planul anual de peste prevederiConștienți de dispunem, de muncim mai mult, să depășim unele greutăți cu care ne-am confruntat, noi, comuniștii doljeni, în numele tuturor locuitorilor acestor înfloritoare meleaguri, ne angajăm să ne înzecim eforturile, să milităm pentru autodepășire în toate domeniile activitate, pentru o nouă calitate muncă și în viața noastră.Inimile tuturor celor ce trăiesc muncesc în județul Dolj au bătut unison cu inima fierbinte a țării fiind aproape de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ascultind îndemnurile adresate, luind noile sarcini ce ne transpunerea în viață Conferinței Naționale.

Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Hunedoara 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 — se arată in telegrama Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R.Vă raportăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii hunedoreni au întîmpinat Conferința Națională a partidului cu noi și importante fapte de muncă, reali- zînd peste prevederile de plan, de la începutul anului, 100 milioane kWh energie electrică, 145 tone cupru în concentrate, 3 000 tone utilaje metalurgice, 7 000 tone oțel-beton, 8 000 mc prefabricate din beton și alte produse.Sîntem însă conștienți că tele obținute în acest an nu că la nivelul posibilităților.De aceea, acționăm cu potențial tehnic, material și uman de care dispune județul, în lumina însuflețitoarelor dumneavoastră orientări și indicații, a sarcinilor și obiectivelor stabilite de Conferința Națională, hotăriți să amplificăm rezultatele bune de pînă acum, să obținem noi succese în întreaga activitate economico-socială. Totodată, colectivele muncitorești din. județul nostru depun eforturi stăruitoare pentru pregătirea temeinică a sarcinilor de plan din anul 1983.

40 de unități și subunități din județ au depășit planul producției industriale pe 11 luni ale acestui an, iar în agricultură sintem plenar angajați în amplificarea rezultatelorîn aceste momente de angajare a întregii națiuni zarea vastului program de a societății socialiste multilateral dezvoltate, vă asigurăm de hotărîrea noastră fermă de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului, astfel incit să crească și mai mult contribuția ialomițenilor la înflorirea patriei noastre — România socialistă.

obținute, puternică în reali- edificare

rezultase ridi-întregul

depășitproducție, realizînd 436 000 000 lei.resursele de care faptul că trebuie să
de înși la

cunoștință de revin pentru a hotăririlor

în telegrama Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie se arată, între altele : Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că ne-am pregătit temeinic pentru Conferința Națională. Sub conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi- nistru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, întreaga capacitate națională de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic a fost mobilizată pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor profil pe anul în curs.Ne angajăm în fața Naționale, a dumneavoastră, stimate și iubite tovarășe ■ Nicolae Ceaușescu, să aducem o contribuție de seamă la transpunerea în viață a hotăririlor ce se vor adopta, la întărirea și dezvoltarea continuă a scumpei noastre patrii. Ia afirmarea ei neîngrădită în cooperarea internațională, pentru edificarea unei lumi

în telegrama Comitetului județean 
Iași al P.C.R. se spune : Comuniștii, întreaga populație a județului Iași, ascultind cu profundă emoție și înălțătoare triotică rinței stimate general, nimă la autentic întreaga dem în sinteza gindirea zează întreaga activitate ce o desfă- șurați, cu inegalabil devotament, în slujba partidului și poporului, un strălucit model de analiză științifică a realităților românești, a fenomenelor și proceselor lumii contemporane.Exprimînd voința unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de pe cuprinsul județului Iași, ne angajăm solemn în fața conducerii partidului, a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, șă muncim fără preget, cu pasiune și devotament, pentru a traduce în fapte demne de muncă și creație sarcinile care ne vor reveni din documentele ce vor fi adoptate, avind convingerea fermă că numai astfel ne putem aduce contribuția la continua propășire a scumpei noastre patrii, la afirmarea României socialiste pe noi culmi ale bunăstării, ale civilizației materiale și spirituale.

sentimente de mindrie pa- Raportul prezentat Confe- de dumneavoastră, mult și iubite tovarășe secretar își exprimă adeziunea una- tezele și ideile originale, revoluționare conținute, la problematică abordată. Ve- acest magistral document cutezanței și realismului în și acțiunea ce caracteri-

exemplară planului deConferințeimult

Adine impresionați de magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale de către dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți locuitorii acestor străvechi plaiuri, vă exprimă cele mai alese sentimente de recunoștință; de stimă și prețuire pentru mabila contribuție pe care o la elaborarea politicii interne terne a partidului și statului pentru devotamentul fără margini, abnegația și spiritul revoluționar care caracterizează intreaga dumneavoastră activitate pusă in slujba edificării celei mai drepte orinduiri sociale pe pămîntul arată în telegrama detean MaramureșIstoricul Raport

inesti- aduceți și ex- nostru,
României — se
Comitetului ju- 

al P.C.R. prezentat Confe-

rinței Naționale constituie un model de analiză științifică, în spiritul materialismului dialectic și istoric, a profundelor transformări revoluționare petrecute în țara noastră, a legităților care guvernează evoluția lumii contemporane, confirmare deplină a justeței orientărilor Congresului al XII-lea al P.C.R. De asemenea, Raportul stabilește cu clarviziune obiectivele în direcția cărora trebuie să ne concentrăm eforturile, toți fiii națiunii noastre socialiste, în vederea accelelării progresului societății românești, cauză scumpă nouă tuturor.Făcîndu-ne mesagerii gindurilor și sentimentelor comuniștilor,' ale tuturor oamenilor muncii mureșeni, români, maghiari și germani, care trăiesc și muncesc pe aceste plaiuri înfloritoare în deplină unitate și frăție, adresăm din inimă o caldă și sinceră urare de succes deplin lucrărilor marelui forum al comuniștilor români, moment sărbătoresc, de o însemnătate istorică deosebită pentru partid, popor și țară, pentru mersul nostru ferm înainte pe calea socialismului multilateral dezvoltat — se spune în telegrama Comitetului județean Mu
reș al P.C.R.Exprimăm, și cu acest prilej, profunda noastră gratitudine, mulțumirea, vie față de grija părintească a conducerii de partid și de stat, personal a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru ajutorul și îndrumarea permanentă de care ne bucurăm, pentru indicațiile prețioase pe care ni le dați, îndreptar și călăuză în întreaga noastră activitate.Strins uniți în jurul partidului, urmînd exemplul dumneavoastră luminos, de activitate neobosită, plină de pasiune revoluționară și entuziasm patriotic, ne angajăm să acționăm neobosit, cu toată energia, dragostea de țară, partid și popor, cu fermitate partinică, pentru aplicarea în viață a liniei politice a partidului.în telegrama Comitetului județean 
Olt al P.C.R. se menționează : Laolaltă cu întregul popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Olt au primit cu vie și îndreptățită-, satisfacție și -mindrie patriotică magistralul- Raport-prezentat de dum- ■ neavoastră în deschiderea lucrărilor Conferinței Naționale, document care jalonează cu clarviziunea și cutezanța revoluționară care vă caracterizează în tot ceea ce întreprindeți și inițiați, direcțiile prioritare ale dezvoltării economiei, căile de formare a omului nou cu o conștiință înaintată, politica de pace promovată cu tenacitate de dumneavoastră, personalitate proeminentă a lumii politice contemporane, ctitorul și arhitectul României socialiste.Vă raportăm, totodată, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că în prima zi a desfășurării lucrărilor Conferinței, Naționale a partidului, la întreprinderea de fire și fibre sintetice Corabia au început probele tehnologice, nou obiectiv industrial realizat prin grija dumneavoastră statornică de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei.Asigurăm Conferința Națională, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi toți, cei ce trăim și muncim pe înfloritoarele meleaguri ale Oltului, vom milita cu dăruire pentru a da viață hotăririlor înaltului forum comunist, pentru a contribui la continua ridicare a patriei.în telegrama Comitetului județean Prahova al P.C.R. se subliniază : Magistralul raport pe care l-ați prezentat în cadrul Conferinței Naționale și programele supuse dezbaterii înaltului forum al partidului reliefează încă o dată geniala dumneavoastră contribuție teoretică și practică la fundamentarea și elaborarea celor mai viabile soluții pentru asigurarea mersului ferm al României pe calea socialismului și comunismului, rolul hotărîtor pe care-1 aveți în elaborarea și înfăptuirea politicii de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Sîntem conștienți că pentru înfăptuirea marilor obiective de dezvoltare a țării, stabilite de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională este nevoie de pace, de un climat internațional care să permită realizarea deplină a idealurilor noastre de progres. Ne-a produs, de aceea, o mare satisfacție reafirmarea, în cadrul lucrărilor Conferinței Naționale, a hotărîrii partidului și statului nostru de a promova și în continuare în viața internațională, in raporturile dintre state, principiile noi de relații de deplină egalitate, respect al independenței și suveranității naționale, neamestec în treburile interne și avantaj reciproc, de nerecurgere la forță și la amenințarea cu folosirea forței. Vă purtăm o vie recunoștință, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, pentru consecvența cu care ați acționat și acționați în scopul diminuării încordării internaționale, pentru apărarea dreptului fundamental al omului, al popoarelor la viață, la existență liberă și demnă.în telegrama Comitetului Na
țional al Femeilor se spune : în aceste momente de bilanț, per- mlteți-ne să vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că in rodnicele realizări obținute de poporul nostru se află materializată și munca plină de abnegație și dăruire a milioanelor de femei ale României socialiste, prezente in toate sferele vieții economice, politice și sociale.Realizarea la dimensiuni istorice a politicii de afirmare fără precedent a femeilor, de promovarea lor la toate nivelurile de conducere a societății vi le datorăm dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, făuritorul noului nostru destin, pe măsura epocii și idealurilor profund umaniste ale orînduirii noastre socialiste.

Totodată, dorim să dăm glas sentimentelor de dragoste, aleasă stimă și prețuire pe care milioanele de femei din țara noastră le poartă tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, eminent om de știință, luptătoare neînfricată pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, pentru bunăstarea și fericirea poporului, pentru pace și colaborare între popoare.Reafirmindu-ne și cu acest prilej adeziunea deplină la politica internă și internațională a partidului, Consiliul Național, comitetele și comisiile femeilor se angajează solemn să ridice la o nouă calitate întreaga lor activitate.Alături de toți participanții la conferință, delegația organizației noastre județene are mandatul să susțină deplinul acord al comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului, fără deosebire de naționalitate, la documentele ce vor fi adoptate de Conferință, să aprobe Raportul pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, l-ați prezentat — se subliniază în telegrama adresată de Comitetul județean 
Satu Mare al P.C.R.înțr-o deplină unitate și frăție, oamenii muncii de pe plaiurile sătmărene sînt angajați plenar în înfăptuirea sarcinilor stabilite pentru actualul cincinal, treapta hotărîtoare în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, dînd viață, pas cu pas, indicațiilor de inestimabilă valoare, orientărilor și îndemnurilor vibrante pe care dumneavoastră le-ați adresat întregului popor.Pătrunși de cele mai alese și vibrante sentimente de dragoste și devotament față de patrie și partid, față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, proeminentă personalitate a vieții internaționale, cunoscut pe toate meridianele ca un înflăcărat și neobosit luptător pentru cauza păcii și libertății popoarelor, reînnoim legă- mintul nostru revoluționar de a ne uni și mai strîns rîndurile în jurul partidului.în acesțe ^ile în care țara întreagă privește cu mîndrie și- încredere spre marele forum al comuniștilor — Conferința Națională a partidului — în numele celor peste 76 009 de comuniști din județul Sibiu, al tuturor locuitorilor acestuia — români, germani și maghiari — dăm glas recunoștinței noastre fierbinți și totalei adeziuni față de caracterul concret, profund analitic și revoluționar al documentelor programatice înscrise pe ordinea de zi a Conferinței — se arată in telegrama Comitetului jude
țean Sibiu al P.C.R.Vom acționa cu fermitate comunistă, cu dăruire și pasiune revoluționară pentru afirmarea în viață a lațurilor calitative ale activității po- litico-economice și social-culturale, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan ale actualului cincinal, în condiții de înaltă eficiență.Vă asigurăm și cu acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația județeană de partid Sibiu, toți comuniștii, oamenii muncii de pe aceste plaiuri, înfrățiți în gînd și faptă, nu vor precupeți nici un efort pentru a transpune in viață sarcinile ce le revin din hotărîrile Conferinței Naționale a partidului.în telegrama Comitetului județean 
Suceava al P.C.R. se arată : în aceste momente, ale desfășurării marelui forum democratic al comuniștilor români, mîndri de remarcabilele realizări ale României socialiste, regăsite și în profundele transformări înnoitoare de pe plaiurile sucevene, în care vedem o strălucită confirmare a realismului și justeței politicii științifice a Partidului Comunist Român, a grijii permanente pe care o manifestați pentru înflorirea multilaterală a patriei și creșterea prestigiului ei în lume, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru, asemeni întregului popor, își îndreaptă și de această dată gîndurile încărcate de adîncă recunoștință spre dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în numele celor aproape 70 000 comuniști, al tuturor oamenilor muncii din județ, asigurăm Conferința Națională a partidului, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sucevenii își reafirmă deplina lor adeziune la politica internă și externă a Partidului Comunist Român, strălucit sintetizată prin atotcuprinzătorul dumneavoastră Raport.Alături de întregul nostru popor, am urmărit cu vie emoție și cu profund interes magistralul Raport prezentat de dumneavoastră Conferinței Naționale a partidului, document de înaltă valoare teoretică și practică în care rigoarea analizei științifice se îmbină armonios cu viziunea revoluționară asupra evoluției prezente și de perspectivă a patriei, se spune în telegrama Comi
tetului județean Vaslui ai P.C.R.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii vasluieni, mobilizați de îndemnurile și prețioasele dumneavoastră recomandări, date și cu prilejul vizitei de lucru în județul nostru, cinstesc Conferința Națională a partidului, ziua proclamării Republicii cu noi și importante succese in muncă. încheiem cel de-al doilea an al cincinalului cu îndeplinirea principalilor indicatori de plan, ob- ținînd suplimentar o producție netă de peste 110 milioane lei.însușindu-ne pe deplin bogăția de teze și idei cuprinse în documentul programatic prezentat Conferinței Naționale și urmînd cu întreaga noastră ființă strălucitul dumneavoastră exemplu de activitate revoluționară, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii din județul Vaslui vor traduce exemplar in viață hotăririle ce vor fi adoptate de acest înalt forum al comuniștilor. ,
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LUCRĂRILE CONFERINIES NAȚIONALE A PAULULUIJOMMNISIJOMÂN
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GHEORGHE PANĂMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușeseu,Stimați tovarăși,Conferința Națională a partidului, eveniment cu adinei rezonanțe in viața intregii noastre națiuni, reliefează cu putere amplitudinea epocalelor împliniri socialiste ale poporului, a profundelor schimbări re- > voluționare din societatea noastră, a monumentalului edificiu social-politic ridicat intr-o etapă de rodnice înfăptuiri, fără precedent in istoria multimilenară a țării, care, în inimile și in conștiința noastră, sint indisolubil legate de cutezătoarea gindire. operă și faptă, a comunistului — al cărui nume stă înscris cu litere de aur pe ''frontispiciul a- cestei glorioase epoci — tovarășul Nicolae Ceaușeseu.Partidul nostru, nucleul vital al intregii societăți, forța care asigură mersul neîncetat al României spre cele mai înalte trepte de progres și civilizație, se bucură de nemărginita încredere a poporului, care îl urmează cu abnegație, cu elan revoluționar, acționînd neabătut, in deplină unitate, pentru a înfăptui mărețul Program al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării patriei spre comunism.Raportul prezentat de secretarul general al partidului — strălucită a- naliză și sinteză a experienței partidului și poporului nostru în făurirea noii orinduiri — definește cu claritate strategia și tactica dezvoltării economice și sociale a țării, pe baza intensificării factorilor calitativi și a creșterii accentuate a eficienței întregii activități, a valorificării la un nivel tot mai înalt a resurselor de care dispunem în toate domeniile, singura și sigura temelie trainică a progresului și propășirii continue a patriei, a întăririi independenței și suveranității naționale, a creșterii gradului de civilizație și bunăstare a celor ce muncesc.Rezultatele obținute de oamenii muncii din Capitală în perioada care a trecut din acest cincinal — a spus in continuare vorbitorul — confirmă pe deplin justețea și realismul politicii partidului, a orientărilor și indicațiilor secretarului general privind trecerea la realizarea unei noi calități, pe temeiul promovării susținute a progresului tehnic, aplicării ferme a cerințelor noului mecanism economico-financiar, întăririi auto- conducerii și autogestiunii, a proprietății socialiste, în vederea dezvoltării continue a avuției naționale. Am încheiat cu rezultate bune primul an al cincinalului, .iar pe 11 luni din acest an am realizat suplimentar o producție-marfă și netă de 2.1 miliarde lei și. respectiv, 2 miliarde lei, am îndeplinit și depășit sarcinile la export, economisind însemnate cantități de metal, combustibil și ener- ■ gie electrică., Analizînd întreaga muncă desfășurată prin prisma exigențelor sporite puse în fața noastră de conducerea partidului,' trebuie să opunem insă că nu am reușit peste ,'tdt ; șă situăm în centrul preocupărilor organelor și organizațiilor de'partid, ale consiliilor oamenilor muncii, grija pentru creșterea continuă a eficienței economice, înțelegerea temeinică a realităților vieții contemporane, a faptului că, pentru depășirea efectelor actualei crize economice de energie și. de materii prime, ce se manifestă pe plan mondial, este necesar să intensificăm eforturile pentru mai buna folosire a mijloacelor materiale și umane existente. Avem încă întreprinderi care nu îndeplinesc ritmic producția planificată, nu folosesc corespunzător capacitățile de producție și forța de muncă de care dispun pentru a realiza produse de înaltă calitate, competitive pe piața internațională. Am acționat insuficient pentru reducerea consumurilor. menținîndu-se în fabricație produse ce încorporează mari cantități de materiale. în agricultură, datorită unor neajunsuri în organizarea muncii. în unele unități producțiile s-au situat sub nivelul posibilităților și obiectivelor pe care ni le-am propus.Apoi, tovarășul Gheorghe Pană a spus: în lumina orieptărilor și indicațiilor cuprinse în magistralul Raport rostit de secretarul general al partidului de la înalta tribună a forumului național al comuniștilor, vom acționa stăruitor pentru creșterea și întărirea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, pentru sporirea contribuției lor la asigurarea bunului mers al activității fiecărei unități. Urmărind afirmarea tot mai puternică a autoconducerii muncitorești în fiecare colectiv de muncă, vom pune accentul pe creșterea gradului de participare a oamenilor muncii Ia ridicarea rentabilității întregii activități, un rol deosebit avîndu-1 în acest sens înscrierea lor cu părți sociale la constituirea fondurilor de dezvoltare ale întreprinderilor, ca formă nouă de manifestare a calității de proprietar- a celor ce muncesc.Pornind de la cerințele calitative ale actualului cincinal, sîntem preocupați de înnoirea și modernizarea mai rapidă a structurii producției, intrucît mai avem încă numeroase și mari resurse. Cu sprijinul unor largi colective de specialiști din întreprinderi. învățămint și cercetare, ne propunem să asimilăm suplimentar, in 1983, peste 250 produse noi, acționînd în continuare pentru a devansa cu aproape un an și jumătate gradul de înnoire a producției stabilit pentru acest cincinal. în anul viitor vom mobiliza \toate forțele pentru a îndeplini integral sarcinile prevăzute de creștere a exportului cu 21 la sută și pentru a crea, totodată. un volum de cel puțin 1 miliard lei de piese și echipamente de completare, care pină în. prezent se importau. Ținînd seama că în multe întreprinderi consumurile materiale și de energie se mențin incă ridicate, în spiritul prevederilor programelor aflate in dezbaterea Conferinței, vom trece' mai hotărît la re- proiectarea unor produse de mare tonaj, pentru diminuarea pierderilor tehnologice, la refolosirea în mai mare măsură a materialelor recuperabile, a pieselor de schimb și a subansamblelor uzate, vom intensifica acțiunile de valorificare a resurselor energetice secundare inventariate și a noilor surse, astfel ca, pină la sfirșitui anului 1985, să economisim circa 300 009 de tone combustibil convențional. .în vederea realizării sarcinilor sporite ce ne revin în agricultură. în înfăptuirea prevederilor programului de autoconducere si autoaprovi- zionare. trebuie să acționăm mai ferm pentru înlăturarea neajunsurilor cu care ne-ain confruntat, pentru folosirea mai bună a fondului funciar, a fiecărui metru de pămint. atît in unitățile agricole, cit și in

tovarășul spus vor- mod ma-
gospodăriile populației, pentru a a- sigura din resurse • proprii un volum cit mai mare de produse pentru aprovizionarea Capitalei.Raportul prezentat de Nicolae Ceaușeseu — a bitorul — dezvoltă îngistral tezele și orientările adoptate de Plenara lărgită a Comitetului Central din iunie anul acesta, care reprezintă temeiul teoretic, profund științific, al programului ideologic al partidului. Sint întru totul de acord să adoptăm Raportul tovarășului Nicolae Ceaușeseu cu privire la (problemele ideologice si activitatea pplitico-educativă ca document programatic al Partidului Comunist Român, al întregului nos-- tru popor. Analizînd munca pe care am desfășurat-o, trebuie să spunem că sîntem nemulțumiți de faptul că in unele colective se manifestă incă un scăzut spirit critic și autocritic, o atitudine de îngăduință față de neajunsuri, față de abaterile de la disciplina muncitorească. Iată de ce este necesar să întărim exigența și. controlul la toate nivelurile, să sădim în conștiința fiecărui om al

muncii necesitatea .înțelegerii depline a realizării exemplare a sarcinilor ce ne revin, a obligațiilor față de societate. Prin folosirea mai bună a forțelor de care dispunem în organizațiile de partid, prin antrenarea largă a organizațiilor de masă și obștești și conlucrarea mal strîn- să eu uniunile de creație și cu instituțiile de cultură, vom pune un accent deosebit pe ridicarea nivelului de pregătire politică și profesională a oamenilor muncii, pe educarea lor patriotică și revoluționară, în spiritul glorioaselor tradiții de luptă ale poporului, pentru formarea unor trainice convingeri în superioritatea orînduirii noastre socialiste, în justețea și realismul politicii umaniste aAfirmînd muniștilor, muncii din externă a partidului și statului
profund partidului nostru, adeziunea deplină a co- a tuturor oamenilor Capitală față de politica a spus în continuare vorbitorul — exprimăm întreaga noastră gratitudine și recunoștință secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, ale cărui prodigioasă activitate, muncă titanică și gîndire

dinamizatoare asigură împlinirea celor mai nobile aspirații ale poporului nostru de pace, colaborare, progres și prosperitate, înaltul prestigiu internațional al României.în încheiere, vorbitorul a spus : încredințăm Conferința Națională a partidului, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, că, neprecupețind nici un efort, comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală vor acționa neabătut pentru îndeplinirea exemplară a ho- taririlor și programelor ce vor fi' a- doptate de Conferința Națională, sporindu-ne continuu contribuția la ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.în încheiere, vorbitorul a spus : Cu certitudinea că libertatea, independența și suveranitatea patriei, viitorul său strălucit își găsesc o e- locventă întruchipare și chezășie în forța dinamizatoare a muncii eroice consacrată de tovarășul Nicolae Ceaușeseu inălțării continue a României spre noi culmi de progres și civilizație, ne exprimăm legămintul solemn de a face totul, strins uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pentru înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI I0AN AVRAM

sta- ale pe se

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu,'Stimate tovarășe și stimați tovarăși.Conferința Națională a partidului, chemată să evalueze marile realizări obținute de poporul nostru in înfăptuirea programaticelor hotărîri ale' Congresului al Xll-lea și să bilească direcțiile strategice înaintării neabătute a României calea progresului și civilizației,înscrie, ca dealtfel fiecare reuniune a forului suprem de conducere a partidului, ca un moment de referință în viața națiunii, în istoria contemporană a României.Dezbaterile noastre se desfășoară sub semnul și in spiritul magistralului Raport prezentat de secretarul general al partidului, model de analiză științifică și realistă a evoluției societății noastre, în care recunoaștem expresia gindirii originale, a concepției revoluționare, umaniste, de mare forță programatică, înaltul patriotism ce definesc personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușeseu.Prin întreaga lor substanță, documentele supuse examinării și aprobării forumului nostru reprezintă o dezvoltare firească a hotăririlor Congresului al Xll-lea; a Programului partidului. Ele configurează un ansamblu coerent de soluții temeinice, menite să asigure în continuare dezvoltarea țării pe coordonate calitativ noi, în condițiile agravării crizei e- conomice mondiale, care zguduie majoritatea țărilor lumii. Viitorul va ratifica ca unul din meritele de incontestabilă semnificație ale conducerii-'României de astăzi faptul că, , în condițiile unei crize profunde, de dufâ'tă, care dezvăluie brutal atributele anacronice, profund inechitabile, ale economiei mondiale, partidul nostru a știut să găsească modalitățile de rezolvare a problemelor pe care le implică aceste fenomene nu prin limitarea creșterii economice, ci prin restructurări semnificative în direcția accentuării elementelor ei calitative. Distingem aici continuitatea opțiunii economice fundamentale a partidului nostru, a cărei justețe, validată ca și pină acum de practică, găsește în condițiile de astazi noi confirmări.Mai cu seamă în ultimul deceniu și jumătate, construcția de mașini, ca dealtfel și alte ramuri industriale, celelalte sectoare ale economiei, a cunoscut o dinamică accentuată și un proces de intensă modernizare. Construcția de mașini dă astăzi o treime din producția industrială a țării, cam tot atît din exportul ei, a- sigurînd mai bine de 85 la sută din necesarul de echipamente al obiectivelor de investiții. Sînt realități care dau imaginea puternicului potențial industrial al României, efect al politicii promovate cu consecvență de conducerea partidului, o forță capabilă să asigure, așa cum sublinia, cu atîta îndreptățire, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, dezvoltarea neîntreruptă a țării în orice condiții, oricît de grele.Raportăm conferinței, dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, că in primii doi ani ai

ducerea sistemelor automate flexibile. Sîntem profund implicați in asigurarea independenței energetice a țării, in finalizarea acțiunilor ce Se întreprind pentru atingerea acestui obiectiv mult mai devreme, precum și în dezvoltarea bazei proprii de materii prime. Modificările stabilite recent de conducerea partidului în ce privește aceste domenii determină o sporire prioritarăproducției de echipamente. Programul minier e^te susținut, începînd ---- 1 - ---- 1_ pro- sută anul nude gra
a
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cincinalului realizăm la producția netă un ritm mediu anual de 9.4 lâ sută și de 5,3 la sută la producția marfă. Satisfacem mai bine necesarul intern de echipamente pentru industrie și agricultură. S-au asimilat circa 1 800 utilaje și echipamente solicitate de industria românească, avind o pondere de peste 35 la sută in producția construcției de mașini. Am inițiat acțiuni de diminuare a importurilor pină la strictul necesar, am realizat planul de investiții. Nivelul de creștere a productivității muncii calculat la producția netă este superior cu peste 22 la sută realizărilor anului 1980. Gradul de lorificare a metalului a crescut peste 11 la sută față de 1981.consecințe pozitive ale aplicării tot mai ferme a ansamblului de măsuri legate de noul mecanism economic. Balanța de export-import este activă, contribuția construcției de mașini înregistrînd în cei doi ani un excedent de peste 1,5 miliarde lari.Cu toate aceste rezultate de samblu — a spus în continuare bitorul — in activitatea noastră manifestat serioase neajunsuri au influențat negativ realizarea integrală a producției fizice și onorarea tuturor contractelor la export.Nu am reușit să valorificăm la maximum potențialul de cercetare și inginerie tehnologică de care dispunem în institute și intreprinderi, fapt care a creat dificultăți în omologarea și atestarea unor produse la nivelul standardelor internaționale, in testarea acestora în condiții severe de exploatare, precum și in atingerea unor capacități corespunzătoare pentru pregătirea fabricației. S-au manifestat neajunsuri in cooperarea interuzinală, în sirea deplină a ducție.Referindu-mă tive ale noii etape pină la

clo-an- vor- s-au care

organizarea și folo- capacităților de pro-ta exigențele calita- ce o parcurgem pină la finele actualului cincinal atît de, limpede definite în Raport, în documentele conferinței, voi sublinia, mai întîi, printre preocupările noastre prioritare, continuarea fermă a măsurilor privind restructurarea ptoducției în sensul creșterii ponderii acelor grupe de produse care au o înaltă tehnicitate și valorifică superior metalul și energia. în aceeași ordine de priorități, menționez că finalizăm obiectivele de investiții începute și realizăm altele noi acolo unde necesitățile le imperios. Acționăm, perseverență pentru implementarea unor tehnologii care implică reducerea substanțială a consumurilor de orice natură, de recuperare și refo- losire a materialelor, astfel ca planul pe anii respectivi să se realizeze cu precădere din materii prime create de industria noastră. Sarcinile majore ale construcțiilor de mașini confruntă cercetarea cu teme de cea mai mare complexitate tehnică. Mă refer în special la programele privind construcția de material aeronautic, de componente ale centralelor nucleare, de echipamente pentru valorificarea surselor neconvenționale de energie, precum și la intro-

numai reclamă totodată, cu

din anul viitor, cu o creștere a ducției de utilaje de peste 27 la față de prevederile planului pe 1982. în ce privește energetica cleară și 660 MW, dului de nucleare, program nice intreprinderi ale construcției de mașini și alte unități din celelalte ramuri ale economici.Pentru îmbunătățirea dotării agriculturii și a industriei alimentare continuăm diversificarea și modernizarea sistemei de mașini și echipamente multifuncționale, modulate, care asigură utilizarea de noi tehnologii.Referindu-se la îmbunătățirea structurii și eficienței exportului, vorbitorul a subliniat că în 'condițiile sporirii substanțiale a volumului acestuia — reprezentat în principal de livrări de utilaje tehnologice șj acțiuni de cooperare — se va asiguri» și in anii 1983—1985 o balanță activă.Așa cum se subliniază în Raport, a menționat vorbitorul, criteriul esențial al întregii noastre activități în perioada următoare vâ toristi- tui sporirea eficienței economice. în acest sens, avem '.în vedere ca spo-' rul de producție să se .bazeze în proporție de peste 80 la sută pe creșterea productivității muncii, iar ponderea cheltuielilor materiale să scadă cu 30 lei la mia de lei producție, îndeplinirea obiectivelor prefigurate în documentele conferinței în ce privește noua calitate a activității noastre este condiționată de unele îmbunătățiri ale modului nostru de planificare, de aplicare fermă a principiului de autoconducere după care planurile trebuie să fie fundamentate pe contracte în fiecare prindere, iar să constituie lizare a unei tive. Pornind rente, vom baza tehnico-materială de care dispunem, legînd mai strins remunerația de producția obținută, sporind rolul beneficiului în dezvoltarea treprinderilor.Bazată pe o analiză profundă originală a fenomenelor lumii astăzi, pe o viziune realistă și largă perspectivă, politica externă a partidului, a României socialiste — ale cărei linii directoare au fost strălucit formulate în Raport — corespunde pe deplin intereselor supreme ale națiunii noastre. Iată de ce constructorii de mașini își exprimă întreaga lor adeziune la această politică profund și consecvent principială, hotărîrea lor de a Contribui transpunerea ei în practică.

realizarea centralelor precum și creșterea integrare a echipamentelor, se desfășoară un amplu ce atrage cele mal puter-
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI COSTACHE TROTUȘMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescif,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Raportul de excepțională însemnătate prezentat Conferinței Naționale de către tovarășul Nicolae Ceaușeseu constituie o nouă și strălucită contribuție la îmbogățirea gindirii noastre teoretice revoluționare, dezvăluind in mod aprofundat dialectica dezvoltării social-econo- mice a societății românești și abor- dind cu mare claritate obiectivele și sarcinile de viitor, esența problemelor pe care epoca contemporană le pune in fața omenirii. Este meritul de necontestat al tovarășului Nicolae fCeaușescu, care, cu clarviziunea sa recunoscută și înaltă grijă pe care o poartă destinelor socialiste ale patriei, a prefigurat căile dezvoltării, ritmurile . creșterii economice, chiar in condițiile deosebit de complexe ale crizei economice ' mondiale; cu puternice fenomene de recesiune în majoritatea statelor lumii. Alături de celelalte ramuri, metalurgia românească s-a înscris, datorită grijii și atenției de care s-a bucurat din partea conducerii partidului și statului, pe o linie dinamică de dezvoltare, pe plan cantitativ și îndeosebi calitativ. Combinatul siderurgie de la Galați — rod al concepției profund originale a tovarășului Nicolae Ceaușeseu privind construirea marilor platforme industriale — reprezintă una din unitățile de bază ale metalurgiei noastre. Combinatul a cunoscut o dezvoltare impetuoasă, apropiindu-se de capacitatea finală.

Raportăm conferinței că, numai în ultimii doi ani, am produs la Galați peste 12 milioane tone oțel și mai bine de 8 milioane ’ tone laminate finite pline. Prin punerea în funcțiune a laminorului de benzi lit rece nr. 2 și finalizarea construcției instalațiilor noi de tratament termic, de cositorire și electrozincare, combinatul va fi in măsură să satisfacă orice cerere de laminate plate pentru industria noastră, ridicînd, totodată, și eficiența exporturilor. în această etapa, colectivul combinatului a acționat cu mai multă fermitate în domeniul asimilării de noi produse și . tehnologii pentru îmbunătățirea calității și diversificarea producției de laminate plate. Producem astăzi peste 200 mărci de oțeluri și circa 25 000 sortotipodimensiuni de laminate. Prin îmbunătățirea scoaterii de metal în laminoare, în acest an economisim aproape 60 000 tone, comparativ cu realizările anului 1980, iar in oțelării consumul de fontă lichidă scade cu 100 000 tone, reducind in mod corespunzător importurile de minereuri și' cocs metalurgic. Prin generalizarea principiilor noului mecanism economico-fi- nanciar, pină la nivelul secțiilor și locurilor de muncă, au sporit preocupările și răspunderea pentru mai buna gospodărire a resurselor materiale și financiare, consolidind gestiunea economică și autoconducerea muncitorească.în continuare, vorbitorul a arătat că mai sint încă largi posibilități de creștere a eficienței producției siderurgice, îndeosebi prin reducerea

consumurilor încă ridicate la cocs metalurgic, la combustibil și energie electrică, prin valorificarea resurselor energetice refolosibile, finalizarea unor programe de acțiuni aprobate de conducerea partidului și printr-o coordonare mai bună în domeniul asimilărilor, cu precizafea răspunderilor pe ministere și unități producătoare. De asemenea, el a arătat că, in cadrul eforturilor constante care se fac de conducerea partidului și statului pentru perfecționarea organizării activității economice, se impune îmbunătățirea sistemului de reiații între organele centrale de sinteză și centralele industrialeReferindu-se la conținutul Legii cu privire la participarea oamenilor muncii cu părți sociale la constituirea fondului de dezvoltare a unităților economice, vorbitorul a spus : Oamenii muncii din combinatul nostru au primit favorabil această lege și avem convingerea că prin aplicarea ei vom stimula preocuparea pentru îngrijirea și folosirea corespunzătoare a mașinilor și utilajelor din dotare și mai ales interesul tuturor lucrătorilor pentru realizarea și depășirea beneficiului.îndeplinindu-mi mandatulcredințat de comuniști, de toți side- rurgiștii gălățeni — a spus in tinuare vorbitorul — exprim ziunea totală față de ideile strălucite cuprinse in magistralul raport, precum și angajamentul nostru de a milita cu toată fermitatea pentru înfăptuirea , întocmai în practică a hotăririlor ce se vor adopta la Conferința Națională a partidului.

în-con- ade-

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI LETIȚIA IONAȘstimate tovarășe secretaiMult general,MultCeaușeseu,Stimate tovarășe și tovarăși.Ne aflăm cu toții sub puternica impresie a magistralului Raport prezentat de sefcretarul general al parti-

stimată tovarășă Elena dului. tovarășul Nicolae Ceaușeseu, care sintetizează în chip strălucit realismul și caracterul profund științific ale concepției partidului nostru cu priviri; la conținutul și problematica etapei actuale de dezvoltare a societății românești și prefigurează dimensiunile cutezătoare ale viitorului, însuflețind întregul nostru
popor în munca și lupta sa pentru o viată tot mai prosperă, mai îmbelșugată.Vă rog să-mi permiteți să exprim, în numele comuniștilor, al oamenilor muncii — români ghiari tuturor și ma- din județul Sălaj, adeziunea deplină și cea mal inaltă apreciere față de acest important docu-

mont programatic, față do celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării Conferinței Naționale a partidului. Exprim, in același timp, totala noastră adeziune la politica externă, de pace și colaborare, a României socialiste, al cărei strălucit ctitor și promotor este secretarul general al partidului, personalitate proeminentă a lumii contemporane, marele ginditor și teoretician marxist, tovarășul Nicolae Ceaușeseu.Județul Sălaj este unul dintre județele care a beneficiat din plin de roadele politicii științifice a partidului și statului privind dezvoltarea și repartizarea proporțională a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării. Sălajul începe să îndeplinească un rol tot mai important în ansamblul economiei naționale, schimbîndu-și radical înfățișarea, adăugind la tradiționala agricultură unele dintre cele mai'moderne întreprinderi ale industriei noastre socialiste. Noi vedem în aceasta adevărata dreptate și echitate promovată de Partidul Comunist Român pentru creșterea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Raportăm Conferinței Naționale că, în primii doi ani ai actualului cincinal, producția industrială a județului a crescut. în ritm mediu anual de 14,3 la sută, producția netă industrială' de 17,2 la sută, productivitatea muncii, calculată pe baza producției nete, într-un ritm mediu anual de 13,5 la sută ; peste 44 la sută din totalul produselor realizate le reprezintă produsele noi și reproiectate : producția globală agricolă este cu 64 la sută mai mare decit media ultimilor doi ani ai cincinalului precedent.în spiritul orientărilor și indicațiilor conducerii partidului, ale tovarășului Nicoiae Ceaușeseu personal, am acordat ‘O -'atenție deosebită ex

tracției de cărbune, pe seama capacităților existente' și punerii in valoare a noi rezerve, mai ales in bazinul Văii Almașului, extracției calcarului, agregatelor de carieră și balastieră, nisipurilor cuarțoase, a altor resurse locale, înțelegind astfel să ne sporim contribuția la dezvoltarea bazei de materii prime și energetice a țării, la satisfacerea cerințelor economiei n’ationale in condițiile diminuării efortului valutar.în continuare, vorbitoarea s-a referit pe larg la preocuparea unităților economice din județ pentru ridicarea eficienței întregii activități, prin rentabilizarea fiecărui produs, prin reducerea consumurilor de materii prime și materiale, îmbunătățirea disciplinei, precum și pentru recuperarea unor restanțe apărute în activitatea de investiții.în acești doi" ani — a spus în continuare vorbitoarea — nivelul producțiilor agricole s-a situat sub prevederile de plan, atît la cereale, plante tehnice; cit și la efectivele și producțiile animaliere. Faptul că in acest an întreprinderea agricolă de stat, precum și 30 din cele 84 de cooperative agricole de producție din județ și-au realizat și depășit producțiile planificate Ia griu și porumb dovedește că avem condiții bune, că putem să ne luăm la întrecere cu toate celelalte județe din zone agricole similare. Rezultatele slabe obținute sînt încă urmarea faptului că nu am asigurat folosirea eficientă a fondului funciar și a forței de muncă, nu am determinat creșterea corespunzătoare a răspunderii tuturor organelor și organizațiilor, de partid, a consiliilor populare, a organelor agricole pentru punerea cit mai deplină în valoare a tuturor resurselor și posibilităților de care dispune agricultură județului nostru.

în concepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, relevată și in cuprinsul Raportului pe care l-a prezentat, democrația socialistă nu este un fenomen static ; ea se manifestă în deplină corelație cu mersul înainte al societății, se lărgește și se perfecționează odată cu dezvoltarea societății. Avem un sistem de organizare larg democratic, care dă noi dimensiuni activității ele edificare a socialismului în patria noastră. Trebuie să acționăm cu toată fermitatea pentru buna funcționare a acestor organisme democratice, pentru sporirea rolului lor în conducerea activității economico-sociale, pentru întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am pregătit toate condițiile în vederea înfăptuirii prevederilor planului pe 1983, pe întregul cincinal 1981—1985, pentru subordonarea intregii activități politico-orga- nizatorice și cultural-educative in- deplinirii neabătute a tuturor sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al Xll-lea al partidului, ale plenarelor C.C. al B.C.R., din expunerile și cuvîntările dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușeseu.în încheiere, tovarășa Letiția Io- naș a spus : Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, avind permanent în față strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, comuniștii, oamenii muncii din județul Sălaj, fără deosebire de naționalitate, vor acționa cu dăruire și fermitate revoluționară pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a hotăririlor pe care le va adopta Conferința Națională a partidului.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GHEORGHE VLADMult iubite șl stimate tovarășe secretar general, Nicolae Ceaușeseu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușeseu,Stimate tovarășe și tovarăși,Doresc de la început să exprim deplinul acord cu conținutul Raportului și al documentelor supuse dezbaterii, care caracterizează imaginea viitorului luminos al României socialiste, garantat prin clarviziunea și justețea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, prin personalitatea marcantă, deosebita capacitate de analiză și pătrundere și spiritul novator ale tovarășului Nicolae Ceaușeseu, conducătorul nostru iubit, precum și angajamentul petroliștilor țării de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce ne revin.Raportăm conferinței că industria extractivă de petrol și gaze încheie primii doi ani ai cincinalului cu unele rezultate importante in realizarea prevederilor de plan. Realizări superioare planului s-au obținut în acești doi ani in ceea ce privește producția de gaze și gazolină, creșterea productivității muncii, reducerea costurilor de producție și beneficiile.Un succes deosebit al activității din această perioadă este punerea în evidență și confirmarea primelor rezerve industriale de petrol și 'gaze pe platforma continentală a Mării Negre, pe această bază treeîndu-se acum la proiectarea exploatării ză- cămîntului descoperit. Vă informăm, tovarășe secretar general, că, în cinstea Conferinței Naționale, cea de-a doua platformă de foraj marm, „O- rizont", a început forajul.După ce a arătat că, deși producția de.țiței a fost în creștere față de anul 1980, planul pe 1981 și pe anul în curs nu este realizat, vorbitorul a spus : Cauzele principale ale nerea- lizării planului la producția fizică de țiței depind în primul rînd de noi. Nu am reușit să întronăm o disciplină fermă în toate sectoarele. Au fost perioade cînd s-a dereglat bunul mers al proceselor de eștracție, îndeosebi în sectorul de intervenții. Nu am realizat programul stabilit pentru recrutarea personalului muncitor și formarea de noi brigăzi pentru întreținerea și repararea sondelor, fapt ce a influențat utilizarea capacității acestora.Sarcinile sporite care ne revin pe anul 1933 și pe întregul cincinal din documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționale, din programele speciale aprobate pentru dezvoltarea industriei extractive de petrol și gaze

accentuează preocupările și răspunderile conducerii Ministerului Petrolului, ale tuturor colectivelor de muncă din acest important domeniu al economiei naționale, ne obligă să înlăturăm lipsurile existente și să a- sigurăm îndeplinirea întocmai a nivelurilor de producție stabilite.Petroliștii țării vă asigură, mult stimate tovarășe secretar general, că prin măsurile luate pentru intensificarea lucrărilor de cercetare geologică, dezvoltarea forajului de cercetare și exploatare, pe zonele prioritare, extinderea largă a proceselor și metodelor noi de recuperare, extracția de țiței se va situa în 1983, și in anii următori, la niveluri înscrise în documentele supuse Conferinței. In acest scop, dispunem de programe concrete de lucru, care concentrează eforturile de investiții, de producție și tehnologie în direcția sporirii producției de țiței și gaze naturale, a gospodăririi tot mai eficiente a acestora.Forajul de cercetare Ia mare adin- cime a permis punerea in evidență a unor însemnate rezerve de țiței și gaze la adîncimi mai mari de 4 000 metri. Vom pune un accent cu totul deosebit în anii următori pe a- -eeastă categorie de lucrări. Am realizat forajul unor sonde de peste 6 500 metri și ne pregătim pentru foraje la 8 000 metri. O mare importanță vom acorda promovării metodelor avansate de creștere a factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte. Informez conferința că din 366 zăcăminte de petrol, 226 sint supuse în prezent proceselor convenționale, termice și chimice de recuperare, iar la 25 zăcăminte se trece de la faza experimentală la faza industrială de aplicare. Din anul viitor toate zăcămintele cu caracteristici favorabile vor fi supuse proceselor de recuperare avansată. Este necesar, totodată, să schimbăm radical concepția despre metodele de extracție a țițeiului, prin desfășurarea unei mai, intense activități de modernizare a cimpurilor de sonde și parcurilor de separatoare, introducerea și extinderea sistețnului de captare, tratare și depozitare a țițeiului in regim închis pentru evitarea pierderilor hidrocarburilor ușoare.Atenția noastră se îndreaptă deopotrivă spre creiterea producției de gaze naturale, conform programului aprobat, spre valorificarea superioară și gospodărirea judicioasă a acestora. Se va fora un important număr de sonde și se vor construi și pune în funcțiune noi stații dă compre- soare și conducte cu o mare capa

citate de transport gaze, noij stații de dezbenzinare și pentru deetani- zare; se vor construi instalații de desulfurare și decarbonatare, toate acestea, în vederea asigurării calității gazelor și recuperării fracțiilor ușoare, a sulfului, bioxidului de carbon — materii prime deosebit de valoroase ale economiei, în special pentru industria chimică.Ținind seama de resursele și capacitățile limitate de extracție; a gazelor naturale, o sarcină deosebită constă în respectarea întocmai a cotelor de gaze repartizate beneficiarilor și reducerea treptată, așa cum s-a prevăzut, a consumului de gaze drept combustibil. Se impune ca ministerele economice, cit și consiliile populare județene să acorde toată atenția încadrării necondiționate in repartițiile de gaze alocate.O cerință imperativă pentru industria de petrol este aceea a asigurării și pregătirii cadrelor, îndeosebi de muncitori și maiștri. Exprimăm și cu acest prilej recunoștința noastră conducerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușeseu, pentru grija permanentă față de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale acestora.Oamenii muncii din industria petrolului înțeleg pe deplin că realizarea programelor prioritare aprobate de conducerea partidului nostru privind creșterea producției de țiței și gaze impune înfăptuirea la un nivel superior a sarcinilor complexe ce le revin. în spiritul exigențelor actuale formulate de conducerea partidului, de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușeseu, vom acorda o a- tenți<* maximă reducerii consumurilor de materiale, combustibili și energie, vom promova o înaltă responsabilitate in gospodărirea tuturor valorilor materiale. Măsuri radicale s-au întreprins și se desfășoară în continuare pentru asigurarea bazei teh- nico-materiale proprii, pentru anul 1983 și anii următori, prin buna organizare a activității de recuperare, recondiționate și refolosire a materialelor, pieselor, subansamblelor.Doresc, în încheiere, să încredințez Conferința Națională a Partidului Comunist Român, pe tovarășul Nicolae Ceaușeseu — secretarul general al partidului — că oamenii muncii din industria extractivă de petrol și gaze susțin cu întreaga lor energie politica internă și externă a partidului și statului nostru și vor acționa cu toate forțele pentru înfăptuirea Programului partidului, a hotăririlor ce vor fi adoptate, în vederea înfloririi continue a patriei noastre socialiste, liberă și independentă.
CUVÎNTULMult stimate tovarășe secretar general,Stimați tovarăși.Cu sentimente de profundă min- drie și satisfacție, am ascultat Raportul tovarășului Nicolae Ceaușeseu — model de analiză științifică, atotcuprinzătoare, de soluționare in spirit creator, revoluționar a problemelor pe care le ridică făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, expresie elocventă a profundei responsabilități comuniste și patriotice față de destinele scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România. .Vă. rog să-mi îngăduiți, mult stimate tovarășe secretar general, să exprim, in numele puternicului detașament al minerilor din Gorj, sentimentele noastre de aleasă stimă, dragoste și recunoștință pentru grija

TOVARĂȘULUI EMIL HUIDUpermanentă, părintească, ce ne-o purtați, pentru atenția cu care sîntem înconjurați de conducerea superioară de partid și de stat, pentru indicațiile, îndemnurile și imensul sprijin material și uman pe care le-am primit, din inițiativa dumneavoastră, în efortul de a da patriei cit mai mult cărbune.Informez Conferința Națională că, de la Plenara C.C. al partidului din 26—27 noiembrie 1981, cind noi am fost aspru criticați, am tras învățămintele care s-au impus și, sub conducerea Comitetului de partid pe centrul industrial-agrar Rovinari, am acționat, cu exigență și fermitate revoluționară, pentru îmbunătățirea activității, mobilizarea întregului personal muncitor - la îndeplinirea sarcinilor la producția de. lignit, problemă vitală pentru economia națională, pentru dobîndirea independen

ței energetice a patriei. Raportez că, in acest an, am' înregistrat ritmuri superioare de dezvoltare economică. Astfel, producția de cărbune obținută pină la această dată este mai mare cu 9 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Este urmarea firească a grijii deosebite ce o poartă conducerea superioară de partid acestei zone, industriei miniere în general, prin alocarea de fonduri de investiții pentru punerea in valoare a noi capacități de producție. La aceasta se adaugă sprijinul deosebit pe care l-am primit cu oameni și utilaje — din toate județele țării — în acțiunea de întrajutorare muncitorească.Organizațiile de partid, cadrele tehnice au întreprins măsuri mai ho- tărîte pentru creșterea indicilor de
(Continuare in pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. a IlI-a)folosire a utilajelor din dotare, plasarea corespunzătoare a efectivelor de personal pe liniile tehnologice, repartizarea judicioasă a sarcinilor pe echipe și schimburi, controlul îndeaproape al modului în care sînt duse la îndeplinire măsurile stabilite la nivelul combinatului, în vederea realizării prevederilor Programului de creștere a producției de Jignit în perioada 1982—1985, aprobat de Plenara Comitetului Central al P.C.R. din martie 1982.După ce s-a referit și la alte realizări obținute în cadrul Combinatului minier Rovinari, vorbitorul a subliniat :Nu ne putem însă declara mulțumiți de creșterile obținute la producție și la descopertări, atîtxtimp cit acestea sînt cu mult sub nivelul sarcinilor stabilite prin Programul suplimentar aprobat de plenara Comitetului Central al partidului din martie a.c. înregistrăm încă*, mari restanțe la producția de lignit — peste 3 milioane tone — aducînd, prin aceasta, serioase prejudicii funcționării termocentralelor.Cauzele acestor rezultate nesatis- făcătoare se regăsesc în munca noastră, a conducerii combinatului și
RAPORTUL COMISIEI DE VALIDARE PREZENTAT 

DE TOVARĂȘUL ION COMANStimați tovarăși delegați,Conferința Națională a Partidului Comunist Român a fost precedată de conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid și a municipiului București, care au analizat cu un inalt simț de răspundere activitatea desfășurată de comitetele de partid respective de la ultima conferință și măsurile ce se impun pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor ce revin organizațiilor de partid județene și a municipiului București din Planul național unic de dezvoltare economico-socială în perioada1981— 1985. Totodată, conferințele au dezbătut prevederile Programului privind autoconducerea și autoapro- vizionarea teritorială pentru asigurarea populației cu produse agricole; animale și vegetale pe perioada1982— 1985, angajamentele asumate în întrecerea socialistă, precum și sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid în lumina Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 1—2 iunie a.c. „Cu privire la stadiul actual al edificării socialismului în țara noastră, la problemele teoretice, ideologice și activitatea politică, educativă a partidului".Desfășurate intr-un pronunțat spirit de lucru, conferințele județene au ' exprirțat adeziunea totală a comuniștilor, a întregului popor față de politica internă și externă a partidului, au dat o înaltă apreciere țolului liotăritor al ’ tovarășului’Ni’cdjae Ceaușescu în elaborarea și’ înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, activității neobosițe.â secretarului general pentru continua îmbunătățire a organizării și conducerii societății, pentru lărgirea și perfecționarea democrației socialiste, pentru formarea omului nou, constructor al societății socialiste, contribuției sale esențiale la transpunerea în viață a Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român.în încheierea dezbaterilor, conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid au adoptat programe de măsuri menite să asigure înlăturarea neajunsurilor care se mai manifestă în activitatea organelor și organizațiilor de partid, soluționarea problemelor complexe ce se ridică în profil teritorial, înfăptuirea cu succes a sarcinilor concre
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI OTILIA INDREMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Am mandatul de a exprima, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii — români și maghiari — din Întreprinderea de confecții „Mondiala", aprobarea totală si adeziunea unanimă la magistralul Raport prezentat la Conferința Națională, in care vedem materializarea aspirațiilor și năzuințelor noastre cele mai profunde, expresia grijii permanente pe care partidul, secretarul său general, o manifestă pentru continua înflorire și împlinirea multilaterală a societății românești./Integrat în efortul general al întregului popor, al tuturor locuitorilor sătmăreni, colectivul nostru muncitoresc acționează cu pasiune și dăruire pentru realizarea și depășirea producției’ fizice, diversificarea sortimentală. îmbunătățirea continuă a calității și realizarea de economii. I'e baza prețioaselor indicații date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru în întreprinderea noastră, ne preocupăm de creșterea ponderii producției din materie prima indigenă, lărgirea gamei sortimentale prin crearea și prezentarea unui număr cit mai mare de modele proprii care să se regăsească în producția de serie, sarcină care a fost realizată de către colectivul nostru în bune condiții.Animat de dorința de a-și îndeplini sarcinile încredințate, colectivul întreprinderii de confecții „Mondiala" și-a realizat pe 11 luni ale acestui an producția netă în proporție de 109,6 la sută, productivitatea muncii in proporție de 110,5 la sută,

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MARIN ENACHEMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,îmi indeplinesc mandatul de onoare încredințat de Conferința organizației județene de partid Brașov de a exprimș_ de la această înaltg tribună deplina aprobare a comuniștilor și a celorlalți oameni ai muncii din județul nostru — români, maghiari, germani — față de ideile și tezele formulate de eminentul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în problemele fundamen

unităților sale subordonate, întrucit nu am rgușit să organizăm activitatea de producție la nivelul sarcinilor, să întronăm peste tot ordine și disciplină, să-i determinăm pe toți oamenii muncii să execute lucrări de întreținere, revizie și reparații de cea mai bună calitate ; există încă o Slabă pregătire profesională a forței de muncă, cu implicații asupra timpilor de funcționare a utilajelor de mare capacitate.Știm că în înfăptuirea Programului de dezvoltare a bazei energetice, supus dezbaterii acestui înalt forum, un rol de seamă revine Combinatului minier Rovinari, care, în anul 1983, trebuie ' să realizeze peste 17 milioane tone, adică 39,8 la sută din producția de lignit a țârii.Informez Conferința Națională că nu ne împăcăm cu neajunsurile și, pe baza sarcinilor trasate de tovarășul secretar general la Consfătuirea de lucru din 15 septembrie 1982, am concretizat un program de recuperare a rămînerilor în urmă pe care am și început să-l aducem la îndeplinire. El cuprinde măsuri suplimentare de îmbunătățire a tehnologiilor de lucru în cariere, îmbunătățirea constructivă a utilajelor și ,a calității acestora, dotarea supli - ' mentară cu utilaje tehnologice și 

te ce decurg din Planul național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1983.Angajamentele mobilizatoare cuprinse în înflăcăratele telegrame adresate Comitetului Central al partidului, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sînt mărturii'grăitoare ale dorinței comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din întreaga țară de a munci mai bine, mai eficient, pentru a accelera mai puternic ritmul de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Pe baza hotărîrii Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 7—8 octombrie a.c.. Conferința Națională a Partidului Comunist Român este constituită din 3 396 de delegați, din care 466 membri și. membri supleanți ai Comitetului Central și membrii Comisiei Centrale de Revizie, care participă de drept la Conferință, avînd statut de delegați, și 2 930 delegați aleși în conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid.Verificînd documentele referitoare la alegerea delega ților la Conferința Națională a partidului, Comisia de validare a constatat că norma de reprezentare — un delegat la 1 100 membri de partid — stabilită de Plenară C.C. al P.C.R. din 7—8 octombrie a.c. a fost respectată întocmai, avîndu-se în vedere efectivul partidului existent la 30 septembrie 1982 care era de 3 224 000 de membri de partid.■ /La- conferință sînt-.prezenți. 3 366 delegați, lipsesc motivat 30 delegați.Compoziția socială a membrilor și membrilor supleanți ai C.C. al P.C:R. și. ai Comisiei Centrale de Revizie, a delegaților aleși la Conferința Națională se prezintă după cum urmează: 1 023 sînt muncitori care lucrează nemijlocit în producție, 485 țărani, 164 ingineri și tehnicieni, 193 cadre de conducere din industrie, construcții, transporturi și agricultură, 222 icadre din cercetarea științifică, proiectare și învățămînt, 741 activiști de partid și ai organizațiilor de maso, 397 oameni de cultură, artă, ziariști, medici, juriști, studenți, precum și lucrători din aparatul central și local de stat, 95 sînt. pensionari cu stâ- giul ip partid dinaințe de 23 August 1944, iar 76 sînt, ofițeri ai forțelor armate.Analizînd compoziția delegaților după vechimea în partid, reiese că 175 sînt membri de partid cu stagiul 
a redus’ cu 31,8 lei cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă, obținînd însemnate economii de materii prime și materiale.Preocuparea colectivului nostru de muncă de a îndeplini sarcinile și indicațiile date de conducerea superioară de partid și de stat, de Secretarul general, cu privire la creșterea calității produselor, sporirea volumului producției destinate exportului și a eficienței acesteia se reflectă in faptul că îp prezent circa 80 la sută din această producție este livrată în țări’cu tradiții recunoscute în domeniul confecțiilor. în anul 1982 produsele noi și reproiectate dețin în unitatea noastră o pondere de 70 la sută din totalul confecțiilor, urmînd ca în viitorul an ponderea acestora să crească considerabil. După ce a prezentat măsurile luate pentru ca producția de confecții să răspundă într-un grad mai înalt exigențelor în creștere ale cumpărătorilor din țară și de peste hotare, vorbitoarea s-a referit la una din problemele de mare importanță economică : valorificarea superioară a materiilor prime.După cum se știe, industria ușoară vehiculează cantități uriașe de materii prime, transpuse într-o multitudine de produse, iar numărul mare al acestora .generează importante volume de resurse secundare, ceea ce face ca, pentru noi, cei ce lucrăm în domeniul confecțiilor, să se ridice tot mai numeroase aspecte esențiale ale utilizării acestora. în primul rind, folosirea integrală a materiilor prime în produse finite. De aceea, una din măsurile luate de noi se referă la executarea produselor mici, a anumitor repere din resursele secundare provenite din procesul de fabricație. Cea mai bună valorificare 
tale ale teoriei și practicii construcției socialiste, ale progresului social în lumea contemporană — contribuții de inestimabilă valoare da îmbogățirea teoriei socialismului științific, care înarmează partidul cu înțelegerea clară a fenomenelor și tendințelor din evoluția societății, a stadiului atins și a direcțiilor de înaintare continuă a țării pe calea socialismului și a comunismului.Bilanțul marilor realizări obținute de poporul nostru în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea — în care se regăsesc și rezultatele obținute în județul Brașov — ilustrează în mod grăitor realismul și caracterul științific al politicii partidului, capa

auxiliare, atragerea în circuitul economic a unor rezerve în cîmpuri miniere noi, pregătirea și stabilizarea forței de muncă și alte măsuri.Doresc să_ adresez în numele minerilor din județul Gorj mulțumirile noastre fierbinți pentru grija statornică pe care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poartă ridicării necontenite a nivelului de trai al minerilor, îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață ale acestora. Sîntem convinși că prin aplicarea Legii cu privire la participarea oamenilor muncii cu părți sociale la constituirea fondului de dezvoltare a unităților economice, primită cu deosebită încredere de către mineri, se va stimula interesul și răspunderea acestora pentru îngrijirea și folosirea mașinilor și utilajelor din dotare, precum și hotărîrea de a realiza producția fizică și beneficiile planificate.Permiteți-mi ca, în încheiere, să asigur Conferința Națională că minerii din județul Gorj sînt ferm ho- tărîți să-și îndeplinească cu cinste sarcinile și angajamentele asumate, dind țării cit mai mult cărbdne, în- țelegînd că în acest fel ne aducem contribuția la asigurarea Independenței energetice a patriei, la continua înflorire a României socialiste.

dinainte de 23 August 1944, 750 sînt membri de partid din anii 1944—1943, iar 2 471 au vechimea în partid după anul 1952.Din totalul delegaților 88,80 la sută sînt români, 7,85 la sută maghiari, 1,59 la sută germani, iar 1,76 la sută provin din rîndul celorlalte naționalități, ceea ce corespunde întocmai compoziției naționale a partidului, a întregii populații a țării. Din numărul total al delegaților, 1 057 sînt ' femei, reprezentînd 31,12 la sută.La conferință sînt prezenți 4 tovarăși care dețin înaltul titlu de onoare suprem „Erou al Republicii Socialiste România", unui număr de 104 li s-a conferit titlul de „Erou al Muncii Socialiste", iar 2 413 delegați sînt decorați cu ordine și medalii ale Republicii. Socialiste România ; 238 delegați sînt deputați in Marea Adunare Națională, iar 1 212 în consiliile populare.Din cei 3 396 delegați, 1 336 sînt absolvenți ai unor instituții de învă- țămint superior, 111 avind titluri academice și științifice. Un număr de 1 925 delegați au urmat diferite școli de partid.Comisia de validare a constatat că au fost respectate întocmai criteriile și normele stabilite cu privire la alegerea delegaților la Conferința Națională a partidului. Aceștia au fost aleși din rîndul comuniștilor care se bucură de prestigiu și autoritate în colectivele unde lucrează, au o bună pregătire politică și profesională, o bogată experiență în munca de partid, de stat-și economică, social- culturală și obștească,* ;sinț' mimați de fhi puternic spirff t’SvdîtlțjOnăr, constituie exemplu de comportare morală in societate, dovedesc consecvență în lupta pentru înfăptuirea liniei politice a partidului, a hotărîrilor de partid și de stat.La lucrările Conferinței Naționale a partidului participă și un număr de 734 invitați.Stimați tovarăși delpgați,întrucit Comisia de validare, în temeiul verificării documentelor conferințelor extraordinare de partid județene și a municipiului București, a constatat că prevederile statutare și ale Hotărîrii Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 7—8 octombrie a.c. au fost întocmai respectate, supune, spre a-' probare, conferinței, validarea mandatelor tuturor delegaților la Conferința Națională a partidului.
a materiilor prime prevăzută de noi este insă aceea a obținerii de produse cu calități superioare, într-o gamă 'sortimentală care să ridice considerabil valoarea fibrelor și firelor folosite in produse finite. O contribuție la sporirea valorificării superioare a acestora o dau și acce1- soriile și elementele decorative care impun produsele noastre atît prin valoarea lor estetică, cit și prin gradul de muncă vie încorporată. Așadar, căutările noastre nu se rezumă Ia aspectele cantitative ale muncii. Ele se axează in primul rind pe aspectele calitative, așa cum prevăd și documentele celui de-al XII-lea Congres al partidului. Considerăm că, dacă ne-au fost încredințate mijloacele de producție ale unei întreprinderi cu faimă în lume și materii prime reprezentînd valori deosebit de mari, este de datoria noastră să ne gospodărim cum trebuie, să le valorificăm cu maximă eficiență.în fața noastră — a spus în încheiere vorbitoarea — avem cel mai strălucit exemplu de gospodar al patriei, pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al cărui magistral Raport prezentat astăzi ne oferă incă o dată cele mai luminoase căi de acțiune spre binele nostru și al Întregului popor. în numele colectivului pe care îl reprezint, mă angajez, tovarășe secretar general, să urmăm cu încredere căile de acțiune prezentate în Raport și să* întărim prestigiul întreprinderii „Mondiala", care, prin numele ce il poartă, duce cu ea pe toate meridianele lumii nu numai mărturia muncii și prețuirii noastre, dar și un minunat și convingător mesaj de pace, de bună înțelegere între popoare.
citatea sa de a conduce cu înțelepciune destinele națiunii. Anul acesta industria brașoveană realizează o producție-marfă de 56 miliarde lei, cele mai accentuate, creșteri fiind înregistrate la tractoare, rulmenți, motoare, îngrășăminte chimice, coloranți, metanol, ciment, hîrtie, mobilă și multe alte produse, județul nostru si- tuîndu-se, din punct de vedere al producției industriale pe locuitor, printre județele dezvoltate ale țării. Față de anul 1980, contribuția județului la exportul de mărfuri a crescut, în primii doi ani ai actualului cincinal, cu aproape 60 la sută pe total, iar pe relații devize libere cu 78 la sută.

In'agricultură, producția globală a fost .anul acesta cu 31 la sută mai mare față de 1980, creștere concretizată într-un spor de 10 000 tone griu și orz-orzoaică, 17 000 tone cartofi, 51 000 tone sfeclă de zahăr, precum și alte produse,Investițiile realizate în anii 1Q81 și 1982 însumează peste 12 miliarde, fiind puse în funcțiune în acest interval 82 noi capacități industriale și agrozootehnice, 13 000 apartamente, precum și alte obiective social-cul- turale.Rezultatele obținute în întreaga activitate se datoresc eforturilor depuse de oamenii muncii de la orașe și sate, care, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au muncit cu abnegație pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate în întrecerea socialistă. Un rol de cea mai mare importanță in obținerea lor l-au avut sprijinul permanent primit din partea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, indicațiile prețioase pe care le-ați dat organizației județene de partid cu prilejul vizitelor de lucru și întîlnirilor cu activul de partid și de stat al județului, îndemnurile dumneavoastră mobilizatoare pentru ridicarea întregii activități Ia un nivel calitativ superior. Pentru acest înalt sprijin dorim să vă exprimăm și în acest cadru, mult sțimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. întreaga noastră recunoștință și cele mai vii mulțumiri.în lumina criticilor și a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu in ședințele Comitetului Politic Executiv, la plenarele Comitetului Central al P.C.R. și în consfătuirile de lucru, comitetul județean de partid â analizat eu exigență, in spirit critic și autocritic, cauzele rămînerilor in urmă care s-au produs in unele unități economice in prima parte a acestui an, luînd măsuri pentru înlăturarea lor. Raportăm Conferinței Naționale, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în in- tîmpinarea acestui înalt forum al partidului și a celei de-a 35-a aniversări a Republicii, oamenii muncii din industria brașoveană au realizat în ultimele luni sarcinile de plan, recuperînd peste 140 milioane lei din restanțele înregistrate in lunile anterioare la producția-marfă. Prevederile planului au fost depășite cu 437 milioane lei la producția-marfă vîn- dută și încasată și cu peste 250 milioane lei ia producția netă. Eforturile depuse pentru creșterea eficienței economice au făcut ca industria județului să se încadreze în consumurile normate la metal, să realizeze o economie de energie electrică de 18 000 MWh, ceea ce a avut un rol esențial in reducerea cheltuielilor materiale, față de nivelul planificat, cu 7,1 lei la 1 000 lei producție-marfă. De asemenea, a crescut productivitatea muncii cu aproape 400 lei pe lucrător, deoășindu-se planul la beneficii cu 620 milioane lei. 'Totodată, vă raportăm că au fost asigurate condițiile pentru livrarea întregii producții contractate la export 'pe acest an, inclusiv la tractoare și camioane. .Putei-nrc mobilizați de aprecierile și orientările „cuprinse în magistralul .Raport, prezentat Conferinței Naționale ,d’e dumneavoastră, mult stimate tovarâșe secretar general, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru vor acționa cu și mai multă însuflețire, cu mai multă răspundere pentru realizarea ritmică și la un inalt nivel calitativ a sarcinilor de plan, punind un accent deosebit pe reducerea consumurilor mai ales la metal, combustibil și energie electrică, prin perfecționarea tehnologiilor și recuperarea, recondiționarea și refolosi- rea pe scară mai largă a materialelor, pieselor și subansamblelor, domenii în care avem încă foarte mari rezerve. Pe aceste căi, sîntem hotărîți să ridicăm in anul viitor cu circa 20—25 la sută indicele de utilizare a metalului la o serie de produse importante, cu pondere in consumul județului. Ne propunem să luăm măsuri pentru organizarea mai judicioasă a producției, pentru îmbunătățirea colaborării și cooperării inter- uzinale, astfel incit să eliminăm transporturile la distanțe mari și acelea fără o motivație economică bine determinată. Dintr-un studiu făcut recent la întreprinderea de autocamioane din Brașov împreună cu ministerul de -resort reiese că numai prin realizarea caroseriilor in uzină și deci prin evitarea transportului autoșasiurilor la intreprinderi din alte județe s-ar realiza anual o economie de cel puțin 50 000 de litri carburanți. Ne propunem să extindem aceste analize la toate produsele de serie, pentru a elimina in parte volumul mare de transport nejustificat, cu mari influențe în costurile de prodpcție, în consumul de energie și combustibili, precum și multiplele a- nalize ale unor asemenea colaborări.Sîntem hotărîți să intensificăm preocupările pentru calitatea produselor, extinzînd experiența bună do- bindită de comitetele de partid șl consiliile oamenilor muncii de la întreprinderile de trâctoare, autocamioane și de Ia Combinatul chimic Făgăraș, in întărirea spiritului de răspundere și creșterea exigenței față de calitatea produselor, asimilarea de produse noi și ridicarea performanțelor tehnico-economice ale celor aflate în fabricație, astfel incit să sporim contribuția întreprinderilor brașovene la promovarea mai rapidă a progresului tehnic și să mărim competitivitatea mărfurilor românești pe piețele externe.Acționăm cu multă fermitate și responsabilitate pentru înlăturarea deficiențelo'r care s-au manifestat in agricultură, datorită cărora județul nu a realizat anul acesta producțiile medii planificate nici în sectorul vegetal, nici în cel al creșterii animalelor. Așa cum ne-ați cerut și astăzi, comitetul județean de partid va întări activitatea politică, organizatori- *că și educativă pentru înlăturarea oricăror manifestări de indisciplină, a oricăror practici și atitudini birocratice, pentru a determina toți factorii din agricultură să-și îndeplinească obligațiile ce le revin din planul de dezvoltare a producției a- gricole și din programul de auto- conducere și autoaprovizionare.Conferința Națională 'a partidului ne oferă prilejul de a reafirma adeziunea deplină a comuniștilor, a tuturor oamenilor muneii — români, maghiari, germani „ — din județul Brașov la politica internă și internațională a partidului și statului, politică elaborată și fundamentată în mod strălucit de secretarul general al partidului, președintele Republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu.De la înalta tribună a Conferinței Naționale, aducem un fierbinte o- magiu iubitului nostru conducător — 

patriot și revoluționar înflăcărat, e- minent strateg al edificării României moderne, personalitate de primă mărime a lumii contemporane.Vă rugăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți recunoștința
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI PETRE LĂCĂTUȘUStimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Trăim cu toții, cu vie satisfacție, acest moment deosebit din viața partidului și poporului nostru — Conferința Națională» — aflîndu-ne încă sub puternica impresie pe care ne-au produs-o ideile din Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de excepțională însemnătate, model de analiză temeinică, multilaterală a muncii comuniștilor, a întregului popor, de prospectare lucidă, științifică a viitorului.Făcîndu-mă interpretul dorinței unanime a celor aproape 2 000 de comuniști, a întregului personal muncitor din vechea citadelă revoluționară moldovenească „Nicolina", folosesc minunatul prilej ce mi s-a oferit pentru a exprima adeziunea totală și aprobarea deplină față de acest document programatic, cu semnificație istorică, document ce se detașează prin remarcabila sa.' ținută teoretică și însemnătate practică.întreprinderii „Nicolina" din Iași l-a revenit sarcina de a asimila o gamă variată de utilaj terasier de mare complexitate în condițiile în care nu se dispunea de o experiență în acest domeniu. Raportez Conferinței Naționale, dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, prin efort propriu de muncă și gîndire, colectivul întreprinderii noastre a îndeplinit cu cinste sarcina încredințată de partid și de stat, de dumneavoastră personal. Prin asimilarea unor produse care se aduceau din import, întreprinderea mecanică „Nicolina" Iași a reușit să reducă efortul valutar al țării cu aproximativ 700 milioane lei. Prin integrarea unor componente în fabricație proprie și prin cooperare cu alte unități din țară, în 1983 vom reduce efortul valutar cu încă 6 mi- \
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI DINU DANIELIUCStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe,Stimați tovarăși,Raportul de importanță istorică prezentat Conferinței Naționale, de tovarășul Nicolae Ceaușescu reprezintă o analiză aprofundată a dezvoltării economice și social-politice a țării noastre, a întregii activități politice și ideologice a partidului, în strânsă legătură cu evoluția lumii contemporane, cu cerințele actuale și de perspectivă ale construcției socialiste.. pe. .pjămîntul României,. ...,Succesele pbținute de poporul nostru; înfățișate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, ne umplu inimile de mîndrie pentru măreția lor, cit și pentru semnificația ce o au privind justețea politicii clarvăzătoare, interne și internaționale, desfășurate de partid. Ca un fir roșu se desprind^ din Raport acele caracteristici proprii politicii și ideologiei P.C.R., gîndirii revoluționare a secretarului său general : receptivitatea față de tot ce este nou. și înaintat în gîndirea și practica socială, fidelitatea față de legile generale ale socialismului științific și aplicarea lor creatoare în raport cu particularitățile specifice țării noastre, capacitatea de a elabora cele mai potrivite soluții pentru mersul ferm al României socialiste pe calea progresului și civilizației.Comuniștii, cooperatorii și mecanizatorii din C.A.P. Gurbănești își exprimă deplina adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului, nemărginita prețuire și recunoștință față de inițiativele mult stimatului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, care își consacră întreaga energie, geniul său creator ridicării continue a nivelului de viață al întregului popor, situării patriei noastre pe un loc de mare prestigiu in rîndul națiunilor lumii.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ION LICUMult Iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Cu adîncă emoție și bucurie, cu Înaltă mîndrie patriotică, am mandatul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Centrala industrială de mașini și aparataje electrice Craiova de a-mi declara, de la înalta tribună a Conferinței Naționale a partidului — eveniment Istoric cu profunde semnificații, de largă perspectivă în viața partidului și țării — ’ de'plinul acord cu conținutul documentelor prezentate înaltului forum al comuniștilor, de a exprima adeziunea lor înflăcărată la orientările de viitor privind dezvoltarea economico-socială a patriei.Am, totodată, misiunea de înaltă cinste de a da glas dorinței lor fierbinți de a aduce în acest cadru insu- flețitor cel mai cald omagiu și de a exprima cele mai alese ginduri și sentimente de înaltă stimă, de, nemărginită recunoștință și adîncă prețuire tovarășului Nicolae Ceaușescu — ctitorul României moderne, conducătorul iubit al partidului și statului nostru, care și-a dedicat și își dedică întreaga viață și activitate edificării socialismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei noastre.Raportul prezentat conferinței constituie o multilaterală și ^profundă analiză, științifică a marilor transformări revoluționare pe'trecute în întreaga viață economico-socială a României, sub conducerea partidului. Tezele «și ideile conținute in Raport — emanație a gîndirii sopial-politice a tovarășului Nicolae Ceaușescu — au o inestimabilă valoare teoretică și practică, reprezentînd o contribuție de seamă la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste și comuniste, la îmbogățirea gîndirii revoluționare contemporane, ilustrînd consecvența cu care partidul militează pentru îndeplinirea neabătută a hotărârilor celui de-al XII-lea Congres, a întregii sale politici interne și internaționale.

noastră profundă pentru tot ceea ce întreprindeți în țară și peste Hotare spre binele și fericirea poporului român, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, împreună cu angajamentul nostru, al comuniști- 
lioane dolari. Paralel cu aceste eforturi, colectivul întreprinderii noastre a depus o activitate susținută în vederea îmbunătățirii performanțelor produselor sale, astfel îneît România, din importatoare de utilaje terasiere, a devenit exportatoare de asemenea utilaje.în continuare, vorbitorul a prezentat o serie de realizări obținute în producție, subliniind faptul că ele au 1'ost posibile datorită existenței unui cadru de acțiune corespunzător manifestării ample a inițiativelor oamenilor muncii, creat prin perfecționarea continuă a democrației economice, prin aplicarea autoconducerii și autogestiunii economico-financia- re și a menționat că o contribuție substanțială la înfăptuirea sarcinilor și-a adus-p ridicarea nivelului de pregătire tehnico-profesională a întregului personal muncitor.Analiza responsabilă a rezultatelor obținute arată faptul că și în activitatea noastră există încă suficiente rezerve nefolosite. Desigur, nu putem fi pe deplin mulțumiți cu gradul de valorificare a metalului, cu - consumul de energie pentru obținerea producției, cu nivelul calitativ al unor produse, cu gradul de complexitate și tehnicitate al acestora. De aceea,» în anul viitor, colectivul nostru de muncă și-a propus să revizuiască întreaga sa activitate sub toate aspectele. al concepției și execuției pentru identificarea și atragerea în circuitul productiv a tuturor rezervelor existente, al introducerii pe scară largă a cuceririlor științei și tehnicii, al valorificării potențialului de cercetare, pentru a asigura creșterea complexității și competitivității produselor, cît și în vederea folosirii depline a capacității de producție și a forței de muncă. Cercetările noastre uzinale sînt îndreptate, in același timp, în scopul valorificării superioare a metalului în produse cu înalte performanțe tehnice, astfel îneît să ridicăm valoarea fiecărei

Lucrînd de mulți ani in agricultură, am simțit din plin grija conducerii partidului și statului pentru dezvoltarea continuă a agriculturii, ramură de bază a economiei naționale.Raportăm cu mîndrie conferinței, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, că prin eforturile cooperatorilor și mecanizatorilor, în acest an am obținut recolte medii de 12 000 kg porumb boabe la hectar, cu hibrizi românești, 5 300 kg grîu, 6 300 kg orz, 2 700 kg floarea-soarelui, peste 55 000 kg sfeclă de zahăr, toate în condiții de neirigare, iar în •’* zootehnie, producția medie este de. 3 500 litri de lățite pe vacă furajată.’. Aceste realizări cu mult peste cele planificate ne-au permis- să livrăm suplimentar Ia fondul de stat peste 7 000 tone de cereale, precum și 5 000 tone de alte produse vegetale și animale.Prin valorificarea la indici calitativ superiori a producției-marfă către stat, prin premiile acordate pentru contractări și achiziții, realizăm suplimentar venituri de peste 10 milioane lei. Aceasta ne-a determinat să muncim mai mult și mai bine, in spirit de ordine și disciplină, să manifestăm toată răspunderea pentru folosirea intensivă a fiecărei palme de pămînt, să asigurăm o furajare rațională și o întreținere corespunzătoare a animalelor.Cu toate acestea, sîntem conștienți că mai avem mari resurse și posibilități de creștere a producției. în acest an, de exemplu, pe 63 hectare am obținut 21 000 kg porumb știuleți la hectar. Aceasta ne-a determinat să stabilim un program concret de măsuri pentru ca pe întreaga suprafață pe care o vom cultiva cu porumb să realizăm peste 20 tone la hectar.Sîntem hotărîți ca, în lumina documentelor istorice pe care le va adopta Conferința Națională, să
Referindu-se la preocuparea și eforturile colectivelor de muncă din unitățile centralei în domeniul organizării și aplicării principiilor autoconducerii și autogestiunii, creșterii - continue a eficienței activității în cadrul mecanismului economico-fi- nanciar, vorbitorul a spus : Pe baza indicațiilor dumneavoastră cu prilejul vizitelor de lucru la întreprinderile „Electroputere" Craiova și „Electrotimiș" am obținut rezultate bune pe linia Introducerii progresului tehnic, asimilînd produse necesare ramurilor prioritare din economia națională. Acțiunile întreprinse în această direcție au permis ca ponderea produselor noi și reproiectate In totalul producției-marfă să fie la sfîrșitul anului 1980 de 67 la sută, Iar în cel de-al doilea fin al actualului cincinal ea să depășească 32 la sută. Aceasta reflectă faptul că la majoritatea produselor pe care le fabricăm, ciclul de înnoire este în medie de 5 ani. Noile tehnologii, precum și îmbunătățirea celor existente, vizează în primul rînd reducerea consumurilor de materii prime, energetice și creșterea productivității muncii. în anii 1981—1982, în cadrul unităților centralei au fost obținute economii de peste 5 800 tone metal, peste 1 950 MWh energie electrică și peste 440 tone combustibil lichid. în acțiunea de valorificare a materialelor recuperabile am reușit șă reintroducem în circuitul productiv ''7 200 tone metal, iar indicatorul de valorificare a fost realizat în proporția de 107 la sută. Eforturile de gîndire și creație ale colectivelor de oameni ai muncii au fost orientate spre creșterea gradului de integrare și reducere substanțială a importurilor, extinzin- du-se, totodată, aria geografică de relații pe piața mondială.Toate aceste realizări, îrr lumina exigenței pe care secretarul general ne-o cere, nu ne satisfac. Avem încă lipsuri pe linia folosirii integrale a capacităților de producție, atingerii parametrilor proiectați la unele instalații și utilaje, respectării ordinii, disciplinei tehnologice și de produc- 

lor brașoveni, al tuturor locuitorilor județului, de a munci cu toate puterile pentru realizarea sarcinilor ce ne revin, pentru sporirea contribuției județului nostru la dezvoltarea economică și socială a patriei noastre.
tone de materie primă prelucrate. Deși anul acesta am obținut economii însemnate la metal, energie și combustibil, noi considerăm minime aceste rezultate, ceea ce ne obligă la o mai profundă cercetare și proiectare a produselor și tehnologiilor, îneît în anul 1983 să obținem utilajele terasiere cu consumuri specifice considerabil reduse. Totodată, vom depune eforturi susținute pentru a spori exportul produselor noastre, care se bucură de mult interes pe piețele externe.Muncitorii, inginerii și tehnicienii de la întreprinderea noastră, împreună cu- toți cetățenii județului Iași — a subliniat vorbitorul — urmăresc cu sentimente de înălțătoare mîndrie patriotică activitatea internațională a partidului și statului nostru. Prestigiul și autoritatea dc care se bucură astăzi România pe toate meridianele globului sint indisolubil legate de activitatea neobosită desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ne umplu inimile de bucurie aprecierile făcute de șefi de state privind pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, elogiile ce i se aduc pentru curajul și consecvența cu care militează pentru rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă astăzi omenirea.în încheiere, doresc să reafirm sentimentele de caldă recunoștință pe care le nutresc comuniștii ieșeni, toți locuitorii acestor străvechi meleaguri, vrednici continuatori ai tradițiilor muncitorești revoluționare de la „Nicolina" față de partid, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și să asigur Conferința Națională că pentru noi nimic nu este mai presus decit slujirea idealurilor de dezvoltare și prosperitate ale României socialiste, înțele- gînd să ne aducem astfel contribuția Ia înălțarea scumpei noastre patrii pe noi culmi ale progresului și civilizației.
facem tot ce depinde de noi pentru creșterea continuă a producției vegetale și animale, pentru sporirea livrărilor la fondul de stat. Ne facem astfel o datorie de conștiință, răs- punzînd la marile eforturi depuse de partidul și statul nostru pentru dezvoltarea agriculturii și asigurarea a- provizionării populației de la orașe și sate. Noi vedem în schimbul de produse dintre sat și oraș, in colaborarea dintre muncitori și țărani un mijloc important de întărire a unității moral-politice a societății noastre. socialiste, a unității întregului popor . în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Doresc să folosesc prilejul ce mi se oferă de a vorbi de la această înaltă tribună, pentru a da expresie sentimentului de satisfacție și mîndrie față de politica externă, dinamică și constructivă, elaborată și înfăptuită sub conducerea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu — personalitate de mare prestigiu a lumii contemporane. Rezonanța fără precedent pe care o are astăzi fie toate meridianele globului cuvîntul de pace și înțelegere între state, rostit cu perseverență și fermitate de România socialistă, o datorăm înțelepciunii și clarviziunii marelui nostru conducător, neostenitei sale voințe de mai bine, geniului său politic.în încheiere, vă rog să-mi permiteți ca, în numele tuturor comuniștilor, al tuturor locuitorilor din Guii- bănești și din județul Călărași, sa exprim adeziunea deplină față de hotărârile ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului și șă vă asigur, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom aduce contribuția din plin la realizarea obiecti- .velor stabilite de Congresul al XII- lea al partidului.
ție, execuției produselor, la un inalt nivel calitativ, în asigurarea bazei tehnico-materiale și în creșterea eficienței la export, lipsuri pentru a căror înlăturare trebuie să acționăm cu mai multă hotărîre.Am reținut din magistralul Raport al tovarășului secretar general orientările și sarcinile de viitor care stau in fața economiei naționale, a organelor, organizațiilor de partid și unităților economice. Raportul pune un accent deosebit pe formarea și dez- * voltarea la întregul popor a unei conștiințe înaintate. în lumina acestor exigențe, înțelegem sarcina de înaltă răspundere ce ne revine pentru sporirea forței de influențare a muncii politice și de popagandă, creșterea capacității sale de a determina mutații calitative în modul de gîndire al oamenilor, care să se resimtă în atitudinea și comportamentul înaintat tn muncă.în încheiere, propun ca, ținînd seama de deficiențele existente incă pe linia cooperării între centrale și unități, pentru realizarea de produse complexe, să se analizeze actuala organizare a centralelor și unităților, in sensul integrării la o singură centrală sau la un număr restrâns de centrale a subansamblelor și produselor necesare executării echipamentelor și utilajelor complexe.Exercitind mandatul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Centrala industrială de mașini și aparataje electrice Craiova, asigur conducerea partidului^ pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că sîntem hotărîți să acționăm cu toată fermitatea pentru transpunerea în viață, în mod exemplar, a hotărîrilor Conferinței Naționale, că vom milita cu putere, în continuare, pentru înfăptuirea politicii interne și externe, realiste, constructive a partidului și statului nostru, cu convingerea nestrămutată că as’tfel vom aduce o contribuție mereu sporită la prosperitatea României socialiste, la triumful ideilor socialismului și comunismului.
(Continuare în pag. a V-a)
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CONSTANTIN DĂSCĂLESCUMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Prin conținutul de idei și prin orientările de o inestimabilă valoare teoretică și practică, Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu conferă Conferinței Naționale a partidului atributele unui eveniment de remarcabilă însemnătate în istoria contemporană a patriei noastre socialiste.Intr-adevăr, Raportul, cit și programele supuse dezbaterii — elaborate în deplină concordanță cu hotă- ririle Congresului al XII-lea — orientează activitatea creatoare a partidului și a poporului pe calea progresului neîntrerupt al economiei naționale, a creșterii nivelului de trai și a gradului de civilizație, a înaintării ferme a României pe calea socialismului și comunismului.Documentele aflate în dezbaterea actualei Conferințe Naționale exprimă în cel mai inalt grad concepția revoluțidnară. științifică, originală promovată de secretarul general al partidului nostru în aplicarea legităților universal valabile ale revoluției și construcției socialiste la condițiile istorice' concrete ale Româ-< niei, fidelitatea sa nestrămutată față de destinele patriei socialiste și ale poporului.Exprimîndu-mi acordul deplin cu ideile, orientările, obiectivele și sarcinile cuprinse în Raport, doresc, totodată, să subliniez, cu profund respect și admirație, că, și de această dată, partidul, întreaga națiune dau o deosebită apreciere rolului determinant, hotârîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și in înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, în soluționarea problemelor complexe ale dezvoltării economico-sociale a țării, in mobilizarea energiilor și forțelor creatoare ale societății, a tuturor resurselor de care dispunem pentru realizarea unei noi calități a muncii și vieții poporului.Este o datorie de onoare și un prilej de aleasă satisfacție și mîridrie patriotică să subliniem că cele mai mari împliniri ale națiunii noastre au fost obținute în anii de cind, la cîrma țării, în fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit și stimat al poporului român, eminentă personalitate politică a lumii contemporane.Este pentru noi, toți, de o limpezime de cristal adevărul, unanim recunoscut, că marile înfăptuiri obținute de poporul nostru in anii ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului, pe drumul făuririi unei vieți libere, demne și independente, înaltul prestigiu de care se bucură România pe plan internațional sînt indisolubil legate de munca neobosită, tenace a secretarului general al partidului nostru, de neclintita sa consecvență in transpunerea neabătută în viață a obiectivelor stabilite, de fermitatea revoluționară cu care acționează pentru realizarea Programului de făurire a Societății socialiste multilateral dezvoltate.Aceste calități, prețuite de întregul nostru popor, au contribuit în mod hotărîtor la întărirea monolitică a unității sale în jurul partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Stimați tovarăși,Magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale reliefează, cu putere, in modul cel mai elocvent, prin forța faptelor, bilanțul înfăptuirilor obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, în sporirea potențialului economic și social în acest ci ncinal.Este semnificativ de subliniat faptul că, în anii 1981 și 1982, fondurile fixe productive — componentă însemnată a avuției naționale -f- au crescut cu circa 300 miliarde lei.Aceasta înseamnă că aproape o cincime din fondurile fixe existente in. prezent în economie au intrat în funcțiune în anii actualului cincinal.Este un element deosebit de important, care demonstrează, cu toată forța, că România se află astăzi in- tr-o etapă de plin avînt, parcurgînd treptele de trecere spre grupul țărilor cu o dezvoltare economică medie.O semnificație deosebită pentru orientarea întregii noastre activități o au aprecierile potrivit cărora, în cursul actualului cincinal și in perspectivă, dinamismul economiei noastre depinde hotărîtor de lărgirea mai puternică a bazei proprii de materii prime și energetice, de sporirea continuă a producției industriale ’ și agricole, de gospodărirea cu înaltă răspundere a tuturor resurselor materiale, creșterea productivității muncii, de valorificarea superioară a produselor românești pe piețele externe.Tn această direcție. Raportul evi- , dențiază exigențele noi, calitativ superioare, care trebuie să determina, accentuarea dezvoltării intensive a economiei noastre naționale, obținerea unei eficiențe maxime în toate domeniile vieții economice șl- sociale.Stimați tovarăși,Analizînd in spirit critic activitatea noastră, trebuie să recunoaștem că în multe sectoare din” economie există încă însemnate rezerve.Nu putem fi mulțumiți cu ritmurile înregistrate in anii 1981 și 1982 în ce privește creșterea producției industriale.Potențialul tehnic de care dispunem, resursele materiale și de forță de muncă, pregătirea superioară a acesteia nu sînt utilizate peste tot in mod eficient.Nu putem trece cu vederea rămî- nerile în urmă în primii doi ani ai cincinalului, in mod deosebit la producția de lignit, la țiței, cocs, oțeluri speciale și la produse chimice, neajunsurile în folosirea capacităților de producție, in realizarea programului de punere în funcțiune a noilor obiective și atingerea parametrilor proiectați, in aprovizionarea tehnico- materială, în asimilarea produselor și tehnologiilor noi, în realizarea producției fizice, a beneficiilor și rentabilității planificate.în acești ani, nerealizările înregistrate, de exemplu, la producția de cărbune și țiței echivalează cu 6,5 milioane tone combustibil convențio- / nai ; în același timp, consumul normat a fost depășit cu peste 4.2 milioane tone combustibil convențional și cu 2,8 miliarde k\Vh energie electrică, ceea ce a determinat unele greutăți in satisfacerea în anumite perioade a cerințelor economiei naționale, precum și eforturi valutare suplimentare. .Tn condițiile unor eforturi materiale și financiare deosebite, făcute de economia națională pentru dezvoltarea producției de cărbune și a ramurii energetice, pentru dotarea tehnică modernă și pentru pregătirea

cadrelor necesare acestor sectoare, nu putem accepta sub nici un motiv încercările unor cadre din conducerea ministerelor minelor, petrolului și energiei de a justifica lipsurile care se manifestă, în ramurile respective, in folosirea utilajelor și a instalațiilor de inaltă productivitate, a forței de muncă, in întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.în ce ne privește, am tras toate concluziile din critica făcută de conducerea partidului la adresa activității desfășurate in aceste ramuri și sîntem ferm hotăriți să acționăm prin măsuri complexe în vederea îmbunătățirii radicale a situației, pentru a asigura economiei naționale cantitățile de cărbune, țiței și energie electrică planificate.Stimați tovarăși,Pentru creșterea prioritară și pentru utilizarea în condiții de eficiență sporită a bazei proprii de materii prime și de resurse energetice, actuala Conferință Națională examinează un complex unitar de programe, elaborate din inițiativa și sub conducerea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Guvernul, ministerele, toate organele centrale economice, centralele industriale și întreprinderile vor acționa ferm pentru realizarea integrală a acestor programe, pentru eliminarea rapidă a neajunsurilor și a rămînerilor in urmă in activitatea de cercetare geologică, in industria extractivă și " a energiei electrice, in celelalte sectoare furnizoare de materii prime.Va trebui să facem o cotitură radicală în domeniul utilizării și gospodăririi bazei proprii de materii prime și resurselor energetice.Rezervele din acest domeniu sînt considerabile ; în industriile prelucrătoare realizăm încă numeroase produse cu consumuri materiale, energetice și de forță de muncă exagerat de mari.Consumăm un volum de resurse materiale și de energie primară cu mult mai mare în comparație cu alte țări.In acest sens aș aminti doar faptul că la noi consumul de combustibil pe unitate de venit național este de circa 2 ori mai mare decît in Cehoslovacia și R.D.G. și de 3—5 ori mai mare față de R.F.G., Suedia, Italia și Iugoslavia.Pentru a ne alinia în" cel mai scurt timp la realizările din economia mondială în ce privește gospodărirea resurselor materiale, vom lua toate măsurile pentru a determina, în toate domeniile și sectoarele o poziție mai hotărîtă, acțiuni concrete și eficiente pentru utilizarea rațională a energiei, combustibililor, materiilor prime și materialelor, pentru respectarea cu strictețe a normelor de consum și micșorarea lor sistematică, conceperea și aplicarea de tehnologii moderne, de. înalt randament, pentru înlocuirea materialelor deficitare din import, cu altele realizate în țară.în acest spirit, guvernul, ministerele vor trece cu toată ferfnitatea la înfăptuirea neabătută a programelor pe care le dezbatem în Conferința Națională, astfel îneît, așa cum se arată în Raport, chiar din anul viitor să fie asigurat din țară mai mult de 90 la sută din consumul de energie primară, iar pînă la sfîrșitul actualului cincinal să realizăm independența energetică a țării.Una din sarcinile fundamentale ale etapei actuale o constituie îndeplinirea întocmai a programului de punere deplină în valoare a potențialului național de resurse energetice, prin extinderea construcției de termocentrale pe cărbuni, de hidrocentrale și microhidrocentrale, prin accelerarea execuției și a punerii în funcțiune a centralelor nuclearo- electrice, restrîngerea la minimum a consumului de hidrocarburi.Criticile severe, dar pe deplin întemeiate, privind persistența unor serioase neajunsuri in acest domeniu impun cu necesitate o acțiune nein- tîrziată din partea guvernului, a ministerelor, centralelor și a întreprinderilor, asigurarea rapidă a condițiilor de funcționare normală, la întreaga capacitate, a grupurilor energetice, îndeosebi a celor pe cărbune.Eforturile pentru lărgirea continuă a bazei proprii de materii prime și energetice și pentru economisirea strictă a acestora trebuie însoțite de crearea unei adevărate industrii de atragere în circuitul productiv a tuturor resurselor refolosibile.Pentru economisirea pieselor noi, a ' capacităților de prelucrare a materiilor prime, materialelor, e- nergiei și a fondurilor valutare va trebui să ne ocupăm într-o măsură tot mai mare de organizarea, activităților industriale de recondlționare și refolosire a tuturor materialelor, pieselor de schimb și subansamble- lor.Obiectivele complexe pe care ni le-am propus în dezvoltarea bazei proprii de materii prime solicită un amplu efort de investiții.Aceasta este rațiunea ca. în cadrul volumului total de investiții prevăzut în actualul cincinal, să destinăm suplimentar fonduri de peste 30 miliarde lei pentru programul de dezvoltare mai rapidă a industriei extractive și energetice.Acest efort suplimentar este astfel conceput incit să asigure consolidarea echilibrului de ansamblu al economiei noastre naționale, să prevină și să reducă la minimum efectele negative generate de gravele fenomene de criză ce se manifestă în economia mondială.O mqtație calitativă esențială a programului de investiții în perioada imediat următoare o constituie orientarea dată de conducerea partidului pentru concentrarea tuturor forțelor la obiectivele productive aflate în execuție, pentru funcționarea lor cit mai grabnică la parametrii proiectați.începînd din anul viitor, așa cum s-a stabilit, nu se va mai admite atacarea de noi obiective de investiții sau dotări suplimentare cu mașini și utilaje în sectoarele și ramurile în care nu sint finalizate obiectivele aflate în execuție sau în care nu sint utilizate integral capacitățile existente.Această precizare ser referă cu deosebire la ramura constructoare de mașini, unde un număr însemnat de mașini-unelte. instalații și utilaje au pn grad scăzut de utilizare.Dezvoltarea unitară, armonioasă a economiei naționale, valorificarea tuturor resurselor de care dispunem este condiționată de progresul continuii al agriculturii noastre socialiste.Deși s-au obținut o serie de rezultate pozitive în creșterea producției

agricole, trebuie să recunoaștem că aceasta nu se situează la nivelul posibilităților tehnice și materiale create.Producțiile agricole obținute în 1982 dovedesc că in această ramură dispunem de mari rezerve neexploatate.Valorificarea lor deplină cere din partea noastră să milităm neabătut pentru folosirea rațională a întregului fond funciar, a fiecărei palme de pămint, efectuarea la timp și în cele mai bune condiții a tuturor lucrărilor din agricultură", asigurarea densității optime a plantelor la toate culturile, stringerea rapidă și fără pierderi a recoltelor, asigurarea in întregime a bazei furajere — factor hotărîtor în realizarea producției planificate în zootehnie.Va trebui să acționăm într-un spirit nou, revoluționar, pentru ca tot ce ne-am propus să devină, încă în cursul anului viitor, un fapt împlinit.Numai realizind niveluri înalte de producție în toate județele țării, în fiecare unitate agricolă, precum și în gospodăriile populației va fi posibilă satisfacerea corespunzătoare, potrivit programului de autoaprovizionare, a cerințelor raționale de produse agro- alimentare ale populației, acoperirea integrală a necesităților de materii prime pentru industrie și realizarea unor disponibilități pentru export.Stimați tovarăși,Raportul prezentat Conferinței Naționale consacră un larg spațiu problemelor extinderii participării României, în condiții tot mai eficiente, la circuitul mondial al schimburilor de valori.. Potențialul actual al economiei românești permite și face, în același timp, necesară aplicarea fermă a măsurilor stabilite pentru creșterea mai accentuată a exporturilor și limitarea la strictul necesar a importurilor, astfel incit pe aceste căi să asigurăm diminuarea și lichidarea integrală, în cițiva ani, a datoriei externe.Sarcinile mari, deosebit de complexe, pe care le pune partidul în domeniul comerțului exterior ridică în fața guvernului responsabilități noi.Promovarea puternică a exporturilor, diversificarea piețelor de desfacere, extinderea relațiilor de cooperare, asigurarea unei balanțe comerciale și de plăți active vor constitui comandamente majore ale activității guvernului.Totodată, vom urmări realizarea unor produse de înalt nivel tehnic și calitativ, competitive pe piața internațională, asigurarea integrală a fondului de marfă, pentru contractarea și plasarea, în condițiile unei e- l'iciențe superioare, a produselor românești pe piețele externe.Așa cum se subliniază in Raport, o preocupare deosebită vom manifesta pentru a asigura, pină la sfîrșitul a- cestui cincinal, nevoile economiei cu toate sortimentele de metal necesare din țară sau, unele, din cooperări echivalente cu țările socialiste.De asemenea, ne vom preocupa stăruitor de modul în care sînt utilizate fondurile valutare destinate importurilor, acționind energic pentru asimilarea în ritm rapid în fabricația internă a produselor, care se mai importă, pentru întărirea ordinii și disciplinei in activitatea de comerț exterior, pentru așezarea acesteia pe principiile autogestiunii eco- nomico-financiare și valutare.Se va combate energic orice tendință din partea unor ministere de a se baza pe importuri, luîndu-se măsuri pentru rezolvarea tuturor acestor probleme cu forțe proprii, în țară.Militînd pentru extinderea relațiilor economice externe, o atenție deosebită va acorda guvernul adincirii relațiilor de colaborare economică cu țările vecine, cu celelalte țări membre C.A.E.R., cu toate țările socialiste, care dețin în prezent ponderea principală în comerțul nostru exterior.Sîntem ferm convinși că, mai ales in actualele condiții de criză economică prelungită pe plan mondial, toate țările C.A.E.R. trebuie să acționeze cu mai multă hotărire in îndeplinirea prevederilor unanim convenite ale Programului complex, astfel încit colaborarea dintre țările membre să-și aducă o mai mare contribuție la satisfacerea in mai bune condiții a necesităților de bază in a- provizionarea cu materii prime, combustibili, energie și alte produse necesare economiilor noastre, la realizarea unei specializări și cooperări în producție, în vederea folosirii mai depline a capacităților de producție din țările membre.Creșterea eficienței economice constituie în acest cincinal un imperativ esențial al întregii activități e- conomico-sociale.Reducerea costurilor totale, cu circa 92 miliarde lei pe întreaga perioadă 1983—1985, cere din partea guvernului, a tuturor factorilor din e- conomie măsuri energice pentru a- dîncirea gradului de prelucrare a materiilor prime, reducerea tot mai accentuată a consumurilor materiale și energetice,, atragerea în circuitul economic a tuturor materialelor refolosibile, utilizarea mai bună a capacităților de producție și ridicarea continuă, pe această bază, a productivității sociale a muncii.Realizarea acestui obiectiv impune din partea noastră, a celor care lucrăm in cadrul guvernului, să trecem cu hotărire la înfăptuirea vastului complex de acțiuni pentru modernizarea structurilor economiei, a producției din fiecare ramură și întreprindere, amplificarea activității de cercetare științifică și inginerie tehnologică, stimularea puternică a inițiativei oamenilor muncii, valorificarea experienței și pregătirii cadrelor de specialiști și muncitori, întărirea răspunderii fiecărui om al muncii față de bunul mers al producției.Dispunem de programe concrete in fiecare din aceste domenii.Hotărîtoare sînt acum consecvența și stăruința cu care vom acționa pentru ca acestea să fie exemplar finalizate.Tocmai de aceea guvernul va controla și se va preocupa intens ca fiecare minister, centrală și întreprindere să-și asigure, din propriile rezultate, resursele necesare autofinanțării și creșterii veniturilor oamenilor muncii, ca fiecare produs și activitate să fie rentabile, să se realizeze cu beneficii.Stimați tovarăși,Marile obiective _care ne stau în față in anii următori impun ca o necesitate obiectivă perfecționarea, în continuare, a conducerii, organizării și planificării muncii în toate domeniile vieții economico-sociale.

îmbunătățirea radicală a stilului și a metodelor de muncă ale organelor centrale economice, inclusiv ale guvernului, ne obligă să acționăm ho- tărit pentru înlăturarea formalismului și a birocratismului din activitatea unor organe de conducere colectivă, pentru cunoașterea temeinică și pentru aplicarea fermă a hotărîrilor. de partid și de stat, a legilor țării.în acest spirit, guvernul, fiecare membru al său. se va angaja mai hotărît, cu competență și răspundere, la soluționarea tuturor problemelor pe care le ridică construcția socialistă, la realizarea integrală a prevederilor planului național unic de dezvoltare economică și socială a țării.Totodată, vom acționa cu toată exigența pentru respectarea cu strictețe a legalității socialiste, pentru întărirea ordinii, disciplinei și răspunderii în toate compartimentele.Este un fapt bine cunoscut că sarcinii» economice nu se înfăptuiesc in birouri, ci jos, în unități ; problemele vieții economice nu se soluționează numai prin întocmirea programelor și a planurilor de măsuri, ci acționînd di reci în fabrici, pe șantiere, în mine, pe ogoare, în activitatea practică de zi cu zi.La toate nivelurile de conducere — de la primul ministru pină la director de întreprindere — trebuie să acționăm energic pentru a solu-

ționa efectiv problemele, pentru realizarea întocmai a tuturor sarcini- lor care ne sînt încredințate.Avem obligația să organizăm temeinic execuția planului, să examinăm sistematic mersul realizării sarcinilor, să acționăm .permanent pentru mobilizarea rezervelor, să exercităm un control ferm și exigent, direct, în unitățile economice, pentru înfăptuirea neabătută a Programului de dezvoltare economică și socială, aprobat de Congresul al XII-lea al partidului.■ Stimați tovarăși,Raportul prezentat Conferinței Naționale oglindește concepția științifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu asupra unității organice dintre politica internă și externă a partidului și statului nostru.Concluziile și tezele formulate reprezintă o nouă contribuție a României socialiste la înțelegerea profund științifică a marilor probleme ale contemporaneității.Principiile, consecvența și realismul politicii partidului și statului nostru pe arena internațională, inițiativele și măsurile constructive inițiate în favoarea destinderii, a păcii și dezarmării, a reducerii decalajelor economice, a prevenirii și eliminării oricăror conflicte conferă un recunoscut prestigiu internațional, o deosebită autoritate politicii externe a țării noastre.

Constatăm cu satisfacție, astăzi, după trei ani de la XII-lea al partidului, luția evenimentelor confirmat întru tptul cierilor și a căilor preconizate de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea problemelor internaționale, simțul politic realist, caracterul profund științific ăl gindirii, mereu vie și cutezătoare, a secretarului general al partidului nostru.însușindu-mi întru totul ideile, o- rientările și aprecierile cuprinse în Raport, referitoare la politica externă a partidului și statului, declar, de la această înaltă tribună, că a urma neabătut politica externă, elaborată de partid, sub conducerea nemijlocită a tovarășului Nicolâe Ceaușescu, a milita pentru înfăptuirea ei reprezintă, pentru Guvernul Republicii - - • -înaltăIn ți-mi lă a mult Nicolae Ceaușescu, că vom pune întreaga putere de muncă, capacitatea și energia noastră în slujba înfăptuirii neabătute a hotărîrilor și programelor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului, care marchează o etapă nouă în construirea societății' socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.

Congresul al că viața, evo- mondiale au justețea apre-

Socialiste România, o îndatorire de onoare.numele guvernului, îngădui- să asigur Conferința Naționa- partidului, pe dumneavoastră, stimate și iubite tovarășe

MultNicolaeMultCeaușescu,Stimați tovarăși,Permitețiyni ca,

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI LETAY LAJOSstimate și Ceabșescu, stimată Iubite tovarășetovarășă Elena
Permiteți-/™ ca, de la înalta tribună â Conferinței Naționale a partidului, primele mele cuvinte să exprime stima și prețuirea, urările de bine izvorîte din adîncul inimii adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Ca lucrător cu condeiul doresc să mulțumesc cu nețărmurită recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru atenția permanentă și grija deosebită manifestată față de literatură, artă și' cultură, pentru abnegația și eroismul dovedite în activitatea de construire a societății socialiste tilateral dezvoltate, activitate care țara noastră se ridică la țimea aspirațiilor celor mai biriți ale întregului popor.în atelierele de creație literară, în redacțiile revistelor și editurilor noastre se discută în aceste zile tot mai mult despre rentabilizarea publicațiilor. Este firesc să fie așa, fiindcă opera literară tipărită este și marfă, are un preț de cost exprimabil și în bani. Avînd în vedere această realitate, colectivele redacționale se consfătuiesc pentru a afla cum pot face munca lor mai eficientă din punct de vedere economic. Cum s-ar putea face mai atractivă presa literară, .cuceri piața de cărți ? Apar noi antologii literare, almanahuri, . .pagini ' dc. llmor, care, dacă sînt redactate adecvat, pot a- propia cu mai multă eficiență spre actul lecturii mase largi de cititori.Toate ăcestea sînt preocupări necesare și folositoare, sînt preocupări pe care nu le putem neglija, nici un moment, în cadrul sondării cererii și ofertei în domeniul literar. Totuși, in fața înaltului for al Conferinței Naționale a partidului, aș dori să mă refer la o interpretare specifică a problemei, deci aș dori să vorbesc despre ceea ce cred că conr stituie astăzi o sarcină centrală a literaturii noastre, despre ceea ce este, în ultimă instanță, etalonul de măsură al rentabilității literaturii, adică despre felul în care creația noastră servește, își îndeplinește rolul specific formativ, umanist și de modelare a conștiințelor cititorilor din România de azi.Noi, z oamenii de artă și cultură.

mul- prin înăl- fier-

sîntem cu toții convinși de adevărul profund, emoționant, rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistrala Expunere prezentată la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie : „Literatura, muzica, arta trebuie să constituie o parte componentă a marilor epopei ale poporului nostru, constructor conștient al socialismului și comunismului, să dea noi dimensiuni și o mare perspectivă poporului nostru".In aceste aproape două decenii din urmă nu au existat un document de partid important sau vreo expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, nu a existat vreo întîlnire a secretarului general al partidului cu scriitorii unde să nu se fi vorbit despre problema centrală a muncii literare. Ce face fiecare scriitor în parte și breasla în într'egime pentru ca, într-ade- văr, creația literară și critica literară să se transforme într-o „forță care să determine dezvoltarea și mai puternică a societății noastră socialiste"? Acum șase luni, la Plenara lărgită a Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu realism vizionar cele trei caracteristici de bază ale literaturii și artelor din patria noastră: creația literar-artistică trebuie să fie originală, patriotică, umanistă, ocuparea pentru originalitate multe fațete. în primul rînd, vorba de deplina manifestare a sonalității artistice a fiecărui tor. Aceasță cerință dealtfel, viața noastră literară în anii ce au trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R. în toți acești ani am dus o luptă continuă împotriva cenușiului, a imitației, a decalcului, o activitate tenace pentru descoperirea și afirmarea noilor talente. Imperativul acesta se reliefează cu o sporită putere în condițiile în care generoasa inițiativă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Festivalul național „Cîntarea României", promovează un uriaș număr de talente din rîndurile tuturor categoriilor de oameni ai muncii, fără deosebire dc naționalitate. Și, legat de acest lucru, este de acum vorba șl de răspunderea redacțiilor și a criticii literare. Oare sîntem destul de receptivi cînd ne întîlnim cu un creator talentat și destul de curajoși, destul dc intransigenți și consecvenți, ținînd seama de faptul că viața noastră literară și culturală este încă marcată și de către unii gălăgioși nechemați?

Pre- are este per- crea- caracte.rizează,

Vrem o literatură patriotică de înalt nivel artistic, care să slujească țara, poporul, încredințați fiind că în literatură idealul patriotic este exprimat în stiluri și maniere artistice diverse, de acele opere de valoare care continuă și amplifică cele mai nobile tradiții și, în spiritul acestor tradiții, exprimă viața de azi a poporului, munca sa, năzuințele sale. Doar acea literatură are forță formativă, în care se regăsește omul, cel ce se înflăcărează pentru idealurile epocii și căruia artistul îi aparține nemijlocit. Nu credem în jocul de-a arta al celor ce se rup de popor. Sprijinim doar acea creație literară care este pătrunsă de înalte idealuri ale umanismului socialist și are ca sursă de inspirație viața și munca poporului nostru. Sîntem chemați să acționăm în spiritul umanismului revoluționar, al acelui umanism care nu se împacă cu filistinismul, cu absența realismului. Țelul operelor noastre nu trebuie să fie imitarea upor situații de pe alte meleaguri, ci exprimarea patriotismului înflăcărat al oamenilor muncii din România, a dorinței de pace, a vocației lor constructive.Ca poet de naționalitate maghiară din România aș dori să adaug la cele spuse pînă acum că munca mea nu se poate împlini decît într-o asemenea atmosferă creatoare. De aceea pledez din adîncul ființei mele și de la această înaltă tribună a Conferinței Naționale a partidului pentru acea literatură, pentru roadele acelor'creații, care subliniază prin mijloacele specifice artei unitatea dintre poporul român și maghiarii, germanii, sîrbii și fiii altor naționalități din România, frăția, drepturile și îndatoririle egale, munca noastră comună, literatura comună de azi și de mîine. Doar ele sînt demne de contemporanii celui mai iubit fiu al poporului român, tovarășul Nicolae I Ceaușesfu, pentru că numai ele se' integrează armonios în opera complexă de făurire a'- omului nou, pe măsura prestigiului mondial al României socialiste, pentru că numai ele, prin mesajul lor umanist, revoluționar, exprimă adevăratul nostru patriotism militant și adaugă noi străluciri civilizației noastre socialiste, tot mai bine, mai profund cunoscute în lume datorită clarviziunii politicii interne și externe a partidului, al cărei ctitor și neobosit promotor este tovarășul Nicolae Ceaușescu.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CORNEL PACOSTEMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe,Stimați tovarăși, /Asemenea tuturor participanților Ia înaltul forum național al comuniștilor, am ascultat cu profundă emoție și deosebit interes, magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, model dc analiză dialectică, revoluționară'a vieții economico-sociale din patria noastră, a problematicii edificării prezentului socialist și viitorului comunist al României.Vedem in ideile și tezele pe care le conține acest memorabil document o dovadă a consecvenței cu care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, militați pentru accelerarea .construcției socialismului și comunismului in România, pentru creșterea permanentă a prestigiului și rolului țării noastre în lupta pentru pace, libertate, colaborare și progres, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.R.aportcz Conferinței Naționale că oamenii muncii din 'județul Timiș sint angajați plenar in înfăptuirea sarcinilor ce le revin în acest an și în actualul cincinal, a hotărîrilor Congresului al XII-lea, munca fiin- du-le argumentul suprem al adeziunii lor la politica partidului, al dăruirii lor față de patria noastră socialistă.Beneficiind de fonduri de investiții care au însumat 17 miliarde Iei, mai mult ca oricind, județul Timiș a pus în funcțiune, (numai in anii la care ne referim, 120 obiective și capacități de producție in ramuri prioritare și de vîrf ale economiei, ceea ce. concomitent cu amplul proces de înnoire și modernizare a producției, de asimilare și introducere în fabricație a unor produse cu performanțe superioare, a permis sporirea potențialului productiv al industriei județene eu peste 9 miliarde lei.In lumina orientărilor Congresului al XII-lea al partidului, pe baza prețioaselor indicații și îndemnuri date de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în județul Timiș, '.comitetul județean de' partid, colectivele de oameni ai muncii au acționat cu devotament și răspundere pentru înfăptuirea sarcinilor de plan, accentuarea laturilor calitative ale producției și realizarea unor obiective tot mai complexe pentru economia națională. Vă raportam, tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, așa, cum ați stabilit la fața locului. întreprinderea mecanică Timișoara a

devenit producătoare și coordonatoare a programului de realizare a utilajului minier, iar la „Electromotor", pe baza indicațiilor dumneavoastră, printr-o strînsă conlucrare cu Institutul politehnic, au fost asimilate motoare electrice speciale. La Combinatul petrochimic „Solventul", la „Electrotimiș" și la întreprinderea de aparate electrice de mașini s-au in-

tensificat preocupările pe linia asimilării și producerii unor prime și materiale, a unor utilaje, instalații, aparatură sură și control în clase de ridicată. Toate aceste succese, conjugate cu efortul altor colective de muncă, au condus la realizarea, prin forțe proprii, a unor produse ce se
materii mașini, de mă- precizie

importau anterior, în valoare de te 1 miliard lei.Transpunind în viață sarcinile sate de dumneavoastră, mult'stil tovarășe secretar general, combir „Timiș" are creată baza tehnico- terială necesară pentru ca, înce din 1983, să realizeze anual 10 tone carne, adică peste 1 m porci grași pe an. Raportăm Cc rinței Naționale că județul I produce la ora actuală peste. 1 sută din producția de petrol a Rc niei, și, totodată, sintem pregăti trecem la exploatarea cărbunelui ferior necesar alimentării viile centrale electrice și de termofi de la Timișoara, ale cărei prime pacități urmează să intre în fui une încă din anul 1983.Totodată, pe baza experienței bînditei vom extinde folosirea re selor neconvenționale, care vor veni o cale tot mai important; satisfacere a nevoilor de utilizînd apa geotermală la rea pînă în 1985 a peste 40 sere, față de 20 în prezent, 1 000 apartamente și unități administrative. Ne preocupă rea pe scară mai largă a ____solare la uscarea materialelor construcții și furnizarea apei m jere în noile cartiere de locu promovarea mai curajoasă a tel logiilor moderne, originale, de ducție a biogazului, de captare nergiei vîntului și de realizar unor microhidrogeneratoare pe a de munte.Mă simt dator să arăt, totodat în unitățile economipe din jude manifestă încă o anumită stare comoditate, lipsă de inițiativă, i ori imobilism în înnoirea pro< ției, în trecerea la tehnologii suple, în asimilarea unor pro< cu parametri funcționali superic cu consumuri materiale sau ene tice reduse; se renunță greu în i le cazuri de către unii specialiști cadre de conducere la realizi invariabilă a acelorași produse, cheltuieli materiale ridicate șl fiabilitate scăzută.însuflețiți de vibrantele chemă: îndemnuri ale dumneavoastră, mate tovarășe Nicolae Ceaușe sintem hotăriți să facem din pro varea rezultatelor cercetării i progresului tehnic o problemă p ritară a organizațiilor de partid consiliilor oamenilor muncii, cultivăm în conștiința fiecărui i cialist, a fiecărui muncitor idee; stă în puterea noastră să dobîn o nouă calitate și o maximă efic ță in activitatea economică.Sîntem hotăriți să întronăm p tot ordinea și disciplina, respe față de muncă, spiritul de ech grija față de avuția întregului po în agricultură, așa cum ne-ați dicat, imprimăm un mod științifi folosirea fondului funciar, acțior pe baza unui program de mă pentru însănătoșirea, prin vaste' crări de îmbunătățiri funciare pămîntului din Banat. Desfășură) susținută muncă politico-educa pentru respectarea întocmai ă 1 nologiilor la fiecare cultură în i te, fără să mai admitem nici o a tere de la calitate, de la perio optimă a lucrărilor agricole, de densitățile stabilite. Oamenii muncit cu mai multă răspund cu mai multă dăruire și au preg mai bine producția anului viitor, gajamentul lor însemnînd per 1983 producții medii record pe prefețele . cu potențial 5 500 kg grîu, 10 000 kg 50 000 kg sfeclă- de zahăr.Vă rog să-mi permiteți festînd voința comuniștilor, a ti ror oamenilor muncii din judi nostru, fără deosebire de națjon tate, să ne exprimăm întreaga I nc tră admirație și recunoști: mîndria de a fi contemporani dumneavoastră, tovarășe Nice Ceaușescu, care, în fruntea parti lui și statului nostru, ați adus porul și patria pe culmi nebăni de moșii și strămoșii noștri. în cheiere, doresc să asigur Confei ța Națională, pe dumneavoas mult stimate tovarășe secretar neral, că toți cei ce muncim trăim în Timiș, tradițională vatră spiritualitate românească, vom ționa neabătut, în deplină unit: pentru ca hotărîrile ce vor fi ad tate de către înaltul forum națio al partidului să fie exemplar tra puse’ în fapt, pentru ca România urce victorioasă pe noi trepte progres și civilizație socialistă cauză pentru care, dumneavoas' iubite tovarășe Nicolae Ceaușes vă dăruiți fără seamăn întreaga v ță, activitate și pricepere.

ene inc hec a fSOi utt enei

ridicat poruca, m;

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI AUREL CIORUGĂstimate și iubite tovarășeCeaușescu,Mult NicolaeStimate tovarășe și stimați tovarăși,Vă rog să-ml permiteți să exprim, în numele comuniștilor, al tuturbr celor peste 28 000 de oameni ai muncii din întreprinderile constructoare de vagoane, deplina noastră adeziune la Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, satisfacția profundă pentru ' bogatul conținut de idei al acestui document programatic, de o inestimabilă valoare teoretică și practică, in care sînt direcționate obiectivele actuale și de perspectivă ale dezvoltării economico-sociale a țării, in consens cu hotărîrile Congresului al XII-lea, odată cu angajamentul nostru ferm de a nu precupeți nici un efort, de a face tot ceea ce depinde de noi pentru a-1 transpune in viață, spre binele și fericirea națiunii noastre socialiste.Ca delegat al organizației județene de partid Arad, doresc să raportez că, asemenea întregului nostru popor, oamenii muncii din marea citadelă muncitorească arădeană, sub conducerea organelor de partid, acționează neobosit pentru realizarea producției fizice, a planului de export, in spiritul sarcinilor izvorite din documentele de partid, al indicațiilor și orientărilor date de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate in " județul nostru. în acest an, planul producției-marfă este mai mare cu 9,7 la sută față de anul 1981 și va fi realizat integral, materializîndu-se în peste vagoane nologic produse.Numeroase acțiuni politice și nico-organizatorice inițiate de organizația de partid și conducerea unității în vederea îndeplinirii sarcinilor de producție au determinat adoptarea unor măsuri eficiente privind modernizarea tehnologiilor

400 vagoane călători, marfă, 3 000 tone utilaj pentru metalurgie și 4 500 teh- alteteh-

de fabricație cu consumuri mari de energie și materii prime.Pe baza indicațiilor dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, am acționat cu toată ho- tărîrea pentru mecanizarea unor operații cu volum mare de "muncă, pentru ridicarea nivelului de cultură tehnică și economică al colectivului de muncă, asigurind creșterea productivității cu 10 la sută față de anul trecut și realizarea întregului spor de producție pe această cale. Raportăm Conferinței Naționale că am luat toate măsurile pentru realizarea cu prioritate a producției pentru export, pentru a asigura onorarea integrală a contractelor externe, inclusiv recuperarea restanțelor din 1981. Totodată, așa cum ne-ați indicat cu prilejul vizitei de lucru în întreprinderea noastră, ne-am preocupat de reducerea importurilor, asimilind o serie de repere și subansamble ce însumează o economie de 5,9 milioane dolari, întreprinderii noastre îi revine sarcina de a realiza, pentru prima oară in țară, vagoane pentru metrou. Vă raportez, tovarășe secretar general, că am reușit să realizăm din program, pînă acum, 40 de vagoane ; în prezent depunem eforturi stăruitoare pentru a realiza integral sarcina de mare răspundere pe care ne-ați încredințat-o.Arătînd că in activitatea desfășurată se mai manifestă unele junsuri, îndeosebi în ceea ce vește respectarea disciplinei de ducție, urmărirea îndeplinirii mice a planului fizic, calitatea duselor, vorbitorul a subliniat că este necesară o mai mare răspundere din partea ponsiliului oamenilor muncii, a factorilor cu munci de răspundere în organizarea și conducerea producției, o mai serioasă angajare a muncii de partid, politico- educative, în întreaga activitate eco- nomico-socială.Sarcinile de plan pentru 1983 prevăd o mare diversitate de tipuri de vagoane ce va trebui să Ie livrăm atit pentru intern, cit și, mai ales, la export. întregul spor de producție, așa cum ne-ați indicat dum-

nea- pri- pro- rit- pro-

neavoastră, tovarășe secretar get ral, va fi asigurat pe seama creș fii productivității muncii.Așa cum ați subliniat dumni voastră, mult stimate tovarășe cretar general, in Raportul prezi tat Conferinței Naționale, vom a gura, în continuare, printr-o ink să activitate, de reproiectare, p introducerea de noi tehnologii, substanțială reducere a consumu lor de metal și energie electrică, accent deosebit vom pune pe rea zarea unei înalte calități a produi lor, pe modernizarea și mecanizat fluxurilor și â tehnologiilor de i bricație, care să ne permită redu< rea substanțială a consumurilor metal, combustibil și energie el< trică.Vă rog să-mi permiteți să fac i mătoarea propunere : unitățile IV nisterului Industriei Metalurgice ne livreze profilele trase la, rece tablele' la toleranțe negative, acest fel, pe lingă economiile metal, care s-ar ridica Ia circa 8 n tone anual, se pot obține crești ale productivității muncii și nătățirea calității produselor.Am mandatul- comuniștilor, turor oamenilor muncii din prinderea de vagoane Arad să e prim întreaga adeziune față de p litica internă și externă a partid lui și statului nostru, să asigur Co ferința Națională a partidului, dumneavoastră, mult iubite și s mate tovarășe Nicolae Ceaușesc că vom acționa cu toată hotărîrs mobilizînd întreaga noastră energ capacitatea de muncă, întregul nc tru elan revoluționar, pentru a ră punde cu cinste complexe încredințate de pentru a ridica pe trepte superioare monsttînd noastră la hotărîrile Congresului XII-lea al partidului și ale Conl rinței Naționale, la întreaga poli că internă și externă a partidului statului.

îmbal t într

sarcinilor mari partl calital activitatea noastră, d prin fapte adeziun
(Continuare in pag. a Vl-a)
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI IONuit , stimate tovarășe secretar erai Nicolae Ceaușescu,imate tovarășe,mimați tovarăși,roblemele și documentele care se oat în cadrul Conferinței Națio- > a partidului nostru, în acest t forum al comuniștilor țării, riu Conferința ca un nou și im- .ant eveniment care evidențiază icuparea permanentă a condu-i partidului, a dumneavoastră >onal, mult stimate tovarășe etar general, pentru traducerea ziață a marilor obiective hotărite Congresul al XII-lea al Parti-ii Comunist Român, pentru vii- il luminos al României socialiste, tru bunăstarea generală a po- ului riostru.ntem pe deplin convinși că în ■ul dezvoltării armonioase și în 1 susținut a economiei noastre onale, în condițiile actualei crize rgetice mondiale, dezvoltarea ei de materii prime energetice stituie o cerință vitală a cărei ^plinire asigură progresul econo- și social al țării, independența stră energetică. Considerăm deci idatorire patriotică îndeplinirea ■inii de a spori producția de it, de huilă și celelalte substanțe ierale utile.1 întîmpinarea Conferinței Na- ale a partidului nostru, minerii, îenii muncii din industria extrac- ., depunînd eforturi susținute, obținut în luna noiembrie — așa
I am raportat și la plenara Conului Național al Oamenilor Mun- — cea mai mare producție de carie din acest an, acest lucru dove- d că minerii știu să întîmpine cu te de muncă deosebite marile nimente politice ale țării. Și.pe a în curs rezultatele de pînă m confirmă acest lucru, dovedind minerii nu se pot împăca cu ideea îînerii în urmă față de sarcinile plan și că prin eforturi stărui- ■e și organizarea mai bună a ncii și producției sînt capabili să ină rezultate și mai bune.ă rog să-mi permiteți să rapor- Conferinței că, în primii doi ani cincinalului, industria minieră dezvoltat de la an la an, într-un a mediu de 6 la sută la cărbune, care 7 la sută la lignit și carie brun. Creșteri apreciabile s-au inut și la celelalte substanțe miale utile. în anul 1982 rezultate ie ■ s-au obținut la lucrările de copertă în carierele de lignit și deschideri și pregătiri în subte- , lucrări cărora nu le-am acordat nția cuvenită în anii anteriori, a ce a avut consecințe grave pen- realizarea producției fizice și din e cauză și în prezent ne mai con- ntăm cu dificultăți, avînd din astă cauză un grad scăzut de re- ve deschise și pregătite pentru a extrase.:eferindu-se în continuare Ia izele care au determinat neînde- tirea planului de extracție, vor- jnfl a precizat :■.nalizele făcute au scos în evi- îță că organele de conducere co- tivă, conducerea ministerului, iducerea centralelor și combinate- n-au reușit să aplice în totali- = măsurile stabilite de condu- ea partidului și indicațiile date repetate rînduri de tovarășul, retar general Nicolae Ceaușescu privire la folosirea capacităților producție existente, la întărirea ritului de ordine și disciplină în te verigile organizatorice, de la nister și pînă la formația de lu-i din abataj.II în domeniul cercetării geolo- e și tehnologice avem ol serie de nineri în urmă. Acționăm încă et în ceea ce privește găsirea cereai bune tehnologii pentru ex-gerea cit mai completă a rezer- or din zăcămintele în exploatare, >cum și în ceea ce privește solu- e, tehnologiile de extracție a re- ■velor situate în condiții geolo- o-miniere mai dificile.la urmare a indicațiilor date de mneavoastră, mult stimate tova- le Nicolae Ceaușescu, in ultima rioadă am trecut la ample analize • posibilităților și căilor de creș- ■e a producției fizice la toate sub- nțele minerale utile, încheiate cu igrame concrete, care Vor consti- cadrul de desfășurare a activi-ii tuturor oamenilor muncii din lustria minieră extractivă. La nit și cărbune brun am începutaplicăm deja în viață măsurile ■bilite și rezultatele încep să se dă prin obținerea unor producții nstant mai ridicate, astfel ca in- pind cu luna ianuarie să ne înca- ăm în prevederile planului pe 33.Creșterea producției de lignit cu ste 12 milioane tone in' 1983 are la ză măsuri care privesc imbunătă- ea tehnologiilor de lucru în came, creșterea gradului de folosire utilajelor, dotarea cu noi utilaje îmbunătățirea organizării mun- . și a producției. Un ansamblu de ăsuri sînt prevăzute să fie luate legătură cu pregătirea, perfecțio- irea, folosirea rațională și stimu- rea personalului.In mod asemănător am procedat pentru huilă, șisturi bituminoase, inereuri metalifere și substanțe jmetalifere, făcîndu-se analize pe ecare mină și cîmp minier în parte. Se prevede ca la huilă extrasă pro- jeția să crească la 12 milioane tone 1983, în principal pe seama măsu- lor care să . ccmducă la creșterea ■adului de mecanizare a procesului 3 extracție și pe folosirea mai bună utilajelor din dotare.Printre problemele principale care i prezent preocupă conducerea mi- isterului este aceea de a crește ocurile de cărbune la termocentra- i, pentru a nu periclita funcționarea cestora pe perioada de iarnă, și a vita repetarea gravelor neajunsuri are au avut loc in iarna trecută din psă de cărbune în depozitele cen- ■alelor electrice. De asemenea, con- nuăm să luăm măsurile necesare entru asigurarea sortului de căr- une pentru populație și să asigurăm ărbunele'necesar pentru consumații care trec la modificarea sau ilocuirea cazanelor care funcțio- ează cu combustibili lichizi la func-i ionarea cu combustibil solid.Pentru îmbunătățirea substanțială activității în industria minieră, în fara măsurilor și propunerilor sta- lilite trebuie să acordăm o atenție leosebită recuperării rămînerilor în irmă in ceea ce privește punerea n funcțiune a capacităților de pro- lucție, atît Ia cărbune, cît și la mi- lereuri, în primul rind a capacită

ților care condiționează realizarea planului în anul 1983.Un accent deosebit vom pune pe întărirea spiritului de ordine și disciplină în muncă la toate verigile organizatorice ale ministerului și a răspunderii față de aducerea la îndeplinire a sarcinilor.In legătură cu folosirea forței de muncă, vom continua acțiunea de trecere a personalului din locurile de muncă auxiliare în locurile de muncă direct productive din subteran și de pe liniile tehnologice din eariere și vom aplica cu mai multă fermitate măsurile privind atragerea, pregătirea și permanentizarea personalului în bazinele miniere.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI DUMITRU RADU POPESCUMult stimate și iubite tovarășe secretar general,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Voi începe cuvîntul meu printr-o afirmație clară și de principiu : scriitorii, oameni ai muncii, alături de toți oamenii muncii din această țară, consideră politica Partidului Comunist Român drept propria lor politică, o slujesc și o apără, prin mijloacele lor specifice, și în primul rind prin carte, prin cartea scrisă și semnată. Ei slujesc idealurile comuniste nu numai pentru că.. sînt cele mai nobile și mai înțelepte, ci și pentru că politica partidului nostru respectă și favorizează literatura și artele, pentru că în condițiile socialismului românesc scriitorii au toată libertatea și inalta datorie de a da răspunsuri marilor întrebări ale timpului. Această ideologie oferă punctul de sprijin necesar și este steaua polară â conștiinței noastre angajate fără șovăire in efortul comun al națiunii , socialiste spre Marele Miine. Toate aceste idei țeies cu pregnanță din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a Comitetului Central al partidului din 1—2 iunie a.c., din magistralul Raport prezentat acestei Conferințe Naționale istorice. Noutățile teoretice cuprinse în cele două documente, perspectivele pe care le deschid gîndirii, curajul de a căuta, de a descoperi și de a afirma sarcinile concrete încredințate scriitorilor, de a sluji Patria, istoria patriei, limba, fără de care n-am exista, prin pregnante probleme legate de necesitatea unei calități superioare în literatură și artă, toate aceste adevăruri și țeluri s-au constituit intr-un adevărat program pentru Uniunea scriitorilor, pentru fiecare scriitor în parte.-Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a redat încrederea și siguranța că pă- miiitul și cerul nostru sînt ale noastre, că toate datinile și visele, literele și istoriile scrise și nescrise de noi ne aparțin. Domnia sa pe-a făcut să înțelegem că libertatea de gîndire înseamnă o majoră angajare patriotică și că socialismul este și trebuie să fie, pe lingă împlinirea în patrie a unor zări visate de înaintași, o potențare superioară a conștiinței umane. Cărțile de versuri, de proză, piesele de teatru, cărțile clasicilor reeditate, cărțile reeditate ale unor mari valori contemporane contribuie la unitatea limbii naționale, la unitatea poporului român, la unitatea idealu-

CUVÎNTULMult stimate tovarășe secretar ge-' neral, Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,îmi revine deosebita cinste ca de la tribuna acestui înalt forum al comuniștilor români să aduc Conferinței Naționale a partidului salutul muncitoresc, revoluționar al celor aproape șapte sute de mii de oameni ai muncii din industria ușoară, împreună cu angajamentul lor solemn de a înfăptui neabătut hotărârile ce vor fi adoptate, avind ferma convingere că ele vor contribui la dezvoltarea și prosperitatea națiunii noastre socialiste.Am urmărit cu deosebit interes magistralul Raport rostit de' tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, document care, prin originalitatea ideilor noi și a tezelor expuse, prin cunoașterea profundă a realităților societății noastre românești, îmbogățește teoria și practica construcției șocialiste, devenind astfel un document programatic pentru următoarele etape ale construcției socialismului în țara noastră.Politica economică promovată în ultimii 17 ani, politică ce poartă viguros amprenta gîndirii' înțelepte a secretarului general al partidului nostru, a așezat industria ușoară, ca dealtfel întreaga * industrie românească, pe făgașul unei puternice dezvoltări, expresie a grijii și preocupării constante pentru satisfacerea — la un nivel calitativ superior — a nevoilor omului, latură importantă a creșterii calității vieții acestuia în întreaga noastră activitate. în toți acești ani industria ușoară a beneficiat permanent de sprijinul concret șl neprecupețit al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, prin prezența sa în mijlocul oamenilor .muncii din întreprinderi, pe șantiere, în institute de cercetare și proiectare, in expoziții de lucru, a orientat cu realism profund dezvoltarea accentuată a industriei ușoare.în perioada anilor 1981—1982 producția netă a industriei ușoare a crescut cu 18 la sută, productivitatea muncii cu aproape 11 la, sută, s-au redus cheltuielile la 1 000 lei produc- ție-marfă cu 36,8 lei, iar ale celor materiale eu peste 30 lei. S-au înregistrat creșteri deosebitș- la unele
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CONSTANTIN POPAMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Tovarășe și, tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să aduc Conferinței Naționale a partidului salutul celor peste 1 500 de comuniști ai organizației de partid de la mina Lupeni, să exprim in numele tuturor minerilor acordul nostru deplin față de documentele care vor fi adoptate in acest înalt forum al comuniștilor din patria noastră.

LĂZĂRESCUDe un real folos, în eforturile noastre de a ridica pe o treaptă superioară activitatea de extracție minieră, sînt indicațiile date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, cu ocazia Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consfătuirii cu cadrele din domeniul cercetării geologice, mineritului și metalurgiei neferoase.Doresc să scot în evidență in «a- drul Conferinței Naționale rezultatele deosebite obținute in cadrul acțiunii la care, participă majoritatea județelor țării, acțiune organizată din inițiativa tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu și care va continua și in anul viitor. Mulțu- 
rilor noastre socialiste, la autenticitatea națională, la specificul nostru inconfundabil. Literatura se : relevă, ■astfel, drept un factor de seamă al patriei, la fel, de importantă fiind această nobilă creație ea munca nobilă a muncitorilor și țăranilor, cei care și-au făurit, prin fiii lor, scriitorii pe care și-i merită.Așa cum s-a apreciat deseori în documentele de partid, în istoricul Raport prezentat la Congresul al XII-lea al partidului, ne putem mîn- dri cu cărțile bune, cu o literatură bună și în intenție, și in realizare, ne putem, mîndri cu cărțile care au devenit bunuri ale societății socialiste. Urmind îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, Uniunea scriitorilor a organizat largi întîlniri cu cititorii, astfel că putem spune că nu a existat colț al țării în care să nu fie prezenți slujitorii condeiului — români, maghiari, germani, sirbi. Dimensiunea patriotică a literaturii, spiritul partinic, răspunderea față de istorie, de viitor, apărarea limbii, formarea omului nou, Întoarcerea către apa vie a izvoarelor — sînt idei generoase -ce stau permanent în a- tenția noastră. îndemnul secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a merge mereu la apa vie a izvoarelor nu se . adresează numai creatorilor, desigur, el este un îndemn către intreaga națiune, către toți oamenii muncii de a nu-și uita izvoarele, satele în care s-au ivit pe lume, orașele in care s-au împlinit ca .oameni, istoria, trecutul aflat și el ca un izvor'' în locurile marilor bătălii pentru neatirna- re și in locurile marilor ctitorii ale făuririi României. în fiecare condei mai există insă o carte pe care n-ați putut s-o cunoașteți și s-o apreciaț.i, pentru că încă nu s-a scris. Sinceritatea ne obligă să spunem că această carte nescrisă e însăși cartea societății noaste, cartea vieții noastre, cartea zilelor noastre, cartea muncii noastre, de la strung și semănat pînă la halatul alb și laser, cartpa atîtor energii care se varsă ca niște riuri într-un uriaș fluviu, cartea eroismului neobișnuit, cartea ‘eroismului cotidian^ Roațe că insist prep mult.. Jir . supra aspectelor pozitive și să.năto.a-i se ale. vieții și societății noțisțre, hșp- pra ideii omului nou pe care-1 vrem și-l dorim in societatea noastră, dar nu mă gîndesc prin aceasta să fac . pledoarie pentru o carte idilică, pentru o lume idilică. Adevărurile se divulgă in cadrul unor procese- dialectice, nu se oferă șimplu. prin proclamații. Cartea despre adevăr este
TOVARĂȘEI LINAproduse, cum ar fi țesături subțiri de in și cînepă, tricotaje, sticlărie de menaj, ceramică de menaj etc. Anul acesta, planul producției nete a fost depășit cu aproape un miliard lei, al producțfei-marfă cu 122 milioane lei, a crescut productivitatea muncii cu 2,7 la sută, livrindu-se peste plan la fondul pieței mărfuri in valoare de peste 2 miliarde lei.Conform indicațiilor ‘dumneavoastră; tovarășe secretar general, și cu sprijinul direct al Consiliului Național pentru Știință și 'Tehnologie, personal al tovarășei președinte, ’academician doctor inginer Elena Ceaușescu, am antrenat un număr mai mare de specialiști din întreprinderi, unități de cercetare, proiectare, centrale industriale și minister la îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie, la creșterea gradului de valorificare a acestora în toate sectoarele de activitate. Ca urmare, numai in acest an am reproiectat peste 8 000 articole și modele pe baza cărora vom obține în sectorul textil o economie de aproape 20 000 tone materie primă.Doresc și cu acest minunat prilej să aduc mulțumirile noastre sincere, pline de recunoștință, tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru indicațiile de înaltă competență și profunzime, perseverență șt calitatea deciziilor indicate și a soluțiilor stabilite în ceea ce.sprivește prezentul și viitorul industriei noastre ușoare.Sîntem pe deplin conștienți că în munca noastră s-au manifestat și lipsuri, lipsuri care au influențat negativ îndeplinirea unor indicatori principali ai planului de stat. Pe linia îmbunătățirii calității produselor, a pregătirii și perfecționării pregătirii cadrelor, a disciplinei tehnologice și în muncă, a creșterii productivității muncii, reducerii costurilor de fabricație și, in general, a eficienței activității noastre, mai avem multe de înfăptuit, mai ales pentru îndeplinirea sarcinilor trasate industriei ușoa- . re de către' dumneavoastră, tovarășe secretar general, eu prilejul recentei întîlniri de lucru, asupra, cărora am început să acționăm cu toată răspunderea, angajîndu-ne să le ducem la îndeplinire.Acționăm în prezent, cu fermitate și hotărîre pentru crearea condițiilor de realizare a planului pe anul 1983,

Noi, minerii, ne reafirmăm și cu acest prilej sentimentele de recunoștință fierbinte, dragoste și stimă față de partid, față de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. ..minerul nostru de onoare", militant de inaltâ cutezanță revoluționară, cel mai iubit fiu al României socialiste, pentru neobosita activitate ce o desfășurați spre binele întregului nostru ponor.Cu prilejul vizitei la mina Lupeni, dumneavoastră, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 

mese comitetelor județene de partid pentru sprijinul și înțelegerea de care au dat dovadă.In încheiere, permiteți-mi ca in numele Consiliului de conducere al ministerului, al tuturor oamenilor muncii din industria minieră să exprim totala noastră adeziune față de politica internă și externă promovată de partidul și statul nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, politică ce corespunde în totul cerințelor construcției socialiste și comuniste ‘în țara noastră și să vă asigurăm <Jă vom acționa cu multă exigență ’pentru înlăturarea neajunsurilor și dificultăților și vom face totul pentru aplicarea în viață a indicațiilor 'și orientărilor dumneavoastră, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce ne revin.
cartea unor convulsii, neliniști și căutări, cartea unor dureri, speranțe, eșecuri și reușite. Adevărul nu este numai rezultatul unor afirmații, ci și al unor negații și, ceea ce este iarăși foarte important, el, nu se poate confunda întotdeauna cu veșnicia. Avem însă cîteva adevăruri fundamentale : patria, poporul, socialismul, partidul și abnegația lui, epoca aceasta și făuritorii ei, vă avem pe dumneavoastră, cel care lucrați și îmbogățiți această lume.Minusurile ce apar și în socialism apar atunci și acolo unde nu se muncește din plin, acolo unde nu se gin- dește din plin, acolo unde există, cum fericit se exprima tovarășul Nicolae Ceaușescu, prea puțin socialism, nu acolo unde există prea mult socialism 1 Aceste crize de climat și de producție, ca să le zicem astfel, mai' apar și in viața scriitoricească. De aceea, trebuie să milităm pentru un climat sănătos, al dezbaterilor principiale, nu al ghionturilor și al privirilor șașii. Dar aceste izbucniri ce nu ne aduc decît prejudicii nu pot umbri statutul major al scrisului românesc, contemporan. Avem o literatură bună; o Uniune a scriitorilor puternică, avem mari personalități, traduse în multe limbi străine, recunoscute și premiate și pe plan mondial, personalități în marea lor majoritate ivite și ajunse la maturitate in ultimele două decenii, în anii de cind la cirma patriei se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.Aș vrea să spun cîteva cuvinte despre un adevăr înalt și necesar, fără de care nu poate exista nici o carte și mai ales nu poate exista cel care o scrie și cel care o citește, a spus în încheiere vorbitorul. E vorba de pacea pe care o dorim și o visăm toți, de această condiție supremă a existenței. Alianța definitivă cu ideea păcii constituie unul din cele mai puternice adevăruri ale României, ale socialismului nostru. ale conducătorului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Opera de căpătîi a președintelui țării noastre este chiar țara de azi, cu uzinele, hidrocentralele, cărțile zilelor de azi, cu steagul alb' al păcii larg desfășurat pește, meridianele globului. „Ferice di acela — scria Iorga — care înfățișează nația sa așa cum este, dar mai ferice de acela in care se poate ghici cum va fi nația sa urmind pe calea însemnată de dînsul cu sîngele viu al inimii sale". Putem spune că noi, toți, mergem azi pe drumul călăuzit de pulsația vie a inimii tovarășului Nicolae Ceaușescu.
CIOBANUastfel incit paralel cu creșterea producției fizice să obținem o economie de peste 25 la sută la materiile prime textile și, de peste 37 la sulă la piei, iar la combustibili de 142 mii tone combustibil convențional și e- nergie electrică de 82 milioane kilo- wați-oră.Tovarășa Lina Ciobanu a prezentat, in continuare, măsurile luate de minister și centralele de resort, de întreprinderi pentru diminuarea consumurilor de materii prime și materiale fără a influența calitatea și aspectul produselor, pentru reintroducerea in circuitul productiv a' materialelor refolosibile.Punem in centrul preocupărilor noastre — a spus vorbitorul in continuare — îmbunătățirea permanentă a calității și eficienței producției, creșterea și perfecționarea calificării profesionale a personalului muncitor, a gradului de mobilitate și modernizare continuă a producției, întărirea ordinii și disciplinei pe toate treptele de conducere, perfecționarea stilului și metodelor de muncă în consens cu etapa pe care o parcurgem.în încheiere,1 vă rog să-mi permiteți, stimați tovarăși, ca în acest cadru înălțător să relev faptul că stăruie viu în conștiința noastră activitatea înaripată, revoluționară, comunistă, desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, fiul cel mai iubit al poporului nostru, care ne insuflă, prin propriul e- xemplu, dîrzenia, fermitatea și demnitatea, dragostea față de om și respectul muncii lui, dorința de a fi liberi intr-o lume mai bună și mai dreaptă, iubirea pătrunzătoare pentru patrie și popor, pentru pace.îngăduiți-mi să vă mulțumesc din inimă, tovarășe secretar general, pentru tot ce ați făcut și faceți pentru înălțarea României pe nbi culmi ale progresului și civilizației și să vă rog să aveți în noi, cei din industria ușoară, ca dealtfel în întregul popor, o forță care nu-și va încetini o clipă ritmul de muncă și va acționa — așa cum ne-ați cerut din nou și astăzi — pentru mobilizarea tuturof'resurselor materiale și umane pentru a ne îndeplini datoria ce o avem în fața partidului, a țării, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secrștar general Nicolae Ceaușescu.

vorbit cu noi, ne-ați ascultat părerile, ne-ați sfătuit cum să ne organizăm munca pentru a fi mai spornică. Cuvintele dumneavoastră calde, tovărășești. ' ne-au cucerit inimile, ne-au înflăcărat in muncă, fiecare zi fiind tot mai rodnică, mai productivă. Ortacii mei mi-au încredințat mandatul să raportez Conferinței Naționale ca, însuflețiți de îndrumările dumneavoastră, împreună cu brigada pe care o conduc, am extras de la începutul anului, peste preve

derile planului, 13 01)0 tone cărbune. Asemenea brigăzii noastre au acționat și celelalte brigăzi de la mina Lupeni, cea mai mare mină din Valea Jiului, astfel incit, lucrind fără răgaz, am reușit ca in iuna noiembrie a.c. să realizăm, pe intreaga mină, planul de producție și vă asigurăm că-1 vom realiza și pe luna decembrie, pentru a da patriei cît mai mult cărbune.Am. ascultat cu mare atenție Raportul prezentat Conferinței Naționale de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, oglindă vie a marilor succese obținute de poporul nostru cu deosebire după Congresul al IX-lea, care confirmă justețea și realismul politicii partidului. Acest document, de excepțională însemnătate, constituie pentru noi toți un program concret de muncă și acțiune revoluționară. Sîntem convinși că, prin traducerea în viață a prevederilor lui, 'a celorlalte documente supuse dezbaterii Conferinței Naționale, se asigură dezvoltarea mai accentuată a economiei românești, independența energetică a țării și, pe această bază, ridicarea la un nivel mai înalt a condițiilor de viață, materiale și spirituale, .ale întregului popor.Conferința Națională ne găsește angajați cu toate forțele pentru pregătirea în cele mai bune condiții a producției anului viitor, ferm hotărîți de a ne aduce o contribuție cît mai mare la realizarea programului de dezvoltare a bazei energetice a țării. Cel de-al treilea an al cincinalului, in care vom păși în curînd. aduce in fața noastră, a minerilor Văii Jiului,
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ȘTEFAN ȘTEFĂNESCUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarărășă Elena. Ceaușescu,Stimați tovarăși,Am ascultat cu sentimente de profundă emoție magistralul Raport prezentat dc tovarășul Nicolae Ceaușescu, document ce reflectă laborioasa activitate a secretarului general al partidului nostru de sintetizare teoretică și practică a experienței revoluției și construcției socialiste în România, stabilind o clarvăzătoare prognoză științifică a evoluției social-economice a țării. Exprimindu-mi adeziunea față de prevederile acestui document istoric de excepțională însemnătate, încerc, ca slujitor al uneia dintre cele mai umane științe — istoria — să îmbrățișez perspectiva istorică a zilelor noastre, ale cărei dimensiuni și ale cărei caracteristici scot in evidență realizările din ultimele decenii, mâi cu seamă de la Congresul al IX-lea al partidului, ele fiind indisolubil legate de numele si de activitatea prodigioasă ale secretarului general al partidului nostru — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Dacă memoria colectivă a poporului nostru a fixat cu atita putere efigiile unor mari personalități ale neamului, dacă numele lor sînt adînc întipărite în conștiințe, aceasta se explică prin faptdl că istoria țării .a fost prea adesea încercată și prea numeroase au fost momentele cînd destinele ei trebuiau asumate de oameni de înaltă valoare, cînd era nevoie de o identificare deplină între erou și popor, între fapta și cugetul conducătorului politic și năzuințele societății. Niciodată insă nu s-a realizat, ca azi. un acord mai puternic și mai adînc între aspirațiile de înălțare, de progres și civilizație ale poporului român și cîrmaciul destinelor naționale, secretarul general al partidului,., președintele României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu conferind istoriei zilelor noastre un sens superior și o împlinire trainică.în domeniul cercetării istoriei, printre marile bunuri ciștigate după .Congresul al IX-lea, .viața așază — și acest fapt trezește in conștiința

CUVÎNTUL tovarășului ion teșuMult stimate tovarășe secretar general,Stimați tovarăși,Exptimindu-mi acordul deplin cu documentele supuse dezbaterii, țin să subliniez importanța istorică a Raportului prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul generâl al partidului. Ne aflăm și de această dată in fața unui document de mare ■ valoare teoretică și practică, ce dă măsura capacității de analiză profundă, originală, proprie celui mai iubit fiu al poporului nostru, căruia ii este specifică o indisolubilă legătură cu viata, o penetrantă forță de previziune, precum și un dinamism mobilizator, care antrenează intreaga ~ noastră națiune, in frunte cu comuniștii, la înfăptuirea măreței opere de edificare ,a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pă- mintul României.Pentru noi, cei care lucrăm în a- gricultură și industria alimentară, indicațiile secretarului general al partidului reprezintă o sursă mereu generatoare de inițiativă Și răspundere civică, de acțiune practică pentru realizarea unui salt calitativ în intreaga noastră activitate, in înfăptuirea consecventă a cerințelor noii revoluții agrare. v ■ .Sprijinul multilateral, complex, pe care îl primim din partea partidului' și statului asigură premisele necesare. îndeplinirii sarcinilor stabilite agriculturii și industriei alimentare.Pentru toate acestea, vă rog să-mi permiteți să dau glas sentimentelor noastre, de profundă recunoștință, să aduc cele mai calde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru grija statornică pe care o poartă dezvoltării și modernizării agriculturii noastre socialiste./ Raportăm Conferinței Naționale că în primii doi ani ai cincinalului actual media anuală a producției este mai mare decât cea realizată in anii cincinalului precedent cu aproape 2 milioane tone cereale, cu peste 980 'mii tone cartofi și legume și cu circa 864 mii tone fructe și struguri. în aceeași perioadă, au sporit efectivele de animale și păsări, s-a dezvoltat baza tehnico-materia- tă, au crescut suprafețele amenajate pentru irigații, cantitățile de îngrășăminte chimice, precum și investițiile.Așa cum a subliniat secretarul general al partidului în Raportul pre

sarcina de, a ridica producția de cărbune la 12 milioane tone.De aceea ne străduim să punem în valoare toate rezervele de care dispunem. Avem în primul rind in atenție 'programul de extindere a mecanizării lucrărilor in subteran, program elaborat din inițiativa dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, care se aplică cu consecvență la mina noastră. Complexele mecanizate și utilajele intrate în funcțiune dau rezultate bune. Doresc să înțeleagă și constructorii de mașini și utilaje miniere că numai prin extinderea mecanizării putem spori producția de cărbune, motiv pentru care le adresez de la această înaltă tribună chemarea de a grăbi ritmul de asimilare a unor utilaje ce ne sint necesare și de a îmbunătăți calitatea celor ce ni Ie livrează in prezent, astfel incit să putem meca- niza într-un timp cit mai scurt și lucrările de ridicare și transport în subteran.Așa cum ați apreciat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în Raportul prezentat, asigurarea și pregătirea forței de muncă la nivelul dotării existente constituie una din problemele principale ale partidului, și statului nostru. De aceea, conducerea Ministerului Minelor. a Combinatului minier Valea Jiului să manifeste mai multă grijă și fermitate pentru asigurarea ner- sonaluhii calificat, necesar în abataje si la celelalte lucrări de bază, la producția de cărbune, prin reducerea personalului auxiliar, mai ales de la suprafața minelor — prin sistemati
poporului nostrp un sentiment de adîncă mulțumire și aleasă recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu — viziunea novatoare privind istoria țării, însăși funcția și semnificațiile patriotice și revoluționare ale științei istorice.In consens eu orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în întîlnirile cu istoricii și în lumina Programului ideologic al partidului, știința istorică, științele social-politice, in general, s-au îmbogățit cu realizării reprezentative consacrate unor momente fundamentale ale trecutului nostru, cu analiza profundă, în spiritul materialismului dialectic și istoric, a fenomenelor specifice edificării noii societăți in patria noastră.Problema formării poporului român, a continuității si ji permanenței sale la Dunăre și Carpați dispune astăzi de o bază de argumentare faptică de nezdruncinat, și numai cei ce nu doresc să vină in contact cu realitatea faptelor fac abstracție de aceste argumente.S-au realizat contribuții notabile privind lupta plină de jertfe și sacrificii dusă secole de-a rîndul de poporul nostru, pentru apărarea teritoriului său și a ființei naționale, pentru conservarea limbii și a civilizației spirituale proprii, pentru independență, relevîndu-se,‘totodată, efectele profuhd nefaste pe care îndelungata dominație străină le-a avut asupra progresului țării. Au fost temeinic a- nalizate conținutul și semnificațiile e- tapelor principale ale luptei pentru unitate națională. O amploare deosebită a cunoscut cercetarea mișcării democratice și revoluționare, a tradițiilor mișcării de solidaritate militantă, internationalists, a modului în care s-a făurit Partidul Comunist Român, a luptei sale eroice împotriva orânduirii burghezo-moșierești, pentru transformarea radicală a societății românești, pentru construirea cu succes a socialismului.O bună parte din tematica cercetărilor amintite reprezintă, în fapt, răspunsul documentat și ferm al istoricilor noștri împotriva interpretărilor denaturate, falsificatoare ale realității istorice, care.au căutat și caută să justifice politica imperiilor, să demonstreze rolul progresist al acestora, ceea ce este un fals istoric.
zentat Conferinței, rezultatele pe ansamblul agriculturii n-au (ost însă la nivelul prevederilor de plan și al condițiilor create, al bazei tehnico- materiăle existente, al rezervelor mayi pe care le are agricultura noastră/socialistă. Obținerea in acest an îrt sectorul vegetal a unor.producții mai bune decit în anii trecuți, dar mai ales rezultatele deosebite obținute de un număr mare de unități agricole de stat și cooperatiste arată că este pe deplin posinil să asigurăm o ridicare substanțială a randamentelor la hectar, bizuindu-ne pe a- plicarea tot mai largă in unitățile de producție a tehnologiilor stabilite și a experienței unităților fruntașe. Lipsa de exigență din partea noastră, a celor din minister, ca și a unor cadre de conducere de la direcțiile agricole județene, consilii unice agroindustriale și din unitățile de producție a dus, in puține cazuri, la abateri de la disciplina de plan și tehnologică, nerespectarea, unor prevederi privind gospodărirea judicioasă a pămîntului, a bazei teh- nico-materiale și a forței de muncă. Toate acestea s-au reflectat in rezultatele de producție și economi- co-financiare, în -nerealizarea integrală a obligațiilor asumate prin contractele de livrare la fondul centralizat de produse agroalimentare al statului de către unele unități agricole.Pimtru îndeplinirea tuturor obiectivelor stabilite prin planul de dezvoltare a agriculturii și industriei a- limentare pe anul 1983 vom acorda în primul rind o atenție deosebită creșterii însemnate a producțiilor de cereale, plante tehnice, legume, fructe și struguri, îndeosebi pe seama sporirii randamentelor pe hectar, punerii în valoare cît mai depline a rezervelor mari existente in toate zonele și județele țării.O mare răspundere ne revine, de asemenea, in aplicarea neabătută a tuturor măsurilor stabilite pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae/ Ceaușescu, pentru a asigura o redresare imediată a activității in zootehnie, atît în ceea ce privește sporirea efectivelor^ cit și, mai ales, a producțiilor animaliere, prin întărirea disciplinei de producție în toate fermele zootehnice, creșterea indicelui de natalitate, reducerea pierderilor de animale, sporirea greutăților la tăiere, îmbunătățirea radicală a furajării și îngrijirii animalelor, perfecționarea activității de selecție și reproducție și a asistenței zoovete- rinare.

zarea, mecanizarea și automatizarea activităților de servire.Un puternic stimulent în munca noastră, în îndeplinirea sarcinilor, în folosirea eficientă a utilajelor de mare complexitate pe care le avem, pentru a da țării cit mai mult cărbune, îl constituie și legea privind participarea, cu părți sociale, a oa- / menilor muncii din unitățile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economică. Aceasta va contribui la întărirea spiritului de răspundere al oamenilor muncii, in calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, față de soarta producției, a ordinii și disciplinei în toate compartimentele.Asigur conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător al partidului și statului nostru, că vom face totul pentru înfăptuirea obiectivelor Congresului al XII-lea, pentru transpunerea în viață a documentelor ce vor fi adoptate de către Conferința Națională a Partidului Comunist Român. Este angajamentul nostru comunist, muncitoresc, față de grija statornică pe care partidul, dumneavoastră, mult stimate și iubite . tovarășe Nicolae Ceaușescu, o aveți pentru noi, minerii, ca să ne bucurăm de condiții tot mai bune de muncă și viață.Vă rog, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să primiți salutul nostru mineresc „Noroc bun !“.
Dispunem astăzi de un corp valoros de cercetători, dornici să-și pună cunoștințele în slujba adevărului is- tpric, să studieze cu întreaga lor zestre de cuget și simțire patriotică bătaia din adîncuri a vieții poporului nostru.Așa cum ne-a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, studiile de istorie elaborate într-o concepție unitară trebuie să se reflecte în șuvoiul unic al istoriei poporului român, pl realității noastre istorice, sporind eficiența cercetărilor în acest domeniu, pentru a făuri o imagine globală, mai e- xactă, a vieții și luptei poporului nostru, a forțelor sale înaintate, a furtunilor pe care le-a înfruntat de-a lungul veacurilor. Beneficiirid de un climat prielnic de dezvoltare, de iradierea luminoasă a ideilor și îndrumărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, sîntem ferm angajați să ne aducem contribuția la progresul științelor social-politice, la creșterea rolului istoriei în educarea patriotică, revoluționară a maselor.Istoria cunoaște ce au însemnat pentru popoare cursa înarmărilor și. politica de război, consecințele nefaste ale cursei înarmărilor și politica de forță.încrezător în funcția educativă a istoriei, a rolului pe care cunoașterea ei îl are în edificarea unei lumi fără arme, fără războaie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Mesajul adresat parti— cipanților la cel de-al XV-lea Congres internațional de științe istorice, arăta : „Istoria poate mobiliza larg conștiințele oamenilor de pretutindeni. popoarele din intreaga lume pentru a spune un NU hotărit războiului, politicii de înarmări, de forță și- de amenințare cu forța, pentru ia asigura soluționarea exclusiv pe cale pașnică, prin tratative, a problemelor litigioase, evitîndu-se conflictele și înfruntările militare, pentru apărarea celui mai fundamental drept al oamenilor, al națiunilor, dreptul la viață, la pace, la existență liberă și independentă".Acestui mesaj al științei istorice — de înnobilare umanistă a națiunilbr ' — înțelege să-i răspundă, prin întreaga ei activitate, istoriografia românească actuală, urmind indemnul președintelui României socialiste, al tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Pentru membrii cooperativelor agricole și producătorii cu gospodărie individuală vom acorda, prin unitățile agricole socialiste și cu sprijinul consiliilor populare, o atenție sporită asigurării cu semințe valoroase, material săditor, reproducători de rasă, asistență tehnică corespunzătoare, astfel ca fiecare familie să obțină producții agricole sporite, să crească mai multe animale și păsări pentru' nevoile de consum propriu și vînzare.pe bază de contract la fondul de stat, punînd în valoare mai bine resursele mari existente in acest sector, contribuind astfel, alături de unitățile agricole socialiste, la aplicarea în viață a programului privind autoconducerea și autoapro- vizionarea teritorială, pentru asigurarea populației cu produse agroalimentare, program supus dezbaterii Conferinței noastre.In domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic, eforturile vor fi îndreptate spre rezolvarea într-un timp cit mai scurt a problemelor ce trebuie să aducă o contribuție substanțială la realizarea programelor de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare.In 1983 și in următorii ani ai cincinalului actual, trebuie să realizăm o continuă îmbunătățire a activității de producție și economico-financiare la nivelul fiecărei unități agricole de bază, să asigurăm creșterea răspunderii conducerilor de unități agricole de stat și cooperatiste pentru aplicarea în practică a programelor elaborate pentru producția vegetală, zootehnică și de industrie alimentară, reducerea continuă a cheltuielilor materiale de producție, prin evitarea risipei și realizarea unor cît mai mari economii de combustibili și energie, piese de schimb, materii prime și materiale, acțiune Ia care agricultura trebuie să-și aducă contribuția conform prevederilor din programele speciale.'Asigurăm Conferința, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sîntem hotărîți să lucrăm mult mai organizat decit pînă acum, intr-un permanent spirit de ordine și disciplină, pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor stabilite pe 1983, astfel ca agricultura și industria alimentară să-și aducă o contribuție sporită la progresul general al țării, Ia înfăntuirea politicii partidului nostru de ridicare continuă a bunăstării întregului nostim nooor.

(Continuare în pag. a Vil-a)
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CUVÎNTUL TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCUStimați tovarăși, ’ ,Conferința Națională a partidului analizează activitatea depusă de partid, de întregul nostru, popor pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea și dezbate probleme și programe de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea economico- socială a țării in etapa actuală, pentru ridicarea pe o treaptă superioară. , a întregii activități de înfăptuire a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Cuprinzătoarea analiză științifică, materialist-dialecticăj prezentată in cadrul Conferinței Naționale de secretarul general al partidului cu privire la; stadiul actual al edificării socialismului în țara noastră, precum și celelalte documente prezentate spre dezbatere Conferinței Naționale, partidului, întregului popor, preve-, derile și orientările cuprinse în ele asigură consolidarea realizărilor obținute pină în prezent în toate domeniile de activitate și, totodată, accentuează puternic laturile intensive ale dezvoltării țării în vederea realizării unei calități noi a muncii și vieții întregului popor.îmi exprim deplinul acord cu raportul și toate documentele de la ordinea de zi, avînd convingerea că hotărîrile Conferinței Naționale vor deschide noi orizonturi societății socialiste românești, Vor asigura mersul neabătut înainte al patriei noastre pe calea progresului și bunăstării, a civilizației socialiste.Stimați tovarăși,In primii doi ani ai cincinalului, poporul nostru a obținut noi realizări in dezvoltarea economico-socia- lă a țării, în toate domeniile de activitate. Succese importante au fost obținute și în dezvoltarea științei, invățămintului și culturii care au un rol de mare însemnătate în progresul general. în acest cadru, cercetarea științifică și tehnologică a pus in centrul activității creșterea și modernizarea producției materiale, valorificarea mai bună a materiilor prime și materialelor, ridicarea calității și diversificarea produselor, în anii 1981—1982 ponderea produselor noi și modernizate reprezentînd peste 20 la sută din producția-marfă industrială.Potrivit orientărilor Conferinței Naționale, în cadrul .programului general de dezvoltare economică și socială a țării,, în următorii ani va trebui să se pună un accent deosebit pe lărgirea bazei proprii de materii prime și energetice, pe înfăptuirea unei amplu proces de dezvoltare a agriculturii, promovarea unei politici ferme de economisire și valorificare superioară a tuturor resurselor, creșterea substanțială a productivității și ridicarea calității produselor, sporirea eficienței economice în toate domeniile de activitate.în perioada următoare cercetarea științifică este chemată să rezolve probleme deosebit de importante legate de producerea de noi materiale și noi tehnologii, de asiriiilarea unor noi produse, mașini și utilăje cu car racteristici tehnico-economice superioare, necesare economiei naționale. Programele pe care le avem în aceste domenii prevăd, pentru anul viitor, asimilarea a peste 800 de produse noi și modernizate, aplicarea a peste 400 de tehnologii noi și perfecționate, precum și realizarea unei microproducții în unitățile de cercetare științifică și inginerie tehnologică in valoare de circa 3,6 mir liarde lei.în mod deosebit, cercetarea trebuie să-și concentreze activitatea pentru creșterea mai rapidă a bazei proprii energetice și de materii prime. în acest scop se impun intensificarea și perfecționarea activității de cercetare geologică pentru descoperirea și punerea in valoare de noi substanțe minerale și resurse' energetice, sporirea eficienței lucrărilor de prospecțiuni și explorări, scurtarea perioadei de trecere de la faza de cercetare la punerea în producție a rezervelor descoperite. Totodată, cercetarea științifică trebuie să asigure crearea de noi tehnologii și perfecționarea continuă a tehnologiilor existente privind extracția și prepararea substanțelor minerale, accentuarea valorificării complexe și complete a potențialului de rezerve, inclusiv a celor situate la mare adincime sau cu conținuturi mai sărace de substanțe utile.Interesele economiei naționale cer ca cercetarea să-și intensifice eforturile și să soluționeze mai rapid problemele legate de folosirea practică a surselor noi de energie — e- nergia vintului și a valurilor, bio- masa energetică, energia geotermică. în mod deosebit va trebui să se acționeze mai hotărit pentru soluționarea problemelor privind folosirea energiei solare în diferitele ei fortne. inclusiv problema conversiei energiei solare, a hidrogenului și altele.Cercetarea științifică trebuie să a- corde o atenție mai mare soluționării tuturor problemelor legate de folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice, inclusiv în domeniul reac- torilbr rapizi, al materialelor și echipamentelor pentru centrale nuclearo- electrice, în vederea realizării în cele mai bune condiții a programului nuclear.O atenție deosebită trebuie acordată, totodată, perfecționării tehnologiilor și reproiectării unor produse în vederea reducerii substanțiale a consumurilor de energie și combustibili, îndeosebi în ramurile mari consumatoare de energie. Totodată, cercetarea va trebui să aibă un rol mai activ în elaborarea și aplicarea în practică a unor soluții de recuperare și refolosire a energiei utilizate in procesele de producție.
CUVÎNTULMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceauș'escu,Stimați tovarăși,Documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționale a partidului relevă cu pregnanță, încă o dată, contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceauș’escu la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, clarviziunea revoluționară, dinamismul și profundul spirit analitic proprii . activității ce o desfășoară în fruntea partidului și statului, pentru binele și fericirea poporului român.Vă rog să-mi permiteți ca, de_ la această înaltă tribună, sâ dau glas acordului nostru deplin cu documentele Conferinței Naționale, cu politica internă și externă a partidului și statului .nostru, care exprimă, in cel mai inalt grad, cerințele dezvoltării

De asemenea, activitatea de cercetare trebuie să realizeze noi tehnologii care să ducă la creșterea gradului de utilizare a fiecărei tone de materie primă și material, la valorificarea tuturor subproduselor tehnologice, la diminuarea greutății fizice a produselor, la reducerea substanțială/ a consumurilor de materii prime și materiale. Va trebui intensificată activitatea privind elaborarea tehnologiilor' necesare recuperării și refolosirii materialelor.în toate ramurile economiei naționale trebuie -să se acționeze cu mai multă hotărîre pentru promovarea suținută a progresului tehnico- științific, asimilarea, modernizarea și înnoirea producției, crearea de noi materiale, mașini și utilaje de înaltă productivitate, acordîndu-se în același timp o atenție deosebită creșterii productivității muncii, tipizării, normării consumurilor și sporirii eficienței economice.în domeniul chimiei, cercetarea trebuie să soluționeze mai rapid problemele privind asigurarea economiei naționale cu toate produsele și materialele chimice necesare. 'în acest sens, pe primul plan trebuie pusă valorificarea superioară a petrolului și gazului metan, realizarea de noi produse petrochimice,. îndeosebi de noi polimeri, înlocuitori de metale și metale neferoase. Chimia anorganică trebuie să asigure o valorificare a substanțelor utile și crearea de noi monocristale și poli- cristale. O atenție deosebită este necesar să se acorde asigurării materialelor și dezvoltării industriei de medicamente, catalizatori, intermediari, pesticide și alte produse chimice.în general, în următorii ani trebuie realizate în întregime programele privind asigurarea materialelor necesare industriei nucleare, electronicii, aviației și altor sectoare de activitate.Cercetarea metalurgică trebuie să asigure realizarea de noi metale, o- țeluri speciale, aliate și înalt aliate, noi mărci de oțel și diferite aliaje pentru asigurarea materialelor necesare construcțiilor-de mașini și altor ramuri ale economiei naționale.Cercetarea în domeniul construcțiilor de mașini trebuie să-și concentreze forțele în dezvoltarea mai puternică a electronicii și microelectronicii, în realizarea de noi motoare, compresoare cu un consum redus de combustibil, de noi mașini și utilaje de înaltă productivitate, cu caracteristici superioare, competitive cu cele mai bune produse realizate pe plan mondial.în agricultură, cercetarea trebuie să asigure infăptuireș programelor privind ameliorarea solurilor slab productive, crearea de noi soiuri de semințe și material săditor cu caracteristici superioare, de mare productivitate, rezistente la temperaturi scăzute, la secetă, boli și dăunători.în mod deosebit, cercetarea zootehnică trebuie să acționeze in direcția îmbunătățirii și creării de noi rase de animale. O atenție deosebită trebuie acordată cercetării în domeniul prevenirii și combaterii bolilor la animale.Știința trebuie să asigure tehnologii corespunzătoare privind valorificarea integrală a materiilor prime agricole, realizarea de produse bogate în proteine, vitamine, săruri minerale în concordanță cu cerințele unei alimentații raționale.în același timp, este necesară intensificarea activității de cercetare în domeniul științelor fundamentale, al chimiei, fizicii, matematicii, biologiei și în alte discipline științifice care să deschidă noi căi cunoașterii, promovării largi a cuceririlor revoluției tehnico-științifice moderne. în actuala etapă de dezvoltare, cînd știința are un rol hotărîtor în progresul general al societății, în soluționarea și depășirea problemelor care confruntă omenirea contemporană, știința roțnânească trebuie să acționeze cu cea mai inaltă răspundere, unind mai puternic toate forțele în direcțiile hotăritoare pentru progresul economico-social al patriei, pentru rezolvarea cu succes a oricăror probleme, asigurînd creșterea rolului și mai puternic al științei in dezvoltarea generală a societății socialiste, contribuția ei la cuceririle științei mondiale.Este necesar ca puternicul detașament de peste 220 000 de cercetători și alți oameni ai muncii care lucrează în cercetarea științifică Să acționeze într-un spirit nou, revoluționar, să realizeze noi descoperiri, să asigure, împreună cu toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, cu întregul popor participarea tot mai activă la înfăptuirea Programului partidului ,de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism.Trebuie să spunem deschis că în institutele și unitățile noastre de cercetare nu sint încă folosite pe de- . plin toate forțele și mijloacele de care dispunem. Nici Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie nu a asigurat cea mai bună organizare și controlul corespunzător in buna desfășurare a activității de cercetare. Este necesar să luăm toate măsurile pentru îmbunătățirea activității in domeniul cercetării, pentru o mai bună organizare și unirea tuturor forțelor în vederea soluționării mai rapide a problemelor din programele prioritare.Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie va lua toate măsurile în organizarea de colective multidis- ciplinare, ținînd seama de complexitatea și interdependența tot mai

strînsă între diferite sectoare ale activității de cercetare.'în același timp, va trebui să dezvoltăm o largă colaborare internațională cu institutele de cercetare din țările C.A.E.R., din toate țările socialiste, precum și cu institute din alte state fără deosebire de orin- duire socială.în promovarea progresului tehnic în întreaga economie trebuie să a- cordăm o atenție sporită dezvoltării invățămintului, formării și pregătirii cadrelor pe baza a tot ceea ce este mai nou, mai înaintat în știință și tehnică, în cunoașterea umană, asigurînd astfel țării cadre cu temeinică pregătire teoretică și practică, in deplină concordanță cu cerințele actuale. xVa trebui, totodată, să fie mai bine organizat procesul de reciclare și perfecționare a cadrelor, astfel incit acestea să fie în permanență la curent cu tot ce este mai înaintat în gîndirea și practica științifică și tehnică modernă. Este necesar să fie adîncit in continuare procesul de integrare tot mai strînsă a școlii cu producția și cercetarea, în soluționarea diferitelor probleme tehnico- științifice legate de dezvoltarea eco- nomico-socială a țării. Dispd- ne'm de forțe umane puternice, de o puternică bază de cercetare, avem toate condițiile ca cercetarea românească să-și îndeplinească în cele mai bune condiții rolul de mare răspundere în realizarea unei noi calități a muncii și vieții, în trecerea patriei noastre la un nou stadiu de dezvoltare, în asigurarea dezvoltării economico-sociale și ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului.Stimați tovarăși,Pe ordinea de zi a Conferinței Naționale se află, de asemenea, problemele activității teoretice și muncii politico-ideologice, în vederea înțelegerii mai bune a fenomenelor noi care apar odată cu inaintarea noastră pe calea socialismului și comunismului și cu transformările revoluționare în viața internațională. Aceasta impune să acordăm o atenție deosebită intensificării cercetării științifice în domeniul științelor sociale și a activității ideologice — domenii de cea mai mare însemnătate pentru formarea și educarea omului nou pe baza materialismului dialectic și istoric, a concepției revoluționare a partidului. Să dezvoltăm și să îmbogățim cu noi generalizări teoretice tezaurul de experiență și gîndire în domeniul edificării noii orînduiri! Să asigurăm toate condițiile pentru ca oamenii muncii, toți constructorii socialismului din patria noastră să posede un larg orizont de cunoaștere și înțelegere, să acționeze, în toate privințele, conștient — ca adevărați făuritori ai orînduirii noi, ai destinului socialist și comunist al României.Așa cum s-a subliniat în ampla analiză prezentată Conferinței Naționale, in condițiile actuale, cînd în viața siAtarjiațională s-a. ajuns la o agravare | deosebită, s-au acumulat multă neîncredere și multe primejdii la adresa libertății și independenței popoarelor, a păcii și vieții întregii omeniri, este mai necesar ca oricind să fie întărită conlucrarea dintre popoare, pentru a opri cursul periculos al evenimentelor spre confruntare și război, pentru a promova ferm o politică de destindere, de respect al independenței și suveranității fiecărei națiuni, de colaborare și pace. Viața, realitățile lumii contemporane cer să se facă totul pentru a se renunța la politica de forță și de amenințare cu forța, pentru soluționarea tuturor problemelor dintre , state numai și numai pe' calea tratativelor, pentru^ securitate și încredere in Europa și în lume, pentru dezarmare, pentru o nouă ordine economică internațională, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.Pe plan mondial se desfășoară o amplă mișcare a popoarelor împotriva războiului, a politicii de înarmări — in primul rind 'a înarmărilor nucleare — pentru apărarea dreptului tuturor națiunilor la existență liberă și demnă, la pace. Oamenii de știință și cultură din diferite țări ale lumii participă activ la aceste mișcări de masă, conștienți de marile pericole pe care le generează politica de înarmări.în acest cadru, Comitetul Național „Oamenii de știință și pacea" va trebui să inițieze și să desfășoare în continuare largi acțiuni, să se alăture și să sprijine susținut toate inițiativele îndreptate spre dezarmare, spre oprirea cursului .pbriculos al evenimentelor spre încordare și război. Trebuie să facem totul pentru ca, împreună cu întregul popor, știința și cultura românească să participe tot mai larg la eforturile pentru înfăptuirea acestor deziderate vitale ale omenirii, pentru promovarea idealurilor colaborării și păcii, a cauzei destinderii și ințelegerii între popoare.în încheiere, doresc să asigur Conferința Națională că puternicul detașament al oamenilor de știință și cultură din țara noastră, conștienți de înaltele răspunderi ce le revin în înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru\ vor face totul pentru a se ridica la înălțimea acestor răspunderi, pentru a-și spori și mai mult contribuția la dezvoltarea economică și socială a țării, la înfăptuirea istoricelor hotăriri pe care le va adopta Conferința Națională, la desfășurarea neabătută a întregii opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de Înaintare a României spre comunism.
TOVARĂȘEI ILEANA JALBĂeconomico-sociale a patriei, năzuințele de pace și progres ale întregii noastre națiuni.încerc un sentiment de îndreptățită mîndrie patriotică față de faptul că pe ordinea de zi a acestui forum național al comuniștilor se află un ansamblu de probleme de importanță fundamentală .pentru indeplinirea exemplară a obiectivelor stabilite în acest cincinal pentru dezvoltarea socialistă a țării.Raportez Conferinței Naționale că organizația de partid a municipiului Botoșani s-a preobupat cu răspundere revoluționară, comunistă, patriotică de îndeplinirea sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea, de plenarele Comitetului Central, trans- punind in viață, cu hotărîre. indicațiile șl orientările date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, cu prilejul vizitei de lucru pe care ați efectuat-o în județul și orașul nostru.

Au fost obținute succese importante in primii doi ani ai actualului cincinal în îndeplinirea sarcinilor economice, depășirile la planul pro- ducției-marfă fiind, în 1981. de 429 milioane lei, iar în primele 10 luni ale anului 1982 de 45,1 milioane lei, în cea mai mare măsură pe seama creșterii productivității muncii.în domeniul investițiilor au fost puse în funcțiune, numai in acest an, fonduri fixe in valoare de peste 18 miliarde lei. dindu-se in exploatare 18 capacități de producție. De asemenea, au fost "date în folosință peste 4 500 apartamente, depășindu-se prevederile planului pentru această perioadă.Înțelegînd în profunzime indicațiile date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, am organizat, în toate unitățile industriale, ample acțiuni de dezbatere cu comuniștii, cu ceilalți oameni ai muncii a problemelor privind redu-

Cristiancerea consumului de materii prime, materiale, energie și combustibil, stabilind măsuri pentru creșterea gradului de ocupare a suprafețelor construite și introducere in fabricație a noi produse, cu greutate redusă și cu caracteristici funcționale superioare.Cu toate rezultatele bune obținute, trebuie să arăt că nu sîntem mulțumiți de modul în care au fost puse in valoare capacitățile și rezervele existente, că nu am acționat întotdeauna eu răspunderea necesară pentru realizarea producției fizice, reducerea și mai accentuată a consumurilor de materii prime și materiale, de combustibil și energie.In continuare, vorbitoarea a propus ca, în l'egătură cu recuperarea și refolosirea materialelor, conducerile ministerelor și centralelor industriale, la defalcarea sarcinilor anuale de plan la neferoase să țină seama de profilul întreprinderilor, de volumul producției șî de cantitățile de materii prime repartizate.Anălizîndu-se activitatea în spiritul exigențelor formulate de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, la plenarele C.C. al P.C.R.

din iunie și octombrie a.c., considerăm că activitățile politico-ideologice menite să asigure educația revoluționară a oamenilor muncii, întărirea disciplinei în producție nu au fost în mod corespunzător susținute de mijloacele muncii noastre organizatorice. La nivelul organizațiilor de bază, al unor comitete de partid, se acționează încă cu timiditate pentru promovarea spiritului critic și autocritic în aprecierea rezultatelor și a activității desfășurate, se manifestă încă destulă îngăduință față de unele fenomene de indisciplină, de încălcare a normelor comuniște de comportare în societate și familie. Măsurile pe care le-am stabilit în adunările de partid prilejuite de dezbaterea Expunerii prezentate de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c., au determinat impulsionarea muncii ideologice și polițico-educative, pentru creșterea gradului de conștiință a oamenilor, pentru întărirea continuă a ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate.Așa cum ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae

Ceaușescu, în magistralul Raport prezentat în fața Conferinței Naționale, vom acționa cu mai multă hotărîre pentru a promova, în activitatea organelor și organizațiilor de partid, un stil de muncă dinamic, pentru a întări combativitatea și exigența revoluționară. Ne vom spori preocuparea pentru ca, prin forme specifice ale muncii politico-educative, să-i ajutăm pe oamenii muncii să-și formeze o atitudine înaintată, în temeiul statutului lor de producători, proprietari și beneficiari, față de muncă, față de averea obștească. Vom acționa, de asemenea, cu inaltă răspundere, pentru perfecționarea activității de educare materialist-ști- ințifică a maselor.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul și municipiul Botoșani, asigur Conferința Națională, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort și vom mobiliza toate forțele, priceperea și capacitatea noastră creatoare în vederea îndeplinirii exemplare a hotărîrilor ce vor fi adoptate de acest mare forum al comuniștilor români. x

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI VASILE PUNGANMult stimate și iubite. tovarășe secretar general,Stimați tovarăși,Doresc să subliniez că sint întru totul de acord cu analiza și tezele cuprinse în Raportul — de o inestimabilă valoare teoretică și practică— pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a prezentat în fața Conferinței noastre naționale. Ca in atîtea alte împrejurări, și de această dată secretarul general al partidului a scos in evidență, cu clarviziunea și cutezanța revoluționară ce-i sint caracteristice, principalele probleme pe care le avem de rezolvat, sarcinile prioritare ce revin comuniștilor, întregului nostru popor, direcțiile fundamentale de acțiune pentru transpunerea consecventă în viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al XII-lea al partidului.Raportul reprezintă o chintesență a adevărurilor socialismului științific, aplicate creator la realitățile e- conomice și sociale ale României și se inscrie ca o -nouă și remarcabilă ■contribuție la îmbogățirea tezaurului universal al teoriei și practicii construcției socialiste și trecerii la comunism, pentru care noi, cei de azi ca și generațiile de mîine, vă sîntem profund recunoscători, mult stimate tovarășe secretar general.Desigur, pentru \noi, cei ce lucrăm in comerțul exteribr și cooperarea economică internațională, o semnificație cu totul aparte o au aprecierile critice și orientările pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a formulat in legătură cu munca și rezultatele din acest domeniu. Vă a- sigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că lucrătorii din comerțul exterior, iși însușesc in totalitate aceste critici și orientări și nu vor precupeți nici un efort pentru a-și îndeplini in condiții tot mai bune sarcinile ce le sint trasate.Participarea la diviziunea internațională a muncii se impune tot mai mult ca o necesitate obiectivă a creșterii economice a tuturor țărilor, a progresului întregii omeniri și capătă o mare însemnătate politică, ca factor al apropierii și colaborării intre popoare, al destinderii și păcii. „O colaborare activă și largă între toate statele lumii, in spiritul echității și avantajului reciproc— sublinia președintele României — constituie un factor de importanță fundamentală pentru progresul general al popoarelor, pentru securitate și pace".în acest sens și avînd ca suport succesele deosebite obținute pe plan intern, pe linia modernizării și diversificării economiei naționale, comerțul nostru exterior a cunoscut o creștere continuă. Ca urmare, de la precedenta Conferință Națională a

partidului și pină în prezent, volumul schimburilor economice externe ale României a sporit cu 55 la sută. Elementul cel mai dinamic al acestei evoluții l-a constituit exportul care, in decurs de cinci ani, a sporit cu 69 la sută, ca volum 40131, și cu 62 la sută în ceea ce privește volumul pe locuitor.Rezultatele menționate sint cu- atît mai grăitoare cu cît au fost obținute în condițiile agravării fenomenelor de instabilitate și criză pe plan mondial, ele demonstrînd convingător viabilitatea economiei noastre socialiste, capacitatea sa de a face față oricăror împrejurări.Concomitent cu creșterea volumului schimburilor, s-a Consemnat o îmbunătățire a laturilor calitative ale acestora, în primul rind, in structura exportului. Astfel, exportul de mașini, utilaje și mijloace de transport s-a dezvoltat mai rapid și ocupă primul loc în totalul exportului, în timp ce ponderea mărfurilor alimentare a ............................   'sută ia 9 la sută.Schimbările de flectat scăzut de la 18 lastructură s-au re- favorabil in creșterea eficienței exportului românesc. Ca urmare, in intervalul 1977—1982, prețul mediu de valorificare a unei tone de produse exportate a sporit cu aproximativ 55 la sută.Un alt factor calitativ a fost amplificarea cooperării economice internaționale, formă avansată a schimburilor economice externe, la a cărei inițiere, fundamentare conceptuală și promovare practică secretarul general al partidului a avut un rol determinant. în 1982, peste 30 la sută din exporturile românești z se realizează pe această cale.Un indicator nu mai puțin semnificativ al activității perioada prezintă gistrăm, cuti,v, inSîntem . .avem încă multe de făcut, că în activitatea noastră s-au manifestat și mai persistă o serie de neajunsuri, deficiențe care impietează asupra valorificării corespunzătoare pe piețele externe a potențialului industrial, tehnic și științific al României. Asigurăm Conferința Națională, pe dumneavoastră, mult rășe secretar general, concluziile formulate la vom acționa producătorii port, pentru cît mai bune trasat.în planul pe 1983 se prevede creșterea volumului comerțului exterior cu peste 13 la sută, a exportului cu

desfășurate in la care ne referim il re- excedentul pe care il înre- pentru al doilea an conse- balanța comercială a țării, pe deplin conștienți că mai.

stimate tova- că am desprins din criticile noastră și, că împreună cu ex-cuveniteadresahotărit,mărfurilor pentru îndeplinirea .in condiții a sarcinilor ce ni le-ați

18 la sută, iar a celui pe devize convertibile cu 19 la sută. Obiectivele sint pe deplin realiste, dar . înfăptuirea lor, mai ales în actuala conjunctură economică mondială, presupune o mobilizare desăvîrșită, eforturi sporite, perfecționarea întregii noastre activități. Așa cum s-a stabilit la recenta Plenară a Consiliului -Național al Oamenilor Muncii— pe baza Indicațiilor secretarului general ăl ' partidului nostru — in condițiile concurenței internaționale mereu mai aspre, avem datoria să urmărim cu fermitate sporirea competitivității produselor românești prin îmbunătățirea structurii ofertei de export și realizarea de produse cu calități și performanțe tehnice superioare, onorarea la termen a tuturor comenzilor partenerilor externi, valorificarea la un nivel cît mai înalt a potențialului material și a inteligenței poporului nostru.Ne angajăm ferm, tovarășe secretar general, să răspundem in 'condiții cît mai bune acestor cerințe — a arătat vorbitorul, prezentînd căile de realizare a lor. O atenție deosebită vom acorda folosirii integrale a marilor deschideri și posibilități create de neobosita dumneavoastră activitate internațională, stimate tovarășe secretar general.în raportul prezentat, secretarul general al partidului aduce o nouă și valoroasă contribuție la dezvoltarea conceptului românesc cu privire la raporturile internaționale. De la înalta tribună a Conferinței, prin cel mai autorizat reprezentant al său, neobositul luptător pentru pace, tovarășul Nieolae Ceaușescu, România adresează omenirii o nouă și vibrantă chemare la rațiune, realism, Ia colaborare. Să așezăm ferm dialogul și consensul în locul forței și amenințării cu forța, să se pună capăt cursei înarmărilor, să trecem la fapte pentru a lichida divizarea lumii în bogați și săraci și a instaura o nouă ordine economică mondială, să se acționeze hotărit pentru a determina o cotitură radicală spre destindere — iată sensurile fundamentale ale acestui apel inspirat de un inalt umanism și simț al responsabilității. yAnimați de aceste nobile idealuri— a spus in încheiere vorbitorul — doresc să lucrătorii exterior. bunătățească tate, să muncească înaltă răspundere i tru a aplica în practică Conferinței Naționale, pentru a spori contribuția schimburilor economice externe la ridicarea patriei noastre socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.

vă asigurămdin sistemul se angajează întreaga 
cu patriotică

că toți de comerț să-și îm- lor activi- dăruire și pen- hotărîrile

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MIHAI MARINAMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși, —îndeplinindu-mi mandatul încredințat de conferința organizației județene de partid Bistrița-Năsăud, vă rog să-mi îngăduiți să exprim totala adeziune față de conținutul Raportului prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării Conferinței Naționale.îmi revine cinstea deosebită de a da glas simțămintelor de aleasă prețuite, inaltă stimă și profund respect- pe care, asemeni întregului nostru popor, comuniștii, toți locuitorii județului le nutresc față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceapșescu, cel mai iubit fiu al poporului român, patriot înfiacărat, revoluționar consecvent care, de peste cinci decenii, desfășurați o pilduitoare activitate revoluționară pentru triumful idealurilor de drentate și libertate socială, pentru victoria socialismului pe pămintul scump al patriei noastre, pentru întărirea independenței și suveranității sale, pentru pace și colaborare în lume.O ilustrare vie a dinamismului pe

care l-a cunoscut și îl cunoaște întreaga viață economică și socială din patria noastră sint și progresele obținute de județul Bistrița-Năsăud, care a beneficiat de un volum important de investiții, asigurindu-se o creștere deosebit de accentuată a bazei tehnico-materiale. Fondurile fixe intrate în funcțiune in ultimii trei ani reprezintă peste 44 la sută din totalul celor existente. Preocu- pîndu-se mai susținut de utilizarea potențialului productiv, antrenînd mai puternic organele și organizațiile
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de partid, întregul personal muncitor in realizarea sarcinilor economice, producția industrială a crescut in primii doi ani ai cincinalului cu circa 48 la sută, într-un ritm mediu anual de 23,8 la sută, s-a lărgit considerabil gama produselor realizate, îndeosebi a celor din ramurile de vîrf. cum sint construcția de mașini, electrotehnică, mecanjcă fină.După ce a prezentat felul in care au fost îndepliniți și ceilalți indicatori principali ai planului, vorbitorul a spus : Militind cu consecvență pen-
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GHEMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolfje Ceaușescu pune cu strălucire în lumină munca neobosită a partidului nostru, în frunte cu secretarul său "general, a întregului nostru popor, pentru realizarea unei noi calități a vieții și a muncii, pentru creșterea rolului științei, invă- țămîntului, culturii, perfecționarea și dezvoltarea continuă a cadrului democratic, participarea directă și tot

tru înfăptuirea cerințelor noii revoluții agrare, a indicațiilor pe care ni le-ați dat, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru efectuate în județ, am realizat noi pași pe linia extinderii și modernizării bazei tehnico-mate- riale, ridicării potențialului productiv al pămintului, creșterii nivelului calitativ al lucrărilor, respectării tehnologiilor, asigurînd astfel realizarea producțiilor planificate la griu și porumb pentru anul 1982 și îndeplinirea obligațiilor la fondul de stat la griu, porumb, orz și cartofi ; s-a dublat, de asemenea, volumul producției de _ legume. In pomicultură am reușit sa îmbunătățim substanțial Starea livezilor, să asigurăm condiții ca județul Bistrița-Năsăud să devină, ; în următorii ani, unul din marii producători de fructe din țară, îndeosebi de mere. în zootehnie uorn realiza efectivele planificate în unitățile socialiste, avînd create în acest scop toate condițiile tehnico-mate- riale.-învățînd continuu din pilduitoarea dumneavoastră activitate, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, am trecut cu fermitate la aplicarea în viață a indicațiilor și sarcinilor ce ne revin din magistrala dumneavoastră Expunere la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c., neuitînd nici un moment că tot ceea ce înfăptuim trebuie să fie rod al muncii și creației conștiente a oamenilor. Așa cum s-a subliniat și în Raportul prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu, va trebui să punem un accent mai mare pe munca de educare a oamenilor, de ridicare a gradului de conștiință, a spiritului lor revoluționar și combativ, pe pre- pQ CU]tiVare„gătirea profesională, pe. cultivarea înaltei răspunderi' pe care o au iii' calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, în folosirea cu toată grija a tot ce ne-a încredințat societatea spre gospodărire și dezvoltare.în continuare vorbitorul s-a referit la unele nerealizări a sarcinilot- de plan, menționînd că "aceste restanțe se datoresc neajunsurilor din munca comitetului județean, ganelor și organizațiilor de din unitățile economice.Referindu-se în continuare dul in care se acționează realizarea autoconducerii și provizionării în vorbitorul a spus: vind autoconducerea și autoaprovizi- oparea teritorială, supus discuției și aprobării Conferinței Naționale, nu se va putea reajiza dacă nu vom acționa cu fermitate pentru a schimba concepția dăunătoare care, din păcate, mai dăinuie în unele comune, potrivit căreia aprovizionarea populației sătești trebuie s-o facă orașul. Recunoaștem în mod deschis că in ce privește gospodăriile populației, nu am acționat cu hotărîre, așa cum în nenumărate rînduri a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, ea în fiecare gospodărie să se-crească și să se contracteze cu statul un număr cit mai mare de animale. Din această cauză in Unele comune, în loc să crească efectivele de animale, asistăm la ^iminuarea numărului lor. Totodată, in unele comune din zonele necooperativizatc nu am acționat in mod constant, stăruitor pentru realizarea unor produse specifice, in vederea înfăptuirii schimbului ce s-a practicat întotdeauna intre deal și șes. Am înțeles bine spiritul programului privind autoaprovizionarea, supus aprobării Conferinței Naționale, și vom acționa cu fermitate pentru . traducerea lui in viață. In acest scop am stabilit un complex de măsuri care să asigure utilizarea rațională a fondului funciar, a bazei teh- nico-matieriale.în județul Bistrița-Năsăud sint suprafețe întinse de pășuni și finețe naturale. In ultima vreme manifestăm o mai mare preocupare pentru buna lor întreținere și folosire. Timp îndelungat nu s-a acordat atenția cuvenită'acestor terenuri, unele se prezintă într-o situație necorespunzătoare. care necesită în continuare mari eforturi pentru a le face cît mai productive, asigurînd astfel condiții necesare dezvoltării creșterii animalelor atît în unități agricole socialiste, cît și în gospodăriile populației.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicojae Ceaușescu. de hotărîrea nestrămutată a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, din județul Bistrița-Năsăud de a acționa într-o unitate indestructibilă pentru a înfăptui neabătut politica înțeleaptă, internă și externă a partidului și statului nostru, hotărîrile Conferinței Naționale.
mai activă a maselor populare la conducerea întregii activități, zările de pină din plin nostru, total al punereaIndustria chimică din România — ramură care a orimit, pe tot parcursul dezvoltării ei. ajutorul, indru-, marea nemijlocită, din partea tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu — se înscrie azi ca o ramură ce beneficiază din plin de cuceririle tehnicii și științei actuale, de importante fonduri fixe, capabilă să
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Reali- acum demonstrează justețea politicii partidului demonstrează atașamentul întregului popor la trans- in viață a acestei politici.

a or- partidla mo- pentru autoa- profil teritorial. Programul pri-

a-
asigure economiei naționale cea mai mare parte din produsele necesare tuturor ramurilor și să participe la schimburile internaționale de pro- . duse cu o pondere importantă.Volumul mare al investițiilorcordate acestei ramuri reflectă cu prisosință consecvența cu care partidul nostru, secretarul său general au aplicat in viață hotărîrea Congresului al XII-lea de dezvoltare a ramurilor industriale producătoare de materii prime de creștete a valorificării resurselor de materii pri-
(Continuare in pag. a VIII-a)
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(Urmare din pag. a VH-a)me, de asigurare într-o măsură tot mai deplină cu produse chimice a economiei noastre naționale.Față de realizările anului 1980, industria chimică românească va asigura în anul 1983 cu 47 la sută mai multe îngrășăminte chimice, cu 59 la sută mai multe fire și fibre chimice, cu 25 la sută mai multe produse macromoleculare, cu 30 Ia sută mai mult cauciuc sintetic, cu 36 la sută mai mulți detergenți, cu 18 la sută mai multe pesticide, cu 33 la sută mai mult zinc, și altele. Nivelul cheltuielilor la mia de lei pro- ducție-marfă va fi în 1983 cu 6,1 la sută mai mic decît în anul 1980.Consfătuirile organizate de dumneavoastră, tovarășe secretar general, cu cadrele din chimie, vizitele efectuate în întreprinderile industriei chimice, analizele repetate făcute pentru îmbunătățirea activității și creșterea eficienței muncii noastre au constituit pentru toți oamenii muncii din aoest sector o mobilizare generală pentru cinilor de sporire a tei ramuri.Urmare eforturilor cești ani, s-au pus în funcțiune 335 noi capacități de similat peste 830 au redus, pe de rile, pe de altă un consum sporit de produse chimice indigene economiei naționale.Ritmurile înalte de dezvoltare ale industriei noastre chimice din ceasta perioadă, sporirea capacității sale de satisfacere a cerințelor tot mai mari ale economiei n-ar fi fost posibile fără o dezvoltare și organizare pe baze științifice a activității de cercetare tehnologică și proiectare proprii.Doresc să menționez că este meritul de necontestat al activității neobosite a tovarășei academician

realizarea sar- eficienței aces-depuse în a-producție, s-au a- noi produse care o parte, importu- parte, au asigurat
a-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI DUMITRU BRENCIUMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, Stimați tovarăși,Asemenea tuturor participanților la Conferința Națională, mă.aflu sub puternica impresie a tezelor și ideilor de o deosebită însemnătate teoretică și practică din Raportul prezentat de secretarul general al Partidului Comunist Român, toyarășul Nicolae Ceaușescu, care a făcut o magistrală analiză asupra muncii și realizărilor poporului român in perioada de după cel de-al XII-lea Congres al partidului și a trasat noi căi de acțiune în vederea îndeplinirii exemplare a obiectivelor stabilite pentru actualul cincinal. -Un loc de seamă în cadrul Raportului a fost acordat agriculturii, analizării stadiului actual și perspectivelor de dezvoltare a acestei ramuri de bază a economiei naționale, căreia în etapa actuală îi rșyin sarcini tot atit de mari și de .importante ca și sectorului industrial. Mă folosesc de acest fericit prilej pentru a-i mulțumi din toată inima tovarășului secretar general al partidului pentru grija deosebită pe care o manifestă față de dezvoltarea continuă a agriculturii noastre socialiste.De numele partidului, al tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu — patriot înflăcărat, revoluționar consecvent în gindire și faptă, fiu iubit și venerat al poporului român — sînt legate toate marile realizări, toate împlinirile noastre din ultimii 17 ani. La progresul și dezvoltarea agriculturii noastre socialiste a contribuit și munca avînta- tă’ a cooperatorilor și mecanizatorilor, a tuturor oamenilor muncii din consiliul unic agroindustrial Scornicești. Acționînd cu fermitate și hotărîre pentru a transpune în fapte indicațiile secretarului general al partidului, pentru a obține recolte tot mai bogate, biroul de coordonare a activității politico-organizatorice din cadrul consiliului nostru a manifestat și manifestă o preocupare sporită în vederea ridicării producțiilor medii în fiecare cooperativă la nivelul celei din Scornicești, care continuă să fie o unitate-eta- lon.Cu îndreptățită mîndrie patriotică, raportăm Conferinței Naționale că oamenii muncii de la C.A.P. Scornicești — cooperatori, mecanizatori, specialiști — au adăugat, în a- cest an, noi și importante succese la cele obținute pină acum, producțiile din 1982 fiind cele mai mari din istoria unității. Astfel, la cultura griului am realizat o producție medie de 6 640 kg/ha, la floarea-soa- reiui 2150 kg/ha, la fasole boabe 1 504 kg/ha, iar Ia porumb — acționînd in spiritul indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a realiza loturi cu producții-record, de 15 000— 20 000 kg la hectar — am întreprins cele mai adecvate măsuri tehnice și organizatorice, reușind ca, în acest an, să obținem de. pe întreaga suprafață cultivată peste 22 000 kg știuleți ia hectar.Pentru generalizarea cooperativei agricole din unde solurile podzolice, scăzut de fertilitate, au formate în adevărate cernoziomuri, am organizat schimburi de experiență, punînd accent pe folosirea cît mai deplină a pămîntului, aplicarea tehnologiilor omologate la această unitate, utilizarea soiurilor și hibrizilor cu productivitate ridicată, respectarea strictă a densităților, precum și întronarea unui exigent climat de ordine și disciplină la executarea fiecărei lucrări agricole, la pregătirea terenului pină la magazinarea recoltei.Totodată, am extins inițiativa ganizării de loturi cu producții-record în toate fermele vegetale, autentice „laboratoare" de cercetare, unde membrii cooperatori și mecanizatorii din fiecare unitate agricolă își îmbogățesc și își perfecționează cunoștințele profesionale. Acționînd în acest fel, am reușit ca noile tehnologii de cultură fie mai bine cunoscute, ceea se reflectă și în faptul că o formație de lucru nu a obținut recolte mai mici de 4 000 kg griu și 5 000 kg porumb boabe la hectar. Așa se face că recolta medie se dică pe întregul consiliu la 8 149 porumb boabe la hectar, pe 8 352 cultivate, la neirigat producția griu fiind cu 612 kg mai mare decit cea planificată. Aceasta a permis consiliului unic agroindustrial Scor-

experienței Scornicești, cu un grad fost trans-

de în-or-

să ce nici
ri- kg ha de

proiectare și inginerie în cadrul Institutului

\

doctor inginer Elena Ceaușescu că a reușit să îmbine intr-un tot unitar întreaga activitate de cercetare științifică, tehnologicăcentral de chimie, indrumînd permanent, cu înaltă competență, dezvoltarea tehnologiilor românești în acest domeniu, ca și în celelalte.Sintem mindri să afirmăm astăzi, în fața participanților la Conferința Națională a partidului, că cercetarea chimică românească are potențialul intelectual și material capabil să dezvolte o industrie chimică modernă, industrie care să răspundă tuturor cerințelor.în Raportul prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu sînt subliniate cu deosebită claritate gravele neajunsuri privind • realizarea la timp a investițiilor. Trebuie să spunem că neajunsurile menționate de secretarul general al partidului s-au manifestat în mod special în sectorul industriei , chimice. Conducerea ministerului a avut o orientare greșită, începînd un număr mare de investiții, dispersînd forțele umane și materiale cu efecte negative asupra terminării și punerii la timp în funcțiune a instalațiilor. Funcționarea sub parametrii de proiect a unor instalații, întreruperile în funcționare, accidentele tehnice sau în multe cazuri nerespecta- rea disciplinei de fabricație au constituit, de asemenea, elemente ale diminuării producției, conducînd la reducerea indicelui de folosire a instalațiilor respective.Slaba mobilizare pentru recuperarea tuturor energetice și diminuare a costurilor de .muri mai mari de energie și materii prime.în conformitate cu propunerile din Raport, vom concentra eforturile pentru realizarea in timp scurt a investițiilor începute, pentru întreți

resurselor secundare materiale a dus la o ritmului de scădere a producție și la consu-

nicești să livreze la fondul de stat 28188 tone griu și 45 943 tone porumb, ceea ce înseamnă realizarea planului in proporție de 120 la sută, respectiv 182 la sută.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI IOAN TOTUMult Ceaușescu, dului,Stimate răși,Raportul Ceaușescu, partidului,

stimate tovarășe Nicolae secretar general al parti-tovarășe și ’stimați tova-tovarășului Nicolae secretarul general al ______ , reprezintă, prin întregul său conținut, un model de analiză a realizărilor obținute în primii doi ’ani ai actualului cincinal și, totodată, un program concret, de largă perspectivă, a cărei coordonată majoră o reprezintă creșterea continuă a eficienței economice, pe baza valorificării la maximum' 'â ' resurselor 1 '■ proprii. Valerițele concepției șecre- tarului general al partidului nostru cu privire, la rolul determinant al creșterii eficienței economice în sistemul transformărilor calitative care vor avea loc în țara noastră sînt, multiple și au semnificații deosebite.în primul rînd, stadiul actual al dezvoltării economice din țara noastră impune și permite trecerea de la așa-numita eficiență globală, în cadrul căreia se accepta compensarea efectelor economice cu sensuri contrarii, la realizarea eficienței economice a fiecărui factor al producției sociale. în acest context, programele speciale supuse dezbaterii Conferinței Naționale cu privire la valorificarea superioară și creșterea bazei de materii prime, reducerea consumurilor de materii prime, de combustibili și energie, intensificarea recuperării și valorificării resurselor materiale refolosibile, creșterea productivității muncii, reducerea, costurilob sint demonstrația concretă a concepției novatpare a secretarului general al partidului cu privire la conținutul și dimensiunile creșterii eficienței economice în țara noastră în etapa actuală.în al doilea rînd, prezintă o deosebită importanță faptul că, în concepția secretarului general al partidului nostru, obținerea unei eficiente economice maxime "presupune sincronizarea, în același timp, a efectului obținut cu efortul depus, sporirea continuă a rentabilității cu eforturi cît mai mici. Practica demonstrează că eficiența economic^ nu poate și nu trebuie să fie, amî- nată de la o etapă la alta. în 'viața economică, orice întirziere în realizarea făcute efectelor față de eforturile se' concretizează, de regulă,
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI FĂNICA UDMAstimate tovarășe NicolaeMultCeaușescu,Mult stimată t o v a ră ș ă Elena Ceaușescu,Cu vibrantă emoție, cu justificată mîndrie patriotică am ascultat magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fața Conferinței Naționale, document de inestimabilă valoare teoretică și practica in care sînt înfățișate marile victorii obținute în înfăptuirea hotări- rilor celui de-al XII-lea Congres al partidului.Mi-au revenit in minte cuvintele pe care le-ați rostit, mult stimate tovarășe secretar general, la Congresul al IX-lea al partidului. Spuneați atunci că ne așteaptă un drum lung și anevoios și pentru a-1 parcurge cu succes este necesar să nu precupețim nici un efort, să dezvoltăm acumulările și să avansăm intr-un ritm rapid, deoarece numai așa vom asigura un nivel ridicat de civilizație și bunăstare. Am străbătut, in perioada care a trecut de la acel moment epocal, mai mult de trei cincinale. Urmînd cu deplină încredere înțeleptele dumneavoastră îndemnuri și orientări, am obținut strălucite realizări în toate domeniile vieții economice și sociale. Poporul și partidul v-au ales pe dumneavoastră — cel mai iubit și stimat fiu al patriei — să conduceți destinele României. Și, pentru că succesele raportate astăzi, progresele fără precedent obținute se leagă indisolubil de gîndirea dumneavoastră cutezătoare, de rpunca fără preget pe care o desfășurăți pentru înflorirea națiunii, definim, in unitate de simțire și cu aleasă recunoștință, acest timp glorios „Epoca Ceaușescu".în această epocă și noi, lucrătorii ogoarelor, călăuziți de politica înțeleaptă a partidului, cu ajutorul multilateral al statului, înarmați cu agrotehnica înaintată, am învățat să 

nerea, repararea instalațiilor, îmbu- ( nătățirea calității pieselor de schimb și mărirea în continuare a numărului de repere asimilate, recuperarea tuturor resurselor energetice și de materiale reutilizabile, aplicarea rapidă a noilor tehnologii, asimilarea tuturor produselor cuprinse in pro-, gramele elaborate, astfel îneît în anul 1983 să realizăm în totalitate indicatorii de plan.Programele prezentate Conferinței Naționale reflectă grija permanentă a conducerii partidului, a tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu pentru creșterea în continuare a eficienței economice a întregii activități, pentru sporirea mai rapidă a bunăstării, a nivelului nostru de trai.Faptul că ne propunem să realizăm producția din 1983 cu energia electrică și combustibilii consumați la nivelul anului 1981 reprezintă, de asemenea, o sarcină deosebită, care va trebui să mobilizeze toate forțele existente în această ramură în vederea găsirii soluțiilor corespunzătoare și a micșorării acestor consumuri.Considerăm că programul recuperării și reutilizării materialelor refo- losibile trebuie să constituie în continuare un cîmp de acțiune foarte intensă, pentru ca în felul acesta să ne asigurăm într-o mai mare măsură materiile prime din asemenea resurse, să ieftinim producția.Oamenii muncii din industria chimică, convinși fiind de propriul lor potențial,' de sursele inepuizabile de noi idei pentru îmbunătățirea continuă a activității, se angajează, în fața Conferinței Naționale, a dumneavoastră, tovarășe secretar general, că își vor intensifica eforturile pentru a răspunde cu cinste sarcinilor ce le au de îndeplinit, că vor munci cu tot devotamentul pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea, a hotărîrilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.
Rezultate bune am obținut și în celelalte sectoare de . activitate, inclusiv în zootehnie. Numai în acest an, consiliul unic agroindustrial Scor- 

în scăderea eficienței economice, datorită acțiunii unui complex de factori, mulți dintre ei neprevăzuți.în al treilea rînd, obținerea unei eficiente economice în continuă creștere impune acțiunea conjugată a tuturor factorilor din . domeniile aprovizionării, proiectării, execuției și desfacerii producției, pentru încadrarea strictă în normele de -consum, adaptarea producției Ia cerințele pieței, ridicarea gradului de competitivitate atit din punctul de vedere al calității produselor, cit și al costurilor acestora. în acest cadru, prezintă , o deosebită importațiță 7 ' rijalizărea integrală a sarcinilor trasate de secretarul-general al partidului nostru cu privire Ia" rentabilizarea tuturor produselor pe căi economice, și în primul rînd pe calea reducerii costurilor de producție.După ce a subliniat că înfăptuirea obiectivelor înscrise în documentele Conferinței Naționale privind creșterea eficienței întregii activități economice presupune, totodată, perfecționarea sistemului financiar bancar, vorbitorul a spus : în contextul noului mecanism economic, este necesar să se acționeze cu toată fermitatea pentru dimensionarea reală a fondurilor necesare fiecărei acti- __vități, pentru lichidarea stocurilor supranormative, a creditelor nerambursate la scadență, precum și a unor fenomene de supradotare și slabă utilizare a resurselor interne ale întreprinderilor. Sistemul finan- ciar-bancar, prin pîrghiile de care dispune, trebuie să asigure la toate nivelurile și în toate sectoarele întărirea disciplinei financiare, respectarea legalității, desfășurarea unui control permanent și exigent asupra modului de gospodărire a mijloacelor bănești. Toate acestea presupun implicarea directă a organelor ciare și bancare în întreaga tate a unităților economice, pind cu fazele de elaborare a lui și a bugetului de venituri cheltuieli și terminînd cu analiza pe bază de bilanț a rezultatelor obținute.înțelegînd imperativele etapei pe care o parcurgem, toți cei care avem sarcini in domeniul financiar-bancar vom acționa ferm pentru eliminarea definitivă a birocratismului și rutinei. , a espectativei și indulgenței care se mai manifestă încă în activitatea unor organe financiar-bancare* pen- 

finan- activi- ince- planu- Și

muncim mai bine, am cutezat și am reușit să sporim de citeva ori rodnicia pămîntului. Mecanizatorii și țăranii cooperatori din Slobozia Mîndra mi-au încredințat mandatul de a raporta Conferinței Naționale că de pe cele 1 000 hectare cultivate cu porumb am obținut in medie 11 000 kg știu- leți la hectar și că pe mai bine de 30 la sută din suprafață, unde am executat numai lucrări de bună calitate și la timp, producția medie este de 15 tone știuleți la hectar.Așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru în județul Teleorman, am depus eforturi susținute pentru ridicarea potențialului productiv al pămîntului. Ca urmare a acestor măsuri, am produs anul acesta peste 20 000 tone de cereale, plante tehnice și legume, ceea ce ne-a permis să livrăm Ia fondul central al statului peste 12 000 tone de cereale, 6 500 hl de lapte și mari cantități de legume și alte produse. Prin depășirea producțiilor planificate, am beneficiat de premii în valoare de peste șase milioane lei, astfel îneît am putut să asigurăm o retribuție medie lunară în" zootehnie de 2 500—3,000 lei și o valoare a normei de aproape 80 lei.După ce a subliniat, că toți membrii' cooperatori și pensionarii' apți de muncă din comună participă cu răspundere sporită la lucrările cîm- pului în tot timpul anului, rămîn statornici în vatra satului, continuînd această frumoasă meserie moștenită din moși-strămoși, vorbitoarea a spus: Noi dăm o înaltă apreciere și sintem profund recunoscători pentru înțelepciunea cu care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, ați așezat profesia de agricultor alături de oricare altă profesie din ramurile „de vîrf" ale industriei.Vom face totul pentru a asigura sporirea substanțială a producției a- gricole vegetale și animale a jude- 
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Sirbii-Măgura — cu îngrășăminte din fermele
500 hec- din Po- vor fi organice zootehnicefața noas- unic agro- coordonare

nicești a livrat la fondul de stat peste 3 860 tone carne, 19 914 hectolitri lapte, 28 milioane ouă, precum și alte produse agroalimentare. ’Cu toate, aceste rezultate bune, nu putem fi mulțumiți atîta vreme cit avem în consiliu și unități care s-au ridicat încă Ia nivelul celor fruntașe. PentTu ca și în aceste unități să obținem, începînd cu anul viitor, un nivel ridicat de recolte, am trecut la înfăptuirea programului de ridicare a fertilității solului, care cuprinde atit lucrări complexe ameliorative, cît și administrarea de îngrășăminte organice și amendamente calcaroase. în această perioadă, peste 3 000 de hectare — din care tare numai la cooperativele horu și fertilizate provenite proprii.Sintem conștienți că în tră, a celor din consiliul industrial, a biroului de a activității politico-organizatorice do partid stau sarcini mari, inclusiv pe linia îmbunătățirii stilului de muncă. Tocmai de aceea, acționînd în spiritul principiilor generoase ale democrație^ socialiste, în viitor vom acționa în și mai mare măsură pentru antrenarea întregii suflări a satelor la valorificarea întregului potențial material de care dispun unitățile, la continua îmbunătățire a economice și gului noștru dustrial.în numele ani în urmă. Bărăganul la reușit să-și cinstească prin fapte cu- vîntul dat, aș vrea să exprim, de la această înaltă tribună, neprețuita noastră stimă, profundul respect față de cel mai iubit fiu al națiunii noastre, făurarul destinelor de aur ale României, ilustru propagator al păcii și prieteniei între popoare, și să-l asigurăm că vom acționa cu toată răspunderea pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri pe care le va lua Conferința Națională a Partidului Comunist Român.

activității sociale din raza între- consiliu unic agroin-tuturor celor care, cu s-au angajat să aducă Scornicești și care au

k

ceea. ce va prestigiului acest con- importanță cu privire comerciale,

tru transformarea pîrghiilor finan- ciar-bancare in principali factori dH namizatori ai eficienței și creșterii economice.în continuare, vorbitorul a spus : Așa după cum s-a subliniat în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, România consideră câ in prezent țările socialiste membre ale C.A.E.R. dispun de toate condițiile pentru soluționarea problemelor fundamentale ale progresului economico- social din fiecare țară, contribui la creșterea socialismului în lume. în text,.prezintă o deosebită propunerile țării noastre. ia" dezvoltarea relațiilora cooperării economice si tehnico-ști- ințifice peste prevederile din acordurile în vigoare, precum și cele referitoare la satisfacerea nevoilor de combustibili, energie și materii prime ale tuturor țârilor membre ale C.A.E.R., pe baza tratamentului egal, nediferențiat și necondiționat, și pe baza principiului avantajului reciproc. De asemenea, ar fi in folosul tuturor țărilor membre ale C.A.E.R. transpunerea în practică a propunerilor noastre privind extinderea cooperării în producție, pe baza unor programe de lungă durată, care să reflecte nivelul actual al înzestrării tehnice a fiecărei țări și care să asigure, totodată, folosirea integrală a capacităților de producție existente, lărgirea nomenclatorului de specializare pe produse în vederea satisfacerii nevoilor țărilor interesate.Aceste propuneri, ca și altele, nemenționdte în această intervenție, demonstrează pregnant preocuparea permanentă a secretarului nostru general pentru ridicarea pe un plan superior a relațiilor economice din cadrul C.A.E.R.Exprimind acordul deplin față de documentele supuse dezbaterii Con- ferinței Naționale, vorbitorul a spus' în încheiere : Vă rog să-mi permiteți, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, să vă asigur că toți cei care lucrăm in domeniile la care m-am referit vom acționa ferm pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor ce ne revin pentru sporirea contribuției noastre la înfăptuirea politicii revoluționare și patriotice a partidului nostru pe care o concepeți spre binele și prosperitatea întregului nostru popor.
țului nostru, pentru infăptuirea programului de autoconducere și auto- aprovizionare, văzind în aceasta o contribuție de seamă la întărirea continuă a alianței muncitorești-țără- nești, la ridicarea bunăstării mate- . riale și spirituale a întregului popor. Sini intru totul de acord cu sublinierea făcută de secretarul general al partidului nostru în Raportul prezentat la Conferința Națională, că nu putem consuma mai mult decît avem, câ, pentru a putea satisface in condiții tot mai bune cerințele de produse de larg consum și in primul rind alimentare, fiecare unitate a- gricolă trebuie să desfășoare o activitate tot mai eficientă, să obțină producții superioare.Sintem conștienți că în munca noastră se mai manifestă încă multe neajunsuri, că nu am făcut totul pdntru folosirea întregului potențial al pămîntului, a bazei tehnice de care dispunem. Avem toate condițiile să obținem în anul ce vine peste 5 500 kg griu, 15 tone de porumb știuleți, iar pe 30 Ia sută din suprafață, 20 tone la hectar, 3 000 litri lapte de vacă furajată. Acesta este angajamentul nostru.Exprimind adeziunea cooperatorilor și mecanizatorilor din Slobozia Mîndra și din întreg județul Teleorman la documentele ce vor fi adoptate de Conferința Națională, vorbitoarea a spus: în numele cooperatorilor din Slobozia Mîndra, al întregii țărănimi, vă mulțumim, tovarășe secretar general, pentru grija ce-o purtați dezvoltării agriculturii, pentru orientările de o deosebită importanță formulate în Raport. Așa cum ne-ați cerut din nou, vom acționa cu multă răspundere pentru întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele agricole, cooperatorii, specialiștii, toți oamenii muncii de la sate acționînd cu cea mai mare hotărîre pentru înfăptuirea revoluției agrare.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CONSTANTIN OLTEANUMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președinte al Republicii Socialiste România, comandant suprem al forțelor armate,Stimați tovarăși,Ca și celelalte momente de referință ale ascensiunii țării pe magistrala făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, actuala Conferință Națională a Partidului Comunist Român poartă amprenta puternicei personalități a tovarășului Nicolae Ceaușescu, al cărui, strălucit Raport prezentat aici domină conștiința comuniștilor, a întregului nostru popor. înfățișindu-ne un tablou de maximă cuprindere și finețe a dinamicii realității interne și internaționale, evaluate cu exemplară profunzime șl rigoare științifică în dimensiunile ei materiale și spirituale, sesizîndu-i cu perspicacitate contradicțiile și fixînd modalitățile rezolvării lor, Raportul fundamentează noi direcții pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XII-lea, deschide orizonturi largi înfloririi socialiste a țării noastre și afirmării ei demne în comunitatea mondială. Dînd răspunsuri optime imperativelor contemporaneității, acest document programatic întrunește aprobarea unanimă a națiunii și, împreună cu ea, adeziunea entuziastă a oștirii române.\ Vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să folosesc și acest prilej spre a da expresie aleselor sentimente de admirație, respect și recunoștință pe care vi le poartă cei ce-și servesc patria sub drapelul tricolor, pentru pildui- toarea dăruire și înalta responsabilitate comunistă cu care vă consacrați țelurilor nobile ale progresului patriei, pentru grija neslăbită ce o acordați dezvoltării forțelor de producție, perfecționării relațiilor sociale, întăririi statului democrației muncitorești revoluționare, apărării libertății, independenței și suveranității României, creșterii aportului ei ca factor de seamă al păcii și colaborării între popoare.Raportez Conferinței Naționale, dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, că și oștirea țării se înfățișează la acest istoric forum cu rezultate însemnate in îndeplinirea sarcinilor ce-i revin din hotărîrile Congresului al XII-lea, concretizate în Directiva dumneavoastră privind pregătirea militară și politică a armatei pe perioada 1981—1985, care stabilește într-o viziune unitară și. de largă perspectivă obiectivele și căile ridicării calității întregii activități a organismului militar pe coordonatele politicii interne și externe a partidului și. I statului.Generalii, ofițerii, maiștrii militari, subofițerii,' gradații și soldații, în frunte cu comuniștii, au depus eforturi intense în îndeplinirea indicatorilor prevăzuți în directivele și ordinele comandantului suprem al for
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI IANCU DRĂGANMult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă academician Elena Ceaușescu,Stimate ș'i stimați tovarăși,Magistralul raport prezentat Conferinței Naționale a partidului, document de ' însemnătate fundamentală în analiza stadiului și perspectivelor dezvoltării societății românești, constituie un amplu si cuprinzător program de acțiune in vederea perfecționării activității economice, ideologice și politico-educative în toate domeniile de activitate.Profunzimea științifică, cutezanța și clarviziunea în găsirea celor mai bune căi și mijloace de care depinde înaintarea fermă a societății românești pe noi trepte de civilizație și prosperitate constituie o strălucită modalitate de analiză profundă, proprie spiritului novator, revoluționar al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului nostru. Toate acestea reprezintă pentru noi, cei ce activăm pe frontul cercetării științifice și ingineriei tehnologice din metalurgie, un nesecat izvor de învățăminte teoretice și practice in abordarea problematicii cu care ne confruntăm în procesul îndeplinirii responsabile a sarcinilor de mare răspundere rezultate din programele- directivă ale celui de-al XII-lea Congres, din strălucitul Raport prezentat de iubitul nostru conducător Conferinței Naționale a partidului.Analizînd, în spiritul Raportului, activitatea institutului de cercetări metalurgice prin prisma obiectivelor majore ce le are de înfăptuit in perioada următoare, vorbitorul a spus : Permiteți-mi, stimate tovarășe secretar general, Să vă raportez că, mobilizați de sarcinile trasate de

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI TRANDAFIR COCĂRLĂStimați tovarăși,Raportul prezentat Conferinței Naționale, alături de celelalte documente programatice, concepute și elaborate sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. reprezintă o magistrală și strălucită sinteză științifică a drumului parcurs în infăptuirea Programului partidului nostru de edificare a socialismului și comunismului, un clar program de muncă pentru etapa viitoare de dezvoltare a țării noastre.Atît în Raportul prezentat, cît și in celelalte documente supuse dezbaterilor in Conferință, o atenție deosebită se acordă problemei asigurării surselor de energie, creșterii potențialului energetic al țării, valorificării acestuia cu o înaltă economie și eficiență, astfel incit România să devină independentă energetic' in cel mai scurt timp. In acest scop, Programul de dezvoltare energetică a țării prevede o intensificare a cercetărilor în domeniul geologic, minier și energetic, in vederea identificării și introducerii in circuitul economic de noi rezerve de combustibili.Printre sursele de energie cărora li se acordă o deosebită importanță este și energia electrică și termică. Doresc să raportez Conferinței că in perioada acestui cincinal una din directivele de bază stabilite — trecerea rapidă a producției de energie electrică pe cărbune inferior, din resursele proprii ale țării și reducerea producției de energie electrică, pe hidrocarburi — este in curs de realizare, astfel incit, în termocentralele funcționînd pe cărbuni și șisturi bituminoase ajunge la 34,8 miliarde kWh in anul 1985, față de 17,9 

țelor armate române pentru potențarea factorilor ce determină capacitatea de luptă a oștirii, astfel ca ea, împreună cu celelalte componente ale sistemului apărării naționale, să fie in măsură să treacă in cel mai scurt timp la executarea oricăror misiuni. în acest sens, s-au realizat progrese in formarea cadrelor, în că- lirea lor politico-ideologică, in perfecționarea metodologică, în însușirea științei militare, a tacticii și strategiei, potrivit principiilor doctrinei militare românești fondate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Totodată, 'așa cum dumneavoastră ne cereți permanent, ne-am .străduit să imprimăm pregătirii trupelor un caracter intensiv, practic-aplicativ, astfel ca la toate eșaloanele să se poată acționa ziua și noaptea, în orice anotimp, în condiții complexe și dificile. Ca urmare a măsurilor întrbprinse din inițiativa secretarului general al partidului, s-a creat o bază proprie de satisfacere a nevoilor de apărare, ceea ce a permis ca armata să-și completeze înzestrarea cu armament și alte mijloace tehnice cu performanțe superioare, care au determinat ridicarea puterii de foc a tuturor armelor, mărirea gradului de operativitate și a mobilității, în pas cu cerințele evolutive ale luptei armate actuale. îndeplinind prevederea Directivei, Ministerul Apărării Naționale a preluat intr-o proporție crescută conceperea, proiectarea și fabricarea unor tipuri de material militar.Transpunînd în viață ordinele' și indicațiile comandantului nostru suprem, s-a amplificat și perfecționat pregătirea comună a armatei cu unitățile Ministerului de Interne, gărzile patriotice și celelalte formațiuni populare, conlucrarea dintre comandamentele militare și consiliile locale de apărare, în lumina concepției noastre că apărarea patriei este cauză și operă a întregului popor.De asemenea, oștirea și-a onorat sarcinile fixate de conducerea partidului privind participarea Ia dezvoltarea economiei, contribuind la extinderea surselor energetice, la edificarea de noi construcții industriale, la lărgirea sistemului de irigații, la strîngerea recoltei și altele ; armata constituie o prezență activă în viața politico-ideologică, cultural- educativă, științifică și artistică a țării.în același timp, în conformitate cu principiul autoaprovizionării, și armata a obținut însemnate cantități de produse agroalimentare necesare hrănirii efectivelor, degrevîndu-se în mod corespunzător bugetul statului.Realizările menționate încorporează rodnica activitate a organelor și organizațiilor de partid, care își exercită cu competență rolul de forță politică conducătoare în toate domeniile vieții ostășești, militează ca armata să-și îndeplinească ireproșabil misiunea de înaltă școală de edu
dumneavoastră cu prilejul vizitei in institutul nostru, beneficiind de îndrumarea nemijlocită și de înalta competentă științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, am reușit să realizăm in acest an, în producția proprie, peste 4 000 tone de oțel de inaltă puritate și aliaje speciale, să finalizăm cercetările privind extinderea utilizării huilelor slab cocsificabile, precum și a cărbunilor necocsificabili la fabricarea cocsului, prin .care se permite utilizarea a circa 1,5 milioane tone/an . cărbune.Cercetările noastre evidențiază, de asemenea, posibilitatea utilizării minereurilor sărace de fier și mangan, care vor contribui la reducerea importurilor de minereuri echivalent cu 60 la sută fier de circa 16 mil. tone, definitivarea tehnologiei de fabricație a aluminei tubulare necesare industriei refractare, aflîndu-ne in prezent la această problemă în faza de proiectare, împreună cu Institutul central de chimie, a instalației industriale cu o capacitate de 20 000 tone/an, care va intra cit mai curind în funcțiune pe platforma întreprinderii de alumină-Oradea, reducînd prin aceasta importul cu 30 mii. dolari.Raportindu-ne la necesitatea creșterii rolului industriei metalurgice în asigurarea aprovizionării tehnicb- materiale a tuturor sectoarelor de activitate, a creșterii ponderii produselor acestei ramuri la export, așa cum pe bună dreptate ați arătat ieri, tovarășe secretar general, și . astăzi tovarășa acad. dr. ing. Elena , Ceaușescu, ne dăm seama de necesitatea intensificării și îmbunătățirii substanțiale a activității noastre de cercetare, inginerie tehnologică și de producție, in vederea soluționării
miliarde kWh cit s-a realizat in anul 1980.Pentru realizarea acestei importante creșteri a producției de energie electrică pe cărbune se vor construi in acest .cincinal termocentrale electrice cu o putere instalată de peste 4 '40(T MW, iar în perioada 1986—1990 de încă circa 2 400 MW.Ne revine sarcina nouă, celor care lucrăm in domeniul energetic, precum și furnizorilor de utilaje pentru termocentralele electrice, să impulsionăm lucrările, să devansăm punerea în funcțiune, să îmbunătățim activitatea de exploatare, întreținere și reparații pentru a evita neajunsurile in alimentarea consumatorilor cu energie electrică și termică. Cu ajutorul deosebit pe care l-am primit din partea conducerii partidului, personal a tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, am mobilizat toate forțele pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin.Una din direcțiile pe care a fost orientată dezvoltarea energeticii românești este intensificarea punerii in valoare a potențialului hidroenergetic de care dispune țara noastră. Raportez Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român că în acest cincinal se vor amenaja cursuri de apă și se vor pune în funcțiune hidrocentrale electrice cu o putere instalată de aproape 2 500 MW’— față de circa 3 600 MW. cît s-a realizat în întreaga perioadă de după eliberare. O bună parte din obiectivele energetice ale acestui, ■cincinal, cum sînt hidrocentrala Bră- dișor de 115 MW, hidrocentrala Turnu de 70 MW, hidrocentrala Că- limănești de 38 MW și altele, au șl intrat in exploatare, iar celelalte se 

cație patriotică, revoluționară, cetățenească a tinerilor aflați sub arme, pe baza orientărilor stabilite activității politico-ideologice la Plenara Comitetului Central din iunie a.c., care au căpătat un nou relief în Raportul rostit aici de secretarul general al partidului.Ne este însă limpede că în munca noastră s-au manifestat și unele neajunsuri. Factorii de comandă, politici, tehnici din armată își regăsesc propriile deficiențe in lipsurile analizate și supuse criticii în lucrările conferinței.însuflețiți de obiectivele și sarcinile cuprinse in documentele Conferinței Naționale a partidului, insu- șindu-ne în continuare și aplicînd prevederile doctrinei noastre militare, ale Directivei comandantului suprem, aprofundînd opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, vom depune întreaga energie pentru ca armata să corespundă aprecierii conducătorului nostru de braț înarmat al poporului. în acest scop vom acționa pentru a înfăptui noua calitate în toate domeniile, pentru a ridica la cote superioare pregătirea de luptă și politică, conștiința socialistă, patriotică, a militarilor de toate gradele, răspunderea în muncă, ordinea și disciplina, gospodărirea economicoasă a bunurilor din înzestrare, pentru a asigura integral în viitor din resurse proprii necesitățile trupelor la carne și alte produse agroalimentare. Vom acorda o atenție și mai mare cooperării armatei cu celelalte forțe ale sistemului apărării naționale, sarcinilor ce ne vor reverii pe tărîm economic, pe frontul politico-educativ și cultural al țării.Raportez că armata își însușește pe deplin și susține' propunerea de profundă semnificație cuprinsă în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu privind menținerea cheltuielilor anuale pentru apărare pe întregul cincinal la nivelul lui 1-982.Pe baza principiilor pe care Republica Socialistă România le promovează statornic în relațiile sale externe, oștirea noastră va colabora, și în continuare, cu armatele statelor participante la Tratatul de la Varșovia. cu armatele tuturor țărilor socialiste, ale altor state, indiferent de orînduirea socială.în încheiere, vă rog să-mi dați voie să exprim încă o dată deplinul acord al cadrelor și ostașilor cu Raportul și programele supuse dezbaterii Conferinței Naționale, pe care sint hotăriți să le realizeze neabătut, muncind cu abnegație pentru ridicarea măiestriei lor militare, astfel încit armata română — profund devotată patriei, poporului și partidului — să fie gata oricînd ca, împreună cu întreaga națiune, să apere cuceririle revoluționare, independența, suveranitatea și integritatea patriei, să execute întocmai ordinele comandantului ei suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
mai operative a problemelor tehnice și tehnologice cu care se confruntă întreprinderile în reducerea consumurilor specifice, creșterea calității produselor și reducerea importurilor.După ce a relevat unele deficiențe în activitatea institutului, vorbitorul a spus : Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că fiecare lucrător din cercetarea și proiectarea metalurgică se consideră mobilizat și direct răspunzător de rezolvarea obiectivelor din planul Institutului central în vederea îndeplinirii sarcinilor șl angajamentelor asumate pe 1983 și pe întregul cincinal, pentru care dispunem de toate condițiile materiale și umane.Sintem jiotărîți, tovarășă academician Elena7Ceaușescu, ca, prin munca noastră, să realizăm creșterea de trei ori a capacității de producție proprie de oțel din institut și aliaje de înaltă performanță, să realizăm toate oțelurjle din structura tipizată, atit pentru export, cît și pentru cerințele interne. Ne angajăm să acționăm cu mai multă perseverență in anul 1983 pentru reducerea importurilor de specialități, pentru creșterea coeficientului de scoatere prin dezvoltarea și diversificarea producției de oțel turnat continuu, îmbunătățirea calității producției de prafuri și plăci termogene și izolante, ridicarea' calității oțelurilor prin aplicarea in mai mare măsură a tehnologiilor neconvenționale.în încheiere, permiteți-mi, j mult iubite și stimate tovarășe sepretar general, să-mi exprim acordul deplin față de Raportul prezentat, față de celelalte documente supuse dezbaterii Conferinței și să mă angajez plenar in fața înaltului forum al comuniștilor că voi lupta neobosit pentru realizarea lor în mod exemplar.
află în execuția, unele în fază înaintată.în prezent se elaborează proiectele pentru 'amenajările hidroenergetice ale cincinalului 1986—1990, cincinal în care se vor instala încă 3 600 MW, atît cît s-a instalat in întreaga perioadă 1944—1980.în scopul valorificării integrale a potențialului hidroenergetic a fost inventariat și potențialul amenajabil prin microhidrocentrale, în acest cincinal urmind a se construi peste 700 de asemenea centrale, iar în perioada 1986—1990 circa 800, astfel încit puterea nou instalată în microhidrocentrale să fie suplimentată cu 160 MW, respectiv cu 230 MW în acest deceniu. Ministerul nostru, în vederea sprijinirii organizațiilor locale, a elaborat proiecte tip pentru microhidrocentrale, precum și soluții constructive pentru captări de apă, aducțiuni și bazinele acestora, acor- dindu-se permanent asistență de specialitate in realițarea acestora in concordanță cu concepția generală de amenajare a potențialului hidroenergetic național.Un accent deosebit va fi pus pe dpzvoltarea energeticii nucleare, puterea instalată urmind să atingă 3 500 MW în 1990. Prima unitate care se compune din cinci grupuri de 660 MW se află deja in faza avansată de construcție la Cernavodă.Pe această bază, structurile puterii instalate în sistemul energetic național se vor îmbunătăți calitativ, crescînd ponderea din total a centralelor pe cărbuni și șisturi bituminoase. hidroelectrice și nucleare și scăzînd ponderea celor pe hidrocarburi.
(Continuare în pag. a IX-a)
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(Urmare din pag. a VIII-a)Aportul resurselor energetice refolosibile și al surselor de energie neconvenționale Ia acoperirea consumurilor din economie se prevede să crească în mod sensibil.Sîntem angajați ca în paralel cu acțiunile pentru dezvpltarea bazei energetice să întreprindem cu mai multă fermitate măsuri de economisire a combustibililor și energiei în toate domeniile primul rind în care este unul consumatori.Pe această linie, sînt în curs de derulare acțiuni privind ridicarea continuă a nivelului de exploatare a instalațiilor prin supravegherea și întreținerea calificată a acestora, creșterea operativității de intervenție

de. activitate și, în ramura energetică, dintre cei mai mari

in remedierea defecțiunilor, în vederea sporirii simțitoare a gradului de utilizare a puterii instalate, reducerea adaosului de păcură Ia cazanele cu funcționare pe combustibil solid prin terminarea în 1983 a lucrărilor de modernizare a grupurilor de 330 MW de la Rovinari și Turceni, îmbunătățirea calității lucrărilor de reparații la toate grupurile energetice concomitent cu reducerea duratei acestora, creșterea randamentelor fii reducerea consumurilor specifice ale agregatelor energetice.Doresc să informez Conferința Națională că sîntem conștienți de faptul că unele din greutățile ce se mai manifestă in asigurarea consumatorilor cu energie ni se datorează și nouă, celor care lucrăm în acest domeniu. Pe bună dreptate am fost aspru criticați în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru că nu

am acționat cu suficientă fermitate pentru punerea în funcțiune la termen a obiectivelor energetice, nu am reparat la timp grupurile programate și nu am intervenit cu suficientă operativitate la înlăturarea avariilor care au apărut în sistemul energetic național. Ne angajăm să facem totul pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin și pentru alimentarea continuă a consumatorilor cu energie electrică și termică.în scopul instalării pînă la sfîrși- tul acestui deceniu a aproape 18 000 MW capacități noi în centrale electrice pe cărbune, hidro și nucleare, vom acționa pentru creșterea capacităților de producție ale trusturilor proprii de construcții-montaj, a dotării cu utilaje de mare productivitate, a atragerii și stabilizării forței de muncă pe toate șantierele Ministerului Energiei Electrice.

comuniștilor, al tuturor lucrătorilor ogoarelor din județul Sibiu — români, geqnani, maghiari — să răspundem prin fapte de muncă, prin realizări tot mai bune înaltei datorii patriotice de a contribui, pe măsura posibilităților noastre reale, a tradițiilor de hărnicie și pricepere la realizarea sarcinilor reieșite din documentele programatice care vor adoptate de Conferința Națională partidului. fi a
/ CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MIHAI GAFIȚEANU

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI DUMITRU BADEAMult iubite și stimate'* tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului în fața Conferinței Naționale face o amplă analiză a drumului parcurs de la Congresul al XII-lea și pînă în prezent, direcționînd, totodată, noi căi de acțiune în vederea înfăptuirii obiectivelor actualului cincinal.După ce s-a referit la felul în care au fost îndeplinite, la întreprinderea „23 August" din București, sarcinile' de plan pe acest an, vorbitorul a spus : Aceste realizări reflectă creșterea rolului organelor și organizațiilor de partid în conducerea și organizarea întregii activități economico- sociale din întreprindere, a contribuției lor active la mobilizarea plenară a' potențialului uman și material de care dispunem pentru înfăptuirea sarcinilor de plan, avînd ca bază liotărirea program elaborată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, căruia îi adresăm și cu acest prilej vii mulțumiri pentru sprijinul concret ce ni l-a dat cu ocazia vizitelor de lucru efectuate în întreprindere, a participării la adunările generale ale reprezentanților oamenilor muncii.Multe din aspectele negative pe care le-ați subliniat dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, în Raportul prezentat Conferinței' Naționale se regăsesc și în activitatea noastră. Realizăm unele produse care nu corespund din punct de. vedere calitativ, cu o rentabilitate scăzută ; consumul de materii prime și materiale pe unitate de produs este încă mare. Deși în ultimul timp

am înregistrat unele progrese pe linia înnoirii producției, trebuie să recunoaștem deschis în fața Conferinței Naționale că am depășit în mod nejustificat durata de asimilare a unor produse de importanță deosebită pentru economia națională, așa cum sînt locomotivele, de 2 400 CP și unele motoare de mare putere. De asemenea, datorită lipsurilor noastre privind organizarea temeinică a producției și a muncii, se lucrează neritmic, executîndu-se în ultima decadă a lunii un volum mare, de producție, cu efecte negative asupra productivității, a costurilor și mai cu seamă asupra calității. Totodată, ne dăm seama că, prin, nerealizarea la timp de către întreprinderea „23 August" a unor cooperări, producem mari greutăți unor beneficiari și, în ultimă instanță, economiei naționale. Față de posibilitățile reale existente în întreprinderea noastră, e- conomiile de energie electrică și combustibil sînt minime, iar în ceea ce privește valorificarea materialelor recuperabile și recondiționarea pieselor avem încă multe cut.Pentru lichidarea cît mai a acestor stări de lucruri punzătoare, am întocmit un de măsuri cu termene și responsabilități precise, pentru a căror înfăptuire sîntem hotărîți să acționăm cu fermitate și consecvență.Cu unele neîmpliniri ne confruntăm și in activitatea politico-educa- tivă. Magistrala expunere a secretarului general al partidului la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din iunie a.c. ne oferă o concepție clară, limpede cu privire la conținutul și formele muncii educative. Cu

de fă-grabnică necores- program

toate acestea, nu am reușit întotdeauna să asigurăm eficiența corespunzătoare acțiunilor inițiate in scopul formării și transformării oamenilor. Aceste neajunsuri pun cu atît mai mult in evidență necesitatea îmbunătățirii muncii educative, a creșterii rolului organizațiilor de partid, de sindicat și U.T.C., a consiliilor oamenilor muncii pentru întărirea spiritului critic și autocritic, a climatului de exigență la toate colectivele și locurile de muncă, pentru statornicirea unei atitudini ferme, muncitorești, împotriva celor care încalcă disciplina muncii, normele de conduită socială.Raportăm Conferinței Naționale că cei peste 18 000 de oameni ai muncii de la întreprinderea „23 August" subscriu în totalitate la Legea privind participarea oamenilor muncii cu părți sociale la fondul de dezvoltare a întreprinderii, deoarece prin aceasta se dezvoltă spiritul de răspundere al personalului muncitor în calitatea de proprietar, producător și beneficiar, sentimentul de stă- pin al proprietății socialiste, preocuparea pentru apărarea și dezvoltarea unităților economice.Vă rog să-mi permiteți, în încheiere, să exprim acordul meu deplin cu documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționalp a partidului și să asigur pe mult stimatul și iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că puternicul colectiv muncitoresc de la întreprinderea „23 August" din Capitală va acționa cu energie și responsabilitate comunistă pentru înfăptuirea hotărîrilor ce vor fi adoptate, pentru înflorirea continuă a României socialiste.

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Raportul prezentat de tovarășul Nicplae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în cadrul Conferinței Naționale înscrie o pagină de glorie și mindrie în cartea celor mai mari evenimente ale istoriei românești, ale neîntreruptei noastre deveniri socialiste, în înaintarea fermă a României spre comunism.Document de inestimabilă valoare teoretică și practică, străbătut in întregul-său cuprins de originalitatea și spiritul consecvent revoluționar proprii gîndirii secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, deschizînd perspective cutezătoare în toate domeniile de activitate, Raportul constituie un vast program de mobilizare a energiilor și capacității tuturor celor ce lucrăm în învățămînt. Toate acestea fac ca adeziunea noastră să exprime starea de statornică aprobare și deplină tilor/ a tuturor studenților din din Iași pentru tezelor și direcțiilor cuprinse în magistralul Raport prezentat la acest mare forum al Partidului Comunist Român. 1în toamna acestpi an am trăit momente de înaltă satisfacție prilejuite de vizitarea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu a platformei Institutului

angajare a comuniș- cadrelor didactice, a Institutul politehnic aplicarea în viață a

CUVÎNTULiubite tovarășetovarășă Elenași stimați tova-

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI MARIA GHIȚULICĂ

politehnic, prilej care ne-a făcut să beneficiem de îndemnuri și orientări de cea mai înaltă competență.Vă raportăm, tovarășe secretar general, că toate sarcinile și indicațiile pe care ni le-ați trasat au devenit pentru noi îndatoriri la a căror realizare ne-am angajat cu răspundere. vOrganizațiile de partid, întregul personal didactic din centrul universitar Iași acționează hotărît pentru a asigura studenților cele mai largi posibilități de'afirmare a capacității lor de creație științifică, tehnică și cultural-artistică, de formare plenară a spiritului de autoperfecționare și de receptivitate față de nou. Acționăm, de asemenea, pentru consolidarea procesului de îmbinare firească a pregătirii profesional-știin- țifice a tineretului studios cu formarea sa în spiritul revoluționar al muncii.După ce a subliniat că școala tehnică superioară ieșeană a cunoscut o puternică transformare, pregătind un însemnat contingent de viitori specialiști — aproape 17 000 de stu- denți — vorbitorul a spus : Institutul politehnic din Iași și-a lărgit sfera colaborărilor în domefiiul cercetării și al producției cu fieste 110 întreprinderi. Au fost soluționate teme prioritare în domeniul chimiei, energeticii, construcției de mașini, teme a căror valoare este probată și de cele 60 de brevete obținute anual.Sîntem însă pe deplin conștienți că încă nu am reușit să realizăm integra] tot ceea ce ne-am propus, I

cu atît mai mult cu cît mai înregistrăm unele rămîneri în urmă la autodotarea unor locuri de muncă ,de pe platforma institutului nostru, la finalizarea unor teme de cercetare, precum și la pregătirea ritmică și temeinică a tuturor studenților.Pornind de la orientările cuprinse în magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, tovarășe secretar general, vom acționa cu hotărîre pentru eliminarea tuturor neajunsurilor, pentru creșterea contribuției învăță- mîntului politehnic ieșean la dezvoltarea mai rapidă a economiei județului Iași și a întregii țări.în continuare, vorbitorul a spus : Cadrele didactice, elevii și studenții ieșeni urmăresc cu profund respect activitatea prodigioasă a secretarului general al partidului, aderînd din inimă Ia toate acțiunile pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le desfășoară pentru pace pe planeta noastră, pentru o nouă ordine internațională în lume, pentru continua a- firmare a României socialiste toate continentele.Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toate cadrele didactice, întregul tineret studios din Institutul politehnic din Iași, asemenea întregului popor, vor depune toate eforturile și vor mobiliza întreaga lor energie și capacitate pentru a da viață hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, aducîndu-și astfel contribuția la progresul și prosperitatea patriei noastre, Republica Socialistă România.

pe
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Stimați tovarăși,Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu reprezintă o excepțională sinteză a rodnicei activități desfășurate sub conducerea partidului, a secretarului său general, de întregul ■nostru'* popor, ' llețitor tablou al; tranâforâiărilpri ,pj- voluționare, al impresionantelor-'reă-- lizări dobindite în toate domeniile vieții economico-sociale de la Con- 'gresul al XII-lea al P.C.R. pînă in prezent, contribuție magistrală la îmbogățirea tezaurului de gindire al socialismului științific, al mișcării comuniste și muncitorești.Istoricele realizări obținute prin munca plină de abnegație și devotament a întregului popor, zate în Raport dovedesc pe deplin justețea politicii partidului creșterea continuă a capacității sale de mobilizare a maselor și de conducere a societății constituind o expresie grăitoare a încrederii tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate in partid, în politica sa înțeleaptă, a unității de nezdruncinat a întregului popor in jurul partidului, al se- . cretarului nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. >Raportăm Conferinței Naționale a partidului, secretarului general că sarcinile ce revin județului Vrancea din hotăririle Congresului al XII-lea se înfăptuiesc cu succes. Anul trecut, . în industrie, am realizat și am depășit sarcinile de plan la toți indicatorii. In acest an, pe 11 luni, de asemenea, sarcinile de plan au 1'ost îndeplinite.Cu toate rezultatele bune obținute trebuie să subliniem că în industria județului Vrancea. se mențin și unele neajunsuri. Astfel în unele unități economice nu se acordă atenția cuvenită problemelor legate de eficiența economică, se mențin în fabricație produse învechite, nerentabile, mari consumatoare de metal, precum și tehnologii necorespunzătoare, cu productivități reduse ; acționăm

. insuficient pentru utilizarea materialelor recuperabile și refolosibile, precum și a unor subansâmble și piese uzate. încă nu am reușit să sădim în conștiința fiecărui om al muncii spiritul de economie, de bun gospodar. Ca urmarp,»<dn..unelev unir insu-. ț&ți au jost depășite consumurile’ ■ planificate de combustibil și energie cu efecte negative asupra indicatorilor de eficientă. Toate aceste neim- pliniri se datoresc și neajunsurilor din activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de conducerile unităților și ne stă în putință să acționăm pentru a întrona ordinea și disciplina.Așa cum s-a subliniat în Raport, pentru realizarea programelor de dezvoltare a agriculturii trebuie făcut totul pentru creșterea rapidă ~ producțiilor agroalimentare, făcîndu-se astfel pe deplin tățile economiei naționale și creînd disponibilități pentru export, acest an, în județul Vrancea am șit să ne realizăm sarcinile de vrare la fondul de stat la grîu, rumb, struguri, legume, fructe și la alte culturi, asigurînd, totodată, condiții pentru buna aprovizionare a populațieiTrebuie să recunoaștem deschis însă că nu am pus în valoare toate posibilitățile ce le avem pentru a folosi fiecare metru pătrat de pămînt, așa cum ne-a indicat de fiecare dată secretarul general al partidului, ceea ce. a făcut să nu asigurăm livrarea în totalitate la fondul de stat a obligațiilor ce ne-au revenit. \în comunele din zona de munte a județului Vrancea trebuie să dezvoltăm tradiția creșterii oilor și a vitelor cornute, să determinăm toți lucrătorii satelor să crească în gospodăria personală animale nu numai pentru nevoile proprii de hrană a familiei,-ci și pentru a livra statului pe bază de contract.Putem să spunem aici, în Conferința Națională a partidului, că noi am scăpat din atenție controlul, în-

sinteti-nostru, a satis- necesi-In reu-li- po—

drumarea și ajutorarea gospodăriilor populației pentru a spori participarea lor la asigurarea fondului de stat cu carne, lapte, ouă și alte produse agroalimentare. De asemenea, dorim să relevăm că specialiștii care lucrează in.zooțebnie nu și-au, făcut pe deplin datoria pentru ameliorarea mai rapidă, a raselor de animale, iar consiliile populare județean și comunale nu s-au ocupat în mod stăruitor pentru intreținerea și îngrijirea pășunilor și fînețelor naturale, care în une-' le locuri sînt de foarte slabă calitate.Noi, în Vrancea, ne mai confruntăm în activitatea politico-educativă cu situații în care problemele dezvoltării conștiinței socialiste sînt tratate schematic și simplist. Nu în -toate cazurile am reușit să acționăm cu fermitate împotriva celor certați cu ordinea și disciplina, a celor care nu au înțeles încă că nu au numai drepturi, dar și datoria de a munci, de a munci bine, de a produce valori materiale și spirituale și nu numai de a consuma. Ne angajăm in fața Conferinței Naționale să lichidăm neajunsurile semnalate, să obținem rezultate mai bune în acest domeniu, avînd mereu înainte teza formulată de secretarul general al partidului, potrivit căreia criteriul suprem de apreciere a activității politico-educative este eficiența sa, măsura în care contribuie la conferirea unei calități noi, superioare, la participarea oamenilor muncii la Îndeplinirea exemplară a sarcinilor trasate de partid.Doresc, în încheiere, să dau glas voinței și hotărîrii comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din z Vrancea, de a aplica neabătut prețioasele teze și idei formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, de a înfăptui hotăririle Conferinței Naționale a partidului, de a contribui și mai mult la dezvoltarea multilaterală a patriei, la creșterea bunăstării întregului popor, la triumful socialismului și noastră. comunismului în patria
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI IOAN WAGNERMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca de la înalta tribună a Conferinței Naționale a partidului să adresez, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Sibiu — români, germani, maghiari — cuvinte de mulțumire, de aleasă prețuire și de înaltă apreciere față de activitatea prodigioasă pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o desfășoară în fruntea partidului și statului nostru, activitate care înscrie România socialistă in rîndul țărilor a căror economie se concretizează printr-un dinamism fără precedent.Pentru realizarea programelor de dezvoltare a agriculturii, lucrătorii ogoarelor din județul Sibiu s-au preocupat într-o mare măsură de folosirea cît mai rațională a fondului funciar, astfel ca, așa cum ne-ați cerut, să folosim cum se cuvine fiecare metru pătrat de pămînt. Astfel, în primii doi ani ai actualului cincinal, a fost redată în circuitul productiv o suprafață de 320 hectare, din cele 600 hectare prevăzute pină în 1985, iar pentru productiv al terenurilor s-au efectuat desecări pe 1 240 hectare și combaterea eroziunii solului pe 9 491 hectare. Rezultatul firesc al acestor acțiuni, al celorlalte măsuri întreprinse a fost obținerea unor producții superioare anilor precedenți, fapt care ne-a permis să livrăm la fondul de stat importante cantități de produse agricole. Am obținut rezultate bune și in zootehnie. Sînt condiții ea în acest an să realizăm în totalitate efectivele la ovine, porcine și păsări.

creșterea potențialului

Ș-a extins creșterea iepurilor de casă în unitățile de stat și cooperatiste, precum și în gospodăriile populației.După ce a subliniat, îri continuare, că deși rezultatele obținute pe ansamblul județului sînt superioare celor din anii precedenți, ele sînt totuși sub nivelul- posibilităților și rezervelor reale, vorbitorul a spus : Noi, cei care lucrăm in agricultură, sîntem cei dinții chemați să combatem cu fermitate lipsa de răspundere în respectarea normelor zootehnice, tendințele de autoconsum și de negii- , jare a, realizării fondului de stat. Sîntem' intru totul de acord cu dumneavoastră, tovarășe secretar general al partidului, că predarea obligațiilor către stat constituie o îndatorire de prim ordin pentru toate unitățile și toți producătorii, că numai după predarea obligațiilor către stat se poate consuma mai mult, în conformitate cu prevederile legale. Experiența acestui an a demonstrat că, acolo unde s-a lucrat bine, respec- tîndu-se ordinea și disciDlinaț tehnologiile și perioadele optime de lucru, rezultatele au fost foarte bune.în continuare, vorbitorul a spus : îmi desfășor activitatea într-o frumoasă localitate — Apoldu de Sus — de la poalele munților Cibin, în că re muncesc și trăiesc într-o deplină unitate de gînd și faptă, atit rpmâni, cît și germani. La noi egalitatea deplină în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, expresie elocventă a rezolvării juste a problemei naționale de către partidul și statul nostru, se reflectă în valorificarea la cote superioare a unor trăsături oamenilor locului tea de pămînt și de a face mai Roadele acestei
I

specifice : hărnicia, dragos- de natură, ambiția mult și mai bine, activități, desfășu-

exercitarea controlului de partid nu este permanent in concordanță cu exigențele formulate de conducerea partidului.Se menține încă ridicat numărul membrilor de partid care comit abateri incompatibile cu calitatea de comuniști, încalcă hotăririle de partid și de stpt, legile țării. Avem cadre cu munci de răspundere din exploatările miniere, investiții, agricultură și alte domenii de activitate care nu-și îndeplinesc întotdeauna obligațiile de serviciu și ca urmare sîntem nevoiți să trimitem însemnate forțe suplimentare din alte sectoare pentru a le face de fapt munca lor, ceea ce are consecințe negative asupra folosirii eficiente *a cadrelor de care dispunem, asupra desfășurării normale a întregii vieți economice și sociale.Ne dăm seama că ne revine o mare răspundere pentru înlăturarea acestor neajunsuri, că trebuie, așa cum se sublinia1' în raportul secretarului general al partidului, să lucrăm mai temeinic pentru îmbunătățirea continuă a activității organelor și organizațiilor de partid, dezvoltarea mai puternică a democrației! interne de partid, creșterea neîncetată a eficienței și rolului adunărilor generale, al instruirii organelor și aparatului de partid, să dezvoltăm spiritul critic și autocritic, să intensificăm munca de educare, de formare și călire politi- co-ideologică a tuturor comuniștilor pentru a se situa petmanent în primele rînduri ale luptei pentru traducerea în viață a Programului partidului.Vom acționa cu mai multă perseverență pentru creșterea rolului conducător al tuturor organizațiilor partidului, pentru ca activitatea organizatorică, verigă importantă a sistemului de conducere, să asigure într-o măsură tot mai mare unirea tuturor forțelor, pentru ca toate cadrele, și îndeosebi cele cu munci de răspundere pe linie de partid și de stat, din diferite organisme democratice, întregul activ de partid, care cuprinde peste 600 000 de comuniști, să-și îndeplinească cu cinste și la un nivel mai înalt sarcinile ce le revin, în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu este, relevată pe larg, în chip magistral, propriu secretarului general, activitatea internațională a partidului și statului. încerci unul dintre cele mai alese sentimente de mîndrie patriotică și satisfacție că România, care face parte din grupul țărilor mici și mijlocii, prin consecvența principiilor, clarviziunea și mai ales prin abordarea deschisă și curajoasă a. realităților contemporane, își aduce o contribuție hotărîtoare la rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă astăzi omenirea.în multe zone ale lumii se desfășoară o serie de conflicte care au degenerat ajungînd la confruntarea armată ; se continuă o nesăbuită cursă a înarmărilor, în timp ce peste 20 la sută din populația globului suferă de mainutriție, trăind în condiții ’ nedemne secolului douăzeci.în această atmosferă de încordare și tensiune, în cadrul Organiza- .ției Națiunilor Unite, în cele mai înalte foruri internaționale, cu prilejul numeroaselor întîlniri cu șefi de state și personalități ale publice mondiale a răsunat hotăfît al luciditate este prea dreptului ______________ _______  __viață, pentru progresul și prosperitatea întregii omeniri, pentru dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, glasul cel mai autentic și autorizat exprimat cu atîta vibrație umană, cu neasemuită înțelepciune al președintelui țării noastre, tova-- rășul Nicolae Ceaușescu.Excepționala apreciere pe plan internațional a activității prodigioase desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu demonstrează că politica partidului și statului nostru este științific fundamentată, exprimă în modul cel mai fidel năzuințele fierbinți ale națiunii române de pace, securitate și bună înțelegere între popoare și care, datorită justeței; prin-, cipiilor ce le promovează, capătă o adeziune tot mai largă pe meridianele globului, constituind astfel, pentru fiecare comunist și cetățean al țării noastre, un prilej de înaltă și legitimă mîndrie patriotică.Vă rog să-mi permiteți — a spus în încheiere vorbitorul — să încredințez Conferința Națională a partidului, pe' dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de, hotărîrea mea fermă de a munci în continuare cu pasiune și devotament, neprecupețind nimic pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului și a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român.

structurilor noastre sociale și în mod deosebit instituționalizarea congreselor consiliilor oamenilor muncii, a adunărilor generale, extinderea la toate nivelurile a organismelor colective de conducere, consultarea și antrenarea directă a întregului popor la elaborarea politicii interne și externe a partidului și statului, dialogul permanent purtat de secretarul general al partidului cu oameni ai muncii din toate județele, cu specialiști din diferite domenii de activitate, numeroasele consfătuiri de lucru organizate din inițiativa și sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, exprimarea liberă și deschisă a opiniilor cetățenilor patriei, indiferent de naționalitate, dovedesc în mod elocvent în fapte, nu în vorbe și declarații amăgitoare, care este adevărata democrație șl adevăratul umanism în România.în continuare, tovarășul Emil Bobu a spus : Știm bine că în munca noastră se mai manifestă o serie de neajunsuri, se întîlnesc fenomene de imobilism, de inerție, o anumită stare ,de automulțumire și de interpretare liberalisță a unor concepte economice noi, . „Faptul că industria constructoare de mașini înregistrează unele rămî- neri în urmă, creînd greutăți celorlalte ramuri industriale, că nu s-a realizat producția fizică planificată la cărbune și țiței, că planul de investiții privind punerile în funcțiune . înregistrează restanță și că în domeniul agriculturii se manifestă o serie de lipsuri, denotă că activitatea desfășurată de unele organe și organizații de partid nu se ridică la nivelul sarcinilor și răspunderilor cu care acestea sînt învestite.Iată de ce se impune integrarea mai puternică a muncii organizatorice în problematica economică, activizarea zi de zi a mijloacelor și formelor de care dispune, subordonarea lor pe de-a-ntregul soluționării problemelor multiple pe care le impune îndeplinirea planului, ridicarea continuă a eficienței economice în toate sectoarele de activitate.în domeniul vieții interne de organizație și partid, am formulată partiduluiCentral din iunie a.c. potrivit căreia problema fundamentală o reprezintă nu numărul, ci calitatea celor primiți în partid. Astfel, intr-o serie de sectoare, între care construcții, petrol, minerit, agricultură și comerț, activitatea de primire în partid nu se desfășoară la nivelul cerințelor actuale. In unele organizații de partid se manifestă o slabă combativitate față de fenomenele de dezordine și indisciplină, iarj munca pentru organizarea îndeplinirii hotărîrilor și

duit și reprezintă o chezășie a izbîn- zilor noastre viitoare.Niciodată unitatea comuniștilor în jurul partidului, al secretarului său general nu a fost mai puternică și edificatoare ca în zilele noastre. Niciodată forța sa de înrîurire și capacitatea de mobilizare nu au fost mai puternice și penetrante ca acum. Niciodată nu a existat o mai deplină unanimitate de păreri și de acțiune la scara întregii societăți ca în zilele ce le trăim.Partidul nostru, care numără a- proape 3 250 mii comuniști, are o compoziție ce reflectă în mod corespunzător caracterul de clasă muncitoresc ; ponderea muncitorilor în partid s-a mărit an de an, ajungînd la 55,64 la sută ; peste 75 la sută din efectiv îl reprezintă comuniștii care lucrează direct in sfera producției materiale ; rolul crescind al domeniile vieții economice, și politice a sporit ponderea lor în partid la 30,41 la sută, ceea ce reflectă preocuparea hotărîtă pentru ca pină la Congresul al XlII-lea să se ridice la 34—35 la sută. Toate a- ceste condiții fundamentale asigură întărirea spiritului revoluționar al partidului, a disciplinei și unității de voință și de acțiune a tuturor membrilor de partid, asigură îndeplinirea cu cinste a ță politică noastre.Așa cum Ceaușescu ternic, bine organizat, cu o structură bună din un partid dere fizic, concepția și viață. Un partid cu o concepție revoluționară înnoitoare, care privește înainte și e hotărît să înlăture tot ce nu mai corespunde progresului, pentru a asigura mersul înainte spre comunism".Toate acestea trebuie privite în strînsă legătură cu efortul constant depus de partidul nostru pentru formarea și dezvoltarea ' în rîndul oamenilor muncii,; a întregului popor a unei înalte conștiințe socialiste, a creșterii răspunderii in muncă, a spiritului de proprietar, producător și beneficiar.Este meritul Incontestabil al tovarășului Nicolae Ceaușescu, care prin activitatea sa revoluționară, novatoare a redat vrednicului nostru popor, într-un moment istoric decisiv, încrederea in propriile forțe, optimismul și curajul, creînd un inegalabil sistem de afirmare deplină a democrației socialiste, de conlucrare frățească intre oamenii muncii rpmâni, maghiari, germani și de alte naționalități.Largul

Mult stimate și Nicolae Ceaușescu,Mult stimată Ceaușescu,Stimate tovarășe răși,Sînt evenimente în desfășurarea vieții noastre social-politice al căror ecou se resimte puternic în conștiința fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean al României. Congresele partidului și conferințele naționale fac parte însă din rîndul acelor evenimente istorice care, prin însemnătatea deosebită a problematicii, prin hotăririle de ordin strategic și tactic ce le adoptă, rămîn puternic încrustate în cartea de aur a patriei, ca mesagere ale năzuințelor, ale idealurilor unei națiuni ce-și făurește cu demnitate și curaj propriul său destin, in deplină independență și suveranitate.în raportul prezentat de .tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, document programatic de o excepțională valoare teoretică și practică, se regăsesc,. oglindite în chip neasemuit, i vocația și trăsăturile minunate ale poporului nostru, care sub conducerea gloriosului și încercatului său partid comunist edifică pe pămîntul României societatea socialistă multilateral dezvoltată. Problemele -înscrise pe agenda de lucru a Conferinței Naționale demonstrează încă o dată hotărîrea fermă a poporului român de a-și făuri de sine stătător propriul său destin. Nimeni și nimic nu > ne poate abate de la țelurile și idealurile noastre, de la mersul ferm și neclintit pe calea trasată de programul partidului.Avem o călăuză sigură, Partidul Comunist Român, și un conducător de excepție, pe măsura evenimentelor istorice ce le trăim, a marilor și profundelor transformări revoluționare care au schimbat din temelii înfățișarea patriei.Este unanim recunoscut de către întreaga noastră națiune rolul hotă- rîtor, determinant al secretarului general al partidului in elaborarea politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru, geniul său creator de eminent gînditor revoluționar, adevărată pildă de eroism și devotament, promotor al năzuințelor și aspirațiilor de veacuri' ale poporului român, trăsături definitorii ale strălucitei personalități a tovarășului Nicolae Ceaușescu. , în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea, de fiind in fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au înfăptuit cele mai mari prefaceri înnoitoare și ample mutații calitative pe care le-a cunoscut vreodată istoria țării noastre. Secretarul general al partidului este inițiatorul și fondatorul economiei’ noastre moderne de astăzi, rezolvării într-un mod original a dezvoltării armonioase, proporționale a forțelor de producție pe întregul teritoriu al patriei, condiție fundamentală, hotărîtoare în asigurarea deplinei egalități în drepturi a tuturor celor ce muncesc, realizării, într-o perioadă relativ scurtă a unor obiective de o mare- complexitate și dificultate tehnică, cum sînt platformele maritime, canalul Dunăre-Marea Neagră, metroul bucureștean, industria aeronautică și altele, a căror execuție situează România printre puținele țări ale lumii ce își permit să le înfăptuiască.Rolul hotărîtor al conducătorului ■ partidului și statului nostru se regăsește și în avîntul științei, artei și culturii, modernizării învățămintu- lui, afirmării demnității și personalității utpane, a creșterii necontenite a nivelului de trai material și spiritual al poporului, asigurării independenței și suveranității României.Este un adevăr grăitor, puternic atestat de practică, de viață — a subliniat vorbitorul — că marile succese dobindite de poporul român în edificarea noii societăți rezidă in creșterea continuă a rolului conducător al partidului în societate, în întărirea activității sale organizatorice.în condițiile în care se accentuează tot mai mult criza economică, energetică și' de materii prime, cînd marea majoritate a țărilor se confruntă cu greutăți tot mai mari ale căror efecte negative se resimt in diminuarea sau stagnarea dezvoltării lor economice, în țara noastră se înfăptuiesc cu succes sarcinile cuprinse în Programul partidului. Este și aceasta o mărturie elocventă a capacității organizatorice și politice a partidului nostru, a modului in care își îndeplinește misiunea sa istorică de conducător și centru vital al Națiunii.Unirea într-un singur șuvoi a energiilor creatoare ale poporului, trecerea la un important salt calitativ al muncii în domeniile industriei, agriculturii, științei, artei și culturii au devenit o realitate de netăgă-

rată în strînsă unitate și frăție, sînt multe și bogate, cooperativa noastră agricolă de producție situîndu-se, an de an, printre unitățile agricole de frunte ale județului Sibiu. Producțiile mari au determinat venituri mari pentru toți țăranii cooperatori, ceea ce face ca Apoldu de Sus să fie astăzi una dintre cele mai re- ■ numite localități ale județului Sibiu, în care se găsesc gospodării bine . rinduițe și așezate, case îndestulate, o viață demnă în țara in care ne-am născut și trăim de generații, în țara în care ne simțim la noi acasă și pe care o iubim ca pe ceea mai scump pe pămînt.Ca cetățean român de tate germană, cu aceleași și obligații ca toți ceilalți
ce avemnaționali- drepturi _ . . cetățeniai patriei, mă alătur hotărîrii intre- gului popor în a respinge cu fermitate orice încercări ale reacțiunii internaționale de amestec în treburile interne ale României socialiste, indiferent de forma lor de manifestare, care urmăresc schimbarea convingerilor politice și, în stanță, pe unii cetățeni să părăsească patria în care s-.au născut, au crescut și unde și-au desăvîrșit pregătirea.Iată de ce îmi exprim indignarea față de orice încercare- de racolare sub masca așa-ziselor drepturi omului, avînd ferma convingere adevărata dreptate și libertate țională, adevăratul urbanism pot fi găsite decît în patria noastră comună, Republica Socialistă România. \Cu aceste gînduri, cu încredere deplină in viitorul nostru socialist, cu mîndria de a fi părtași la acest eveniment istoric din viața partidului și a țării, mă angajez, în numele

. . ultima in- ,încercarea de a determina
ale că na- nu

în concordanță cu femeilor în toate sociale

rolului său istoric de for- conducătoare a societățiisublinia tovarășul Nicolae — „avem' un partid pu-toate punctele de vedere, tînăr și din punct de ve- dar tînăr și in ce privește revoluționară despre lume

Idemocratism ce stă la baza

mai ales al primirii în reținut orientarea clară de secretarul general al la Plenara Comitetului

vieții glasul României care cheamă cu la rațiune pînă cîrid nu tîrziu, pentru asigurarea fundamental al omului la

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ION STOIANstimate tovarășe secretarMult general,Stimați tovarăși,Sintetizînd bogata experiență a Partidului Comunist Român in edificarea noii orînduiri sociale, concepția .științifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, cu privire la căile și modalitățile de acțiune a partidului și statului, a întregului popor pentru asigurarea înfăptuirii neabătute a obiectivelor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, Conferința Națională a partidului se înscrie ca un eveniment de maximă importanță în viața social-politică a țării, ca o contribuție remarcabilă la îmbogățirea voluționare.Tezele de te teoretică ginale, novatoare, care stau la baza fundamentării științifice a soluționării problemelor complexe pe care le ridică dezvoltarea societății românești și evoluția procesului revoluționar mondial, in etapa actuală, cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă un bogat tezaur al gîndirii creatoare. prospective, un magistral document programatic care va înriuri puternic procesul de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste a națiunii noastre, prezentul și viitorul patriei.Cu legitimă mîndrie și profundă satisfacție, in numele celor peste 95 000 de comuniști, al tuturor oamenilor muncii din județul Constanța, aprob intru totul conținutul documentelor supuse dezbaterii Conferinței Naționale, avind convingerea fermă că hotăririle ce vor fi adoptate vor asigura ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al poporului. înflorirea României socialiste. Este meritul de necontestat al tovarășului Nicolae Ceaușescu faptul că de la Congresul

teoriei și practicii re-exceoțională insefnnăta- și practică, ideile ori-

al IX-lea România înregistrează profunde transformări înnoitoare in e- conomie și cultură, gîndirea teoretică a partidului, debarasată de dogme și șabloane, abordează cu curaj problemele construcției socialiste, ale relațiilor internaționale, promovează noul în toate domeniile.La Conferința Națională a partidului, oamenii muncii din județul nostru se prezțntă cu rezultate bune. La sfîrșitul acestui an, producția industrială pe județ va fi mai mare cu 9,1 la sută față de anul 1980. Majoritatea unităților și-au îndeplinit planul de producție, s-au economisit peste 9 700 tone metal și peste 142 000 tone combustibil convențional, s-au realizat investiții în valoare de peste 32 miliarde lei, au fost puse în funcțiune 232 capacități și obiective industriale și a- grozootehnice. A început să funcționeze primul turbogenerator de 50 MWh la Năvodari ; stadiul lucrărilor pe șantierele Canalului Dunăre— Maren Neagră va permite deschiderea acestuia în prima jumătate a a- nului 1983. Ne-am intensificat eforturile pentru construirea la termen a porturilor maritime și fluviale și punerea in funcțiune in 1985 a primului grup de 650 MWh la centrala nucleară electrică de la Cernavodă.în continuare, vorbitorul a arătat că economia județului Constanța dispune de resurse care nu au fost puse pe deplin în valoare, exemplificind in acest context unele deficiențe in realizarea ritmică a sarcinilor de plan la anumite unități industriale.Referindu-se la problemele din agricultura județului Constanța, vorbitorul a arătat că s-a realizat anul acesta o producție medie de 3 730 kg grîu la hectar pe 112 mii hectare. 4 600 kg orz de pe 55 mii hectare, aproape 6 000 kg porumb pe 135 mii hectare, 1 450 kg fasole de pe 10 mii hectare, producția de struguri fiind de 12100 kg la hectar și au fost predate la fondurile centrale peste

U . - _______Ținind seama de fertilitatea pamin- tului din județ, de gradul de mecanizare și de pregătirea oamenilor, producțiile din agricultură puteau fi însă mai mari, a subliniat vorbitorul. De asemenea, producțiile și efectivele de animale din gospodăriile populației din județul nostru șint mici, departe de potențialul de care dispunem.Conștienți că numai producțiile ridicate pot asigura acoperirea nevoilor de consufn, permit înfăptuirea programului de autoconducere și au- toaprovizionare, am elaborat un ansamblu de măsuri care, aplicate, vor duce la obținerea în mod constant a unor producții care să depășească 5 000—5 500 kg grîu la hectar, peste 10 000 kg porumb la hectar, 2 500 kg fasole și peste 3 000 kg floarea-soa- relui. Acționăm cu hotărîre pentru dezvoltarea zootehniei și a producției animaliere, pentru mărirea producției și efectivelor în gospodăriile populației. Totodată, vom continua să îndeplinim sarcinile mari ce le avem pînă în anul 1985 în domeniul Industriei, unde producția își va mări valoarea cu circa 11 miliarde lei și în înfăptuirea programului de investiții care, pentru următorii doi ani, va depăși suma de 60 mili— arde lei.în încheiere, vorbitorul a spus : Vă rog să-mi îngăduiți să îndeplinesc sarcina de mare cinste ce mi-a fost încredințată de organizația județeană de partid, de a adresa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele mai alese sentimente de stimă și profundă gratitudine pentru grija permanentă ce o poartă dezvoltării economico-sociale a județului Constanța în ansamblul armonios al înfloririi întregii patrii, să exorim adeziunea noastră declină Ia politica internă și internațională a Partidului Comunist Român.

milioane tone de cereale.

(Continuare in pag. a X-a)
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CUVÎNTUL TOVARĂȘEI IOANA PĂUNMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimate tpvarășe, stimați tovarăși,Ne aflăm sub puternica impresie produsă de magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale de dumneavoastră, tovarășe secretar general, document programatic de o excepțională însemnătate teoretică și practică ce deschide în fața partidului și poporului nostru noi perspective însuflețitoare în opera de făurire conștientă a noii istorii a patriei.Vă rog să-mi permite'ți ca, de la această înaltă tribună, să exprim cele mai alese sentimente de prețuire și recunoștință ale comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din județul Dîmbovița față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pentru întreaga activitate pătrunsă de spirit revoluționar și de fierbinte patriotism, pe care o des- fășurați neobosit în fruntea partidului și statului pentru împlinirea aspirațiilor fundamentale ale poporului român, a nobilelor idealuri ale socialismului și comunismului, pentru cauza păcii și progresului în întreaga lume. Doresc, totodată, să aduc un cald și respectuos omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate politică de seamă și savant de renume mondial, fiică a plaiurilor dîmbovițe- ne, în care vedem o minunată întruchipare a noului statut civic al femeilor din România socialistă, a rolului deosebit ce le revine in întreaga viață economică, științifică și so- cial-politică a țării.Făcînd dovada puternicei lor dăruiri patriotice, a spiritului revoluționar care le este caracteristic,. a
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI TUDOR POSTELNICIIMult stimate tovarășe secretar general,Stimați tovarăși,Am ascultat cu deosebită atenție Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, document care analizează in mod magistral stadiul actual al construcției socialiste, obiectivele dezvoltării economico-sociale a României in contextul unei situații internaționale complexe și contradictorii.Valoarea excepțională a ideilor și tezelor Raportului pun în lumină, cu deoSebjtă pregnanță, originalitatea și profunzimea gîndirii social-politice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, militant revoluționar șl patriot înflăcărat, luptător ferm și neobosit pentru înflorirea țării și bunăstarea poporului român, pentru apărarea independenței și suveranității naționale, personalitate politică de mare prestigiu, a lumii contemporane.Vă rog să-mi permiteți ca, în nu- mele comuniștilorral' tuturor'’cadrelor Ministerului de Interne/ șă. exprim cu legitimă mindrie patriotică și profundă satisfacție .aprobarea deplină și adeziunea totală față de Raportul tovarășului secretar general al partidului, față de celelalte documente supuse dezbaterii Conferinței Naționale.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu,, nu trebuie să uităm nici un moment că dezvoltarea democrației în țara noastră, participarea efectivă a maselor populare la conducere presupun așezarea fermă a întregii vieți sociale pe bază de legi și norme care să stabilească cu precizie direcțiile de activitate, că respectarea legilor țării constituie o necesitate obiectivă a mersului înainte al societății noastre socialiste și că nimănui nu-i este permis să le ignore. Orientarea principială dată de partidul nostru, de a se asigura un echilibru și o concordanță corespunzătoare între organismele democratice și organismele de stat — inclusiv cele ale Ministerului de Interne — determină conlucrarea lor armonioasă în sistemul statului democrației muncitorești revoluționare.Pentru organele Ministerului de Interne, Raportul reprezintă un bogat și prețios izvor de orientări și învățăminte, un model de analiză . științifică și înaltă exigență asupra activității pe care o desfășurăm. Vă rog să-mi permiteți să raportez Conferinței că unitățile Ministerului de Interne, cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, își aduc o contribuție sporită Ia combaterea infracțiunilor și altor fapte antisocial^. Ia aoărarea avutului obștesc, a proprietății socialiste, bunul cel mai de preț al tuturor oamenilor muncii.Pornind de la cerințele izvorîte din documentele de partid și legile țării, de a nu permite nimănui să atenteze la drepturile și libertățile garantate tuturor cetățenilor patriei noastre, au fost luațe măsuri mai eficiente în vederea întăririi ordinii și liniștii publice, combaterii cu fermitate a manifestărilor antisociale, pentru asigurarea unui climat de siguranță civică.Acordăm o atenție deosebită indicațiilor și orientărilor — din nou subliniate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — ca nimeni șă nu fie pedepsit pe nedrept, evitîn- du-se orice fel de abuzuri sau ilegalități și, totodată, nimeni să nu ră- mînă nepedepsit dacă încalcă legile țării, normele de conviețuire, aduce prejudicii orînduirii noastre, intereselor României socialiste.Pe fondul creșterii nivelului de conștiință politică și de responsabilitate a cetățenilor, măsurile întreprinse de organele Ministerului de Interne, cu sprijinul organelor de partid, au condus la reducerea în mod continuu a stării infracționale, creșterea eficienței acțiunilor cu caracter preventiv în toate sectoarele economiei naționale, precum și sporirea fermității față de elementele infractoare și parazitare.Raportez Conferinței Naționale că realizările obținute de organele Ministerului de Interne sînt rodul conducerii nemijlocite de către partid, al grijii și atenției permanente pe care conducerea partidului, dumneavoastră personal, tovarășe comandant suprem, le acordați perfecționării activității organelor de securitate și miliție, celorlalte unități ale Ministerului de Interne.Vă rog să-mi permiteți ca, de la înalta tribună a Conferinței Naționale, să exprim profunda noastră recunoștință mult iubitului și stimatului nostru comandant suprem, tovarășul 

competenței, răspunderii și pasiunii în muncă, femeile din orașele și satele noastre au acționat cu hotărire pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului, pentru realizarea planului de stat in profil teritorial, în industrie'și agricultură. în lumina orientărilor stabilite de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, referitoare la realizarea unei noi calități a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului, comitetele și comisiile de femei din județul Dîmbovița au intensificat munca organizatorică și politico-educativă pentru lărgirea orizontului de cunoștințe al maselor de femei Și dezvoltarea conștiinței lor socialiste.După ce a trecut în revistă o serie de acțiuni valoroase inițiate de femeile din județ in direcția creșterii producției industriale și agricole, perfecționării muncii organizatorice și cultural-educative, vorbitoarea a spus :Raportez Conferinței Naționale că, in, primii doi ani ai, acestui cincinal, comuniștii, oamenii muncii din județul Dîmbovița au realizat o producție netă suplimentară in valoare de 370,5 milioane lei ; din care numai în acest an peste 200 milioane lei i producția-marfă industrială a județului a sporit intr-un ritm mediu de peste 16 la sută și s-a dublat volumul produselor livrate la export ; eficiența economică a crescut în toate sectoarele de activitate, iar cheltuielile materiale au fost în acest an cu 18,2 lei sub nivelul planificat ; în același timp, față de prevederile programului județean de autoâprovizionare am livrat suplimentar la fondul de stat 30 980 tone cereale și alte cantități de produse
Nicolae Ceaușescu, pentru orientările și îndrumările permanente pe care le primim, în vederea înfăptuirii sarcinilor de mare răspundere încredințate de partid și popor.Analizînd activitatea noastră în spiritul înaltelor exigențe rezultate din documentele de partid, sintem pe deplin conștienți de faptul că mai avem încă neajunsuri, care influențează negativ calitatea și eficiența unora dintre măsurile pe care le întreprindem. Pornind de la însemnătatea

CUVÎNTUL ALEXANDRU CZEGEMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși, . De la tribuna acestui înalt forum, adresez partidului și statului, dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, fiu credincios al1 poporului nostru, în numele cooperatorilor diniShlonta, Cele mat-cal- tde.'mulțumiri, . odată cu expresia țprofundei noastre: recunoștințe peji- ’tru sprijinul permanent și multilateral acordat dezvoltării și modernizării agriculturii.Avînd ca temei indicațiile privind dezvoltarea multilaterală a tuturor sectoarelor de producție din cooperativă, pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ni le-ați trasat în timpul vizitelor de lucru efectuate în unitatea noastră, am folosit cu mai multă grijă baza tehnico-materială și forța de muncă de care dispunem, reușind să înregistrăm acum, la sfîrșit de an, o producție globală de peste 146 milioane lei, reprezentînd o creștere de 10 la sută față de anul precedent.Cerința pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați subliniat-o de la tribuna înaltului forum la care participăm, de a face totul pentru creșterea rapidă a producțiilor la hectar, la toate culturile, pentru a asigura efectivele de animale stabilite, are o importanță fundamentală în înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.Raportez Conferinței Naționale a partidului că în acest an am obținut 5 200 kg grîu și 10 200 kg porumb
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI PETRU ENACHEMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși și tovarășe,Conferința Națională a partidului — prin documentele și orientările menite să asigure progresul multilateral al patriei, prin dezbaterea profundă, constructivă a problemelor fundamentale ce privesc dezvoltarea societății noastre socialiste și așezarea și mai hotărîtă a întregii activități pe temeiuri științifice — se înscrie ca un eveniment politic de excepțională însemnătate în viața partidului și a țării. în spiritul autenticei noastre democrații. Conferința Națională are istorica îndatorire de a stabili, în contextul actual al realităților noastre interne și al evoluției vieții internaționale, noi măsuri pentru înfăptuirea hotărîri- lor Congresului al XII-lea, de natură să dea impulsuri și mai viguroase creației materiale și spirituale a poporului.Din perspectiva profund dialectică din care sînt abordate problemele complexe ale construcției socialiste, este pe deplin firesc ca, odată cu dezbaterea în Conferința Națională a programului economic al țării, să ne preocupăm și de analiza problemelor muncii politico- ideologice și cultural-educative, căreia, prin ideile înnoitoare,, revoluționare, cuprinse în documentul- programatic al plenarei din iunie a partidului, i s-au conferit răspunderi deosebite in opera >de educare socialistă a maselor. Ideile, orientările luminoase, cuprinse in excepționala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara partidului din iunie, au fost studiate temeinic în întregul nostru sistem de învățămînt politico-ideologic, au fost supuse unei largi dezbateri în mijloacele de informare în masă, în Întregul nostru partid. în cadrul acestor dezbateri, comuniștii, întregul nostru popor au dat o înaltă apreciere rolului excepțional al tovarășului Nicolae Ceaușescu în desfășurarea și perfecționarea activității generale de edificare a noii societăți, muncii sale neobosite, inestimabilei contri

agricole. în toate aceste realizări este incorporată. și munca harnică a femeilor din orașele și satele județului nostru.Evaluind în spirit critic și autocritic rezultatele obținute pină acum trebuie să recunoaștem că ele nu sînt încă nici pe măsura bazei materiale de care dispunem și nici pe măsura cerințelor și exigențelor actualei etape de dezvoltare econo- mico-socială a patriei noastre. înțelegem că mai avem încă multe de făcut pentru întărirea răspunderii in muncă a tuturor femeilor, pentru stimularea spiritului lor de inițiativă in combaterea risipei, pentru economisirea cu simț gospodăresc a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, pentru dezvoltarea unei gîndiri economice moderne.Sîntem conștiente că în munca noastră este necesar să ne implicăm mai mult in activitatea din agricultură pentru valorificarea superioară a resurselor care se găsesc în acest sector în vederea creșterii producțiilor vegetale și‘animale și realizarea sarcinilor ce decurg . din programul special privind autoconducerea și au- toaprovizionarea teritorială ce va fi aprobat în cadrul Conferinței Naționale.Ne angajăm în fața Conferinței Naționale a partidului, a spus în încheiere vorbitoarea, în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom precupeți eforturile pentru îndeplinirea zhotărîrilor ce vor fi adoptate, că vom munci fără preget pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului, pentru prezentul și viitorul luminos al scumpei noastre patrii, România socialistă.
dezvoltării și apărării proprietății socialiste, ne propunem să acționăm mai energic, împreună cu organismele democrației noastre socialiste, pentru a preveni existența în unele unități economice a unor cazuri de sustrageri, de neglijență și risipă, degradări de bunuri ori alte încălcări ce afectează calitatea produselor, întreținerea și folosirea instalațiilor și utilajelor.Am reținut cu atenție și răspundere sarcinile ce revin organelor de 

TOVARĂȘULUIboabe la hectar,' iar în zootehnie 5100 litri lapte pe vacă furajată și 9,4 kg lină pe oaie tunsă. Pe această bază, au fost destinate fondului de stat 16 000 tone cereale, cu 3 200 tone peste plan, iar din zootehnie — produse în valoare de peste 80 milioane lei, sectorul zootehnic deținind o pondere de peste 61 la sută.Aplicind cu cotîsecVehțăprincipiul autoconducerii și autogestiunii financiare, am izbutit să acoperim, din fonduri proprii, toate cheltuielile și să alocăm, în același timp, 32 la sută pentru fondul de dezvoltare. Datorită creșterii productivității muncii, am realizat o producție de 160 mii lei pe cooperator, asigurind acestora o retribuție medie anuală de 29 300 lei, aproape 100 de lei pe o normă de muncă.In continuare, vorbitorul a arătat că în cooperativa al cărei președinte este mai sînt mari rezerve nefolosite, deși sînt asigurate toate condițiile materiale și organizatorice necesare realizării indicatorilor de plan pe întregul .cincinal 1981—1985. Ne revine ■ sarcina, a spus el, să întărim în permanență disciplina, să mobilizăm în continuare masa cooperatorilor pentru a folosi mai eficient pămîntul, ceea ce constituie o rezervă importantă, nevalorificată încă pe deplin.. Vom acționa cu întreaga noastră pricepere, cu elan revoluționar și abnegație patriotică pentru a transpune în fapt, în mod exemplar, indicația pe care ați formulat-o în Raportul prezentat Conferinței Naționale, de a folosi cît mai rațional fondul funciar, astfel ca fiecare me
buții, teoretice și practice, la elaborarea și înfăptuirea Apoliticii interne și internaționale a partidului și statului nostru, a strategiei și tacticii făuririi în România a societății socialiste multilateral dezvoltate și' a înaintării spre comunism.Totodată, comuniștii, toți oamenii muncii au subliniat contribuția de seamă a tovarășei Elena Ceaușescu în conducerea partidului și staiului, aportul său strălucit la dezvoltarea științei românești și universale. Raportez cu satisfacție conferinței că întregul popor și-a exprimat unanim și plenar și cu acest prilej adeziunea la politica partidului nostru comunist și hotărîrea sa nestrămutată de a face totul pentru a o traduce în viață.In spiritul concepției revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, între dezvoltarea economică și făurirea conștiinței socialiste a maselor există o intercondiționare permanentă, reciprocă. Dacă baza materială determină, potrivit tezei marxiste, conștiința, în același timp — așa cum a subliniat în repetate rîn- duri secretarul general al partidului nostru — conștiința înaintată poate și trebuie să devină un factor însemnat de accelerare a dezvoltării materiale. în lumina acestei teze revoluționare, munca politică, activitatea de formare a omului nou, cu o conștiință înaintată, sînt chemate să aibă un rol deosebit de însemnat în viitor. Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate înseamnă, deopotrivă, făurirea unei economii moderne, puternice, dar și edificarea unui om superior, cu un nivel politic larg cuprinzător, cu un vast orizont cultural, înarmat temeinic cu ideologia clasei muncitoare, cu principiile moralei noastre comuniste, capabil să înțeleagă și să asimileze adînc tezele și orientările teoretice elaborate de partidul nostru, esența profund dialectică a operei științifice revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. însăși eficiența muncii noastre edu- ■ cative trebuie apreciată după rezultatele ce se obțin în economie, in fiecare unitate de muncă a societății noastre. 

securitate și miliție, în sensul de a acționa în strînsă legătură cu organismele democratice, cu masele populare, pentru întărirea ordinii și disciplinei, respectarea cu strictețe a legilor, precum și sancționarea tuturor celor care încalcă legile sau a celor care nu respectă legalitatea socialistă.Așa cum s-a apreciat în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, edificarea socialistă, dezvoltarea patriei noastre au loc in condiții internaționale complexe. In acest context, unele cercuri reacționare din exterior și-au intensificat acțiunile dușmănoase și de denigrare. 1Organele Ministerului de Interne își vor spori spiritul de vigilență și combativitate împotriva tuturor încercărilor de a se aduce prejudicii construcției noastre socialiste. în tot ceea ce întreprindem, ne vom biZui, in continuare, pe sprijinul maselor de oameni ai muncii, vom diversifica formele și metodele pentru prevenirea și combaterea oricăror manifestări antisociale. De asemenea, ne vom îndeplini întru tbtul îndatorirea, așa cum dumneavoastră ne cereți permanent, de a nu permite nimănui să atenteze la drepturile și libertățile .democratice garantate prin Constituție tuturor cetățenilor patriei noastre.După Plenara C.C. al P.C.R. din iunie anul acesta, care a dezbătut problemele teoretice,' ideologice și ale activității politico-educative a partidului, pe baza unei conlucrări mai strînse cu organele de justiție și procuratură, în colaborare cu organizațiile de masă și obștești acționăm mai eficient în vederea dezvoltării educației cetățenești, a spiritului de responsabilitate civică față de respectarea legilor și normelor de conviețuire socială, față de avuția națională, de cuceririle revoluționare.Angajați cu abnegație revoluționară și avînt patriotic — alături de toți oamenii muncii — in înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale, a indicațiilor și o- rientărilor secretarului general al partidului, asigurăm conducerea partidului, personal pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe comandant suprem, că pentru întregul aparat al Ministerului de Interne nu există un țel mai înalt decît slujirea cu devotament și abnegație a cauzei partidului, a politicii sale revoluționare, interne și externe, puse în slujba propășirii poporului român, a păcii și înțelegerii în lume.
tru pătrat de pămint să fie lucrat în mod corespunzător. Viața, experiența ne-au învățat că recoltele mari se obțin într-un sol fertil, dar tot atit de. important este să asigurăm fertilitatea’ minții oamenilor, să se manifeste puternic spiritul lor de inițiativă, înalta lor răspundere față de muncă. Vom acționa neabătut, așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, mult ,stimate tovarășe secretar general,' pentru ca, printr-o mai bună organizare a producției, printr-o participare și mai activă a oamenilor la muncă, prin întărirea muncii politico-educative, a rolului a- dunării generale și al consiliului de conducere, să sporească eficiența economică a cooperativei.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, cooperatorii din Salonta — români și maghiari — în frunte cu comuniștii, alături de întregul nostru popor, vom răspunde chemării pe care dumneavoastră ați . adresat-o, în cadrul Conferinței Naționale, țărănimii, de a-și spori contribuția la creșterea producției vegetale și animale, la înfăptuirea programelor de autocondu- cere și autoaprovizionare, acționind neabătut pentru transpunerea in viață a hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres, alexConferinței Naționale a partidului. )Permiteți-mi să exprim, în încheiere, acordul meu total față de importantele documente . dezbătute la actualul forum al comuniștilor, ele constituind garanția împlinirii idealurilor noastre, a înaintării României pe calea progresului și civilizației socialiste.

Perfecționarea activității politice, a întregii munci de educație și propagandă devine cu atit mai necesară în condițiile în care — așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu— are loc în prezent o intensificare a propagandei burgheze, a încercărilor ei deta denigra realitățile socialiste, însăși legitimitatea istorică a socialismului științific. Se desfășoară, în prezent, după cum este cunoscut, o puternică ofensivă anticomunistă, o adevărată „cruciadă modernă împotriva comunismului", cu intenția, nedisimulată de nici un fel de precauții, de a discredita socialismul ca soluție socială istorică, de a întina marile realizări obținute de popoarele libere de orice fel de asuprire și exploatare. Mai mult, apologeții capitalismului, îmbarcați cu arme și bagaje pe o navă propagandistică sortită eșuării în mîlul neiertător al denigratorilor, nu se dau în lături de la a-și declara intenția de a impune cu orice chip, drept model unic, generalizant, democrația burgheză, făcînd în acest scop mare caz de sloganurile demult demonetizate ale libertății individului, ale așa-zi- selor drepturi ale omului. Iar toate acestea le agită zgomotos tocmai cei care nesocotesc drepturile fundamentale ale omului : dreptul la muncă și la împărțirea echitabilă a produsului muncii, la educație, la sănătate, la conducerea treburilor in stat etc.Mai nou — deși și în această privință practica este destul de veche— aceste cercuri se arată foarte interesate în a stirni zarvă în ceea ce privește modul în care s-a soluționat în țările socialiste, implicit în țara noastră, problema națională. Agitarea problemei naționale — așa cum s-a relevat în raportul . prezentat conferinței — a fost nu o dată în istorie folosită ca o eficace armă de diversiune. Misiții de azi ai discordiei sînt încurajați, în aceleași scopuri, în a lansa tot felul de apeluri panicarde, fără nici un temei real, în a se face purtători de cuvînt al unor cercuri reacționare, ai defunctelor practici șovine, rasiste, ai unor aberante pretenții iredentiste. După cum aceleași forțe retrograde. 

ostile progresului, acordă, in ultimul timp, o atenție deosebită activizării propagandei mistico-religioase și diferitelor secte, ignorînd du cinism rolul nefast pe care acestea îl joacă în pervertirea gravă a conștiinței umane, în deturnarea atenției omenirii de la problemele fundamentale ale lumii de azi, urmărindu-se, în fond, folosirea sectelor ca mijloc de îndoctrinare, ca arme politice pentru desfășurarea unor acțiuni diversioniste și de spionaj, pentru strecurarea — sub pavăza străvezie a libertății. cultelor — a unor^ materiale de calomniere a realităților din țările socialiste.Iată de ce consider necesar să subliniez, în cadrul dezbaterilor din conferința partidului nostru, că față de toate aceste înverșunate eforturi propagandistice, față de această campanie de calomniere a socialismului, la care se dedau in mod sfruntat cercurile reacționare, în ura lor oarbă față de socialism, se impune să participăm mai energic, mai activ la mobilizarea conștiințelor responsabile ale întregii lumi. In aceste condiții este necesar ea toți cei care activăm pe frontul propagandei, al muncii politice, să acționăm cu mai multă hotărire pentru a ridica activitatea teoretică, i ideologică, politico-educativă la nivelul complexității problematicii cu care ne confruntam, să conferim o mai puternică forță de convingere și argumentare activității în acest domeniu, să dezvoltăm capacitatea de a da răspunsuri viabile, competente celor mai complexe probleme ale contemporaneității, aflindu-ne mereu în prima linie a luptei de idei, demascînd cu fermitate caracterul apologetic, reacționar al ideologiei burgheze, punind în lumină cu putere superioritatea ideologiei noastre comuniste, a politicii partidului nostru. In același timp, se impune să realizăm o îmbunătățire generală a activității presei noastre, a radioteleviziunii, a tuturor mijloacelor de informare in masă, chemate ca — într-o viziune de perspectivă — să dezbată convingător și amplu, de pe poziții militante, problemele care privesc dezvoltarea continuă a societății noastre, formarea omului nou, să se afirme cu mai multă combativitate și intransigență revoluționară în confruntarea contemporană de idei.Un obiectiv esențial al activității noastre viitoare îl constituie educarea tuturor cetățenilor in spiritul dragostei față de patrie, partid și popor, al solidarității militante internaționale. Așa cum s-a afirmat cu limpezime și în actuala conferință a partidului, ca să poți fi un patriot adevărat, să-ți iubești cu ardoare pămintul natal, să dai țării tot ce ai mai bun în ființa ta, trebuie să cunoști tradițiile glorioase de luptă, istoria poporului, așa cum s-a plămădit ea de-a lungul veacurilor, prin jertfele și gîndirea cutezătoare a zeci și zeci de generații, a unor neinfricați luptători pentru libertate și neatîrnare. în acest scop, pentru activitatea de formare a conștiinței socialiste înaintate, consider că este de excepțională valoare concepția
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ȘTEFAN JIPAMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Permiteți-mi să exprim, de la această înaltă tribună, în temeiul mandatului ce mi-a l’qst încredințat deplina aprobare față de conținutul profund științific al Raportului prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, document programatic de o excepțională însemnătate, de. înaltă valoare, teoretică și practică, menit să călăuzească activitatea noastră de viitor, să asigure înfăptuirea neabătută a obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că noi, lucrătorii ogoarelor din Consiliul unic agroindustrial de stat și cooperatist Poșta Cîlnău, conștienți de rolul important ce ne revine în îndeplinirea obiectivelor noii revoluții agrare, am intensificat preocupările pentru a ne organiza mai bine munca, pentru a aplica tehnologii înaintate și a folosi eficient tehnica modernă, reușind să obținem producții vegetale și animale sporite. Semnificative în acest sens sînt rezultatele cooperativelor agricole de producție Bobocu, Co- chirleanca, Blăjeni, care au realizat, în medie, peste 5 700 kg porumb la hectar, 4 000 kg griu și peste 30 tone sfeclă de zahăr. Pe întregul consiliu recolta medie de griu și porumb a crescut, în primii doi ani ai cincinalului, cu 400—500 kg la hectar, iar cea de sfeclă de zahăr cu 4 000 kg la hectar.O contribuție substanțială la obținerea acestor rezultate o au programele pentru dezvoltarea bazei teh- nico-materiale a agriculturii, puternicul sprijin material primit din partea statului nostru. Fondurile fixe, concretizate în tractoare, combine autopropulsate și alte mașini

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GHEORGHE OPREAMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Doresc să-mi exprim și eu. în fața înaltului forum al comuniștilor din România, ferma convingere și deplina satisfacție că amplul și cuprinzătorul Raport prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin multitudinea aspectelor abordate, prin profunzimea științifică și realismul analizei, prin spiritul revoluționar, dinamic și novator în care sînt analizate problemele fundamentale ale dezvoltării economico-sociale a patriei în noile condiții determinate de conjunctura economică internațională, reprezintă unul din cele mai importante documente programatice ale partidului nostru.Este un adevăr cunoscut de noi toți, care se cuvine subliniat datorită semnificației sale deos'ebite, că Ideile de covîrșitoare însemnătate politică cuprinse in Raport sintetizează in mod strălucit preocupările neobosite și grija necontenită afirmate de secretarul general al partidului nostru — revoluționar pătruns de un fierbinte patriotism — pentru consolidarea continuă a rezultatelor obținute în construcția socialistă pentru accelerarea procesului de făurire a societății socialiste multila

promovată de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la caracterul unic al istoriei noastre.Avem toate condițiile ca istoricii, cercetătorii noștri să realizeze — in spiritul acestei generoase concepții științifice asupra istoriei — opere de valoare, de larg răsunet în conștiințele țării, în conștiințele întregii lumi, punind istoria la locul de cinste pe care îl merită, demonstrînd practic că o considerăm bunul cel mai de preț al poporului, că sîntem profund pătrunși de cuvintele profetice ale marelui Bălcescu, potrivit căruia „Istoria este cea dintîi carte a unei nații. Intr-nsa ea își vede trecutul, prezentul și viitorul".Desigur, in curgerea implacabilă a timpului au existat momente grele, încercări dramatice prin care a trecut poporul. Tocmai în aceste momente de restriște s-a afirmat deosebit de puternic adevărul că nimic nu poate fi mai presus de numele patriei, în astfel de momente s-au săvîrșit marile, memorabilele acte de eroism care au pus in lumina puternică a istoriei perenitatea sentimentului patriotic.Cît de străine sînt de aceste lecții sublime ale istoriei faptele celor care iși trădează patria în care s-ău născut și au trăit, care — lăsîndu-se amăgiți de promisiuni mincinoase — își abandonează cu lașitate țara în care părinții și strămoșii lor au luptat și s-au jertfit pentru a o a- păra, pentru a o ridica spre lumina civilizației, pentru înfăptuirea u- nității naționale și asigurarea viitorului liber și independent. Cît de potrivnice lecțiilor profunde ale istoriei sînt, totodată, acele jalnice încercări de mistificare a adevărurilor ei, de răstălmăcire a lor în scopuri meschine, diversioniste, pentru a justifica ceea ce nu se poate justifica : perpetuarea situației de inegalitate între popoare, păstrarea a- nacronicelor pretenții de împărțire a lumii în zone de influență, invrăj- birea, în acest scop, a popoarelor. 
i Istoria poporului, istoria unică a țării — așa cum magistral ne-a redat-o prin concepția sa înalt patriotică, revoluționară, tovarășul Nicolae Ceaușescu — este o mare carte de învățătură deschisă pentru generațiile de azi și generațiile viitoare.Iată de ce consider că avem datoria de a îmbunătăți modalitățile de cunoaștere și însușire a istoriei patriei, în strinsă legătură cu istoria umanității, acționînd pentru îmbunătățirea manualelor de istorie și a predării acesteia în școli, pentru perfecționarea activității rețelei noastre muzeistice și reorganizarea în continuare a acesteia, pentru mai buna valorificare in munca de educația a monumentelor istorice, a evenimentelor fundamentale ale istoriei, pentru educarea in spiritul patriotismului socialist a tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, înfrățiți de idealul comun al înfloririi și propășirii continue a României socialiste. <In procesul de formare a omului nou, de forjare a caracterelor, de educare în cultul muncii, al respectului față de tot ce a creat valoros 
agricole au ajuns la 106 milioane lei, ceea ce înseamnă peste 7 000 lei la hectarul mecanizabil.Acționind în spiritul legilor țării, al indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, privind creșterea răspunderii față de averea obștească, organizațiile de partid din unitatea noastră, organismele democratice de autoconducere muncitorească au stabilit programe concrete pentru valorificarea superioară a zestrei tehnice de care dispunem și am adoptat măsuri eficiente in vederea transpunerii lor in fapt. Numeroase inițiative muncitorești vizează mobilizarea tuturor forțelor în vederea utilizării integrale a mașinilor și utilajelor, a timpului de lucru.Așa cum ne-ați cerut, mult stimate tovarășe secretar general, la Congresul țărănimii, la consfătuirile de lucru de la C.C. al P.C.R., am acordat o atenție deosebită calității lucrărilor, strîngerii la timp și fără pierderi a recoltei, insămînțării culturilor păioase în condiții agrotehnice superioare și realizarea arăturilor adinei pe toate suprafețele prevăzute.Este un adevăr îndeobște cunoscut că mecanizarea constituie, așa cum și de la tribuna acestui înalt forum ați subliniat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, o pîrghie importantă in înfăptuirea obiectivelor rdvoluției agrare, în obținerea unor' producții tot mai mari de cereale și plante tehnice. Dar mașinile agricole sînt' puse în funcțiune de către oameni, ele își pot îndeplini rolul ce le revine numai dacă sint conduse de mecanizatori harnici, pricepuți, pasionați de profesia lor, cu dragoste față de pămîntul pe care îl lucrează. Avînd in vedere aceste cerințe, desfășurăm o intensă muncă organizatorică și politico-educativă in scopul asigurării unei calități superioare a tuturor 
teral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Noile orientări strategice formulate în Raport — la care subscriu în totalitate — au un temeinic fundament științific, fiind izvorîte din studierea și aprofundarea cerințelor obiective ale etapei pe care o parcurgem, a posibilităților și nevoilor reale, majore ale ecohomiei românești, a fenomenelor și tendințelor din economia mondială. întreaga concepție ce fundamentează rfiăsuri- le prevăzute in Raport menite să asigure soluționarea problemelor esențiale ale dezvoltării economice și sociale este străbătută ca un fir roșu de afirmarea și mai pregnantă a imperativului trecerii de la faza acumulărilor cantitative la o fază nouă, superioară, aceea a dezvoltării intensive a calității și competitivității pentru o înaltă eficiență economică.Putem afirma cu deplin temei și îndreptățită satisfacție că poporul nostru, continuînd mărețele înfăptuiri economice, politice și sociale inaugurate de Congresul al IX-lea, de cind in fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, înțele- gind pe deplin comandamentele supreme ale noii etape de edificare socialistă a patriei, a obținut în primii doi ani ai actualului cincinal realizări importante . in toate domeniile de activitate.Este deosebit de pozitiv faptul că, 

gîndirea umană, al voinței de a înfăptui, al încrederii optimiste in viitorul comunist al patriei, un rol deosebit revine literaturii și artei, care, în anii ce au trecut de la Congresul al XII-lea al partidului, s-a îmbogățit cu opere reprezentative, cu opere îndrăgite și apreciate de public. Desigur, evidențiind asemenea realizări, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că, alături de lucrări reprezentative, continuă să apară încă numeroase lucrări mediocre, lipsite de valoare, și, din păcate, cîteodată chiar lucrări deficitare sub raportul viziunii ideologice. Consider că stă în puterea ■ oamenilor de artă și cultură de a înlătura neajunsurile ce mai există în acest domeniu, de a-și îndeplini misiunea de mare răspundere ca, într-un front de creație unitar, bazat pe asumarea profundă de către fiecare creator a țelurilor nobile ale culturii noastre socialiste, să creeze o cultură unitară, viguroasă, să făurească noi opere de valoare, pe măsura așteptărilor legitime, pline de încredere ale poporului — opere care să păstreze nealterată și să dăruiască cu noi și nepieritoare iz- bînzi artistice limba noastră românească, lăsată moștenire de înaintași, cu îndemnul testamentar de a o cinsti mereu și de a-i asigura creșterea neîncetată, dînd și astfel dovezi de prețuire a patriei, căreia ii aparținem cu întreaga noastră ființă.Sînt toate acestea citeva din inepuizabilele argumente care pledează pentru adevărul, scump partidului și poporului nostru, că ideile, orientările de profundă semnificație politică, revoluționară, propunerile, menite să materializeze eficient și amplu aceste idei, cuprinse in expunerea programatică de la Plenara din iunie, în magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale a partidului de tovarășul Nrcolae Ceaușescu, sînt hotărîtoare, constituie un tezaur, teoretic și practic, inestimabil pentru formarea și educarea comunistă, patriotică a maselor.Fiind profund convins și hotărît să acționez pentru perfecționarea radicală a activității în domeniile de care, din însărcinarea conducerii partidului, mă ocup, îngăduiți-mi ca, în încheiere, să dau încă o dată expresie deplinei mele aprobări față de documentele prezentate Conferinței, să-mi declar adeziunea totală față de politica internă și externă a partidului și statului nostru. Mă simt, în același timp, dator și onorat să mă alătur tuturor tovarășilor care în cadrul Conferinței au dat expresie sentimentelor de stimă și devotament ale întregii noastre națiuni pentru cel mai iubit fiu al partidului și poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceausescu, personalitate proeminentă a viefii politice internaționale, înflăcărat patriot și militant revoluționar, căruia îi adresăm din adîncul inimii și conștiinței aleasa noastră prețuire, cele mai vii urări de sănătate și fericire, pentru a conduce multă vreme de aici înainte, cu aceeași clarviziune și dăruire patriotică, revoluționară, destinele patriei și ale partidului, spre gloria nepieritoare a minunatului nostru popor.
lucrărilor, respectării cu strictețe a tehnologiilor fiecărei lucrări, întăririi ordinii și disciplinei.Sîntem conștienți că în activitatea organizațiilor noastre de partid, a consiliului de conducere se manifestă și unele neajunsuri. Nu am făcut totul pentru o mai bună organizare a muncii tuturor secțiilor de mecanizare, , mai avem lipsuri și în ceea ce privește pregătirea profesională a mecanizatorilor, în întreținerea și menținerea în stare de funcționare a întregului parc de mașini din, dotare. De aceea, organizația noastră de partid și conducerea întreprinderii au pus în centrul preocupărilor, îndeosebi în perioada de iarnă, ' organizarea temeinică a cursurilor de pregătire profesionlă a întregului personal muncitor, în strînsă legătură cu procesul de producție.Din Raportul pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, l-ați prezentat în fața Conferinței Naționale, am reținut în mod deosebit cerințele ca stațiunile de mecanizarea agriculturii să asigure buna exploatare și îngrijire a tractoarelor și mașinilor, executarea la timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor agricole. Asigurăm Conferința Națională că aceste sarcini vor sta în centrul întregii activități desfășurate de organizațiile de partid, de oamenii muncii din unitatea nogstră, astfel incit să realizăm. în 1983, producții superioare acestui an.Asigur Conferința Națională a partidului, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru a îndeplini neabătut sarcinile ce ne revin în acest cincinal, sporindu-ne contribuția la înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
în condițiile în care criza economică mondială a determinat în multe țări încetinirea, sau chiar stagnarea dezvoltării, România socialistă, deși confruntată cu multe dificultăți, și-a continuat mersul ferm inainte.în primii doi ani ai cincinalului, în condițiile unei eficiențe economice sporite, creșterea producției industriale și agricole, a volumului fondurilor fixe, a exportului, a venitului național, a bunăstării materiale și spirituale a poporului s-a concretizat în valorificarea mai bună a resurselor materiale și energetice, reducerea costurilor de producție, îmbunătățirea calității și sporirea competitivității produselor pe piața externă.Se atestă astfel justețea opțiunilor partidului nostru, forța economiei românești, capacitatea ei de a depăși în bună măsură influențele convul- siunilor din economia mondială.Referindu-mă la ramurile metalurgiei și construcțiilor de mașini — a spus vorbitorul — trebuie să arăt că în perioada ce a trecut din actualul cincinal, pe baza sarcinilor date de tovarășul secretar general, s-a acționat in direcția restructurării producției, acordindu-se prioritate dezvoltării sectoarelor care valorifică superior rezervele materiale, energetice și de muncă ale țării- Bunăoară, metalurgia și-a lăr-
(Continuare in pag. a Xl-a)
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(Urmare din pag. a X-a)git, corespunzător nevoilor industriei prelucrătoare și ale programelor de investiții, sortimentul de oteluri speciale și de laminate, a sporit, totodată, ponderea produselor de prelucrare avansată a otelurilor și a materialelor neferoase.Cit privește construcția de mașini, în acest domeniu s-a acționat cu precădere în vederea asigurării necesarului de utilaje tehnologice pentru noile capacități din diferite sectoare ale economiei naționale și a creșterii mai rapide a. producției subra- murilor purtătoare de progres tehnic. Grăitor este faptul că sporurile înregistrate in acest an față de 1980 au fost de 17,3 la sută la mijloace de automatizare și tehnică de calcul, 25,8 la sută la produse de mecanică fină și optică și 41,5 la sută la ma- șini-unelte de prelucrare a metalelor prin așchiere. Ponderea produselor noi și reproiectate în cele două ramuri s-a ridicat la peste 35 la sută, în același timp, mai buna adaptare a activității de cercetare, proiectare, producție și desfacere la cerințele pieței externe determină creșterea ponderii utilajelor tehnologice și a instalațiilor complexe prin obținerea fondurilor valutare necesare asigurării materiilor prime pentru economia națională.Avînd în vedere indicațiile secretarului general al partidului referitoare la valorificarea în mai mare măsură a posibilităților privind lărgirea exportului românesc, trebuie să depunem în continuare eforturi substanțial sporite în aceste ramuri, pentru ridicarea nivelului tehnic, calitativ și creșterea pe această bază a competitivității produselor. Vom intensifica preocupările pentru ca fiecare produs să încorporeze o mai mare cantitate de inteligentă și manoperă, în vederea obținerii unui aport valutar maxim.De asemenea, în scopul realizării unui comerț exterior de înaltă efi- u'anță economică, se impune să ac- onăm mult mai energic decît pînă în' prezent pentru respectarea termenelor de livrare, asigurarea pieselor de schimb și organizarea corespunzătoare a activității de service.Din opțiunea prioritară stabilită de partidul nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind realizarea cit mai devreme a independentei energetice a țării, opțiune detaliată și aprofundată în programul Conferinței Naționale, se desprind sarcini de mare însemnătate pentru noi cei ce lucrăm în domeniul industriei.Doresc să raportez Conferinței Naționale că am trecut la aplicarea unui complex de măsuri de natură să asigure creșterea fiabilității utilajelor și echipamentelor folosite fn exploatarea și valorificarea cărbunilor și șisturilor bituminoase prin îmbunătățirea soluțiilor constructive și a tehnologiilor de fabricație.Așa cum se arată în Raportul prezentat, în cadrul programului energetic național un rol deosebit îl va avea energia nucleară. Sîntem con
Mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși.Marele forum al comuniștilor, Conferința Națională' a partidului, reprezintă un moment politic cu largi și profunde semnificații în viața națiunii noastre socialiste, o puternică manifestare a unității politi- co-ideologice, de voință și acțiune, a coeziunii de granit a întregului nostru popor în jurul Partidului Co- '•; nist Român, în frunte cu secreta- iUv său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.îngăduiți-mi să dau expresie înaltei stime și prețuiri de care se bucură iubitul nostru conducător în rîn- dul tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru excepționalele sale calități de eminent conducător de partid și de stat, pentru neobosita activitate pe care o desfășoară în fruntea partidului și a statului, pentru modul în care își consacră întreaga capacitate creatoare cauzei socialismului și comunismului, ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație în rîndul națiunilor lumii, pentru ca poporul nostru să trăiască așa cum o merită, demn, liber și independent.îmi revine deosebita cinste ca, în numele comuniștilor din județul Harghita, al tuturor oamenilor muncii — români și maghiari care trăiesc și muncesc în strînsă unitate și frăție pe aceste meleaguri, să exprim deplina aprobare față de conținutul profund științific, de înaltă valoare teoretică și practică, al Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document care ne înfățișează un amplu tablou al realizărilor, sarcinilor și obiectivelor stabilite de. Congresul al XII-lea al partidului, precum și direcțiile în care trebuie acționat în condițiile crizei economice mondiale, pentru asigurarea dezvoltării și pe mai departe, intr-un ritm accelerat, a societății noastre socialiste.în perioada ce a urmat după Congresul al IX-lea al partidului și meleagurile harghitene, ca dealtfel toate județele țării, au cunoscut o dezvoltare multilaterală, fără precedent, în anii care au trecut de la constituirea județului au fost create 54 de mii de noi locuri de muncă, din care 33 de mii în industrie, în prezent aproape 80 la sută din producția industrială a județului realizîndu-se în capacitățile date în folosință după anul 1968. Este demn de subliniat faptul că producția anului înființării județului se realizează astăzi in mai puțin de 3 luni.Vă rog să-mi permiteți să raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că, răspunzînd grijii permanente a partidului și statului, a dumneavoastră personal, în perioada parcursă din acest an au fost îndeplinite sarcinile planificate la producția netă în proporție de 101,7 la sută ; s-a realizat peste prevederi 81,5 milioane Iei, aceasta in special pe seama creșterii productivității muncii și reducerii cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă cu 4 lei Ia total și 19,2 lei la cele materiale, in cohdi- țiile unor importante economii de metal, combustibil și energie electrică.De asemenea, sint create toate condițiile să realizăm toate contractele la export pe acest an, iar la investiții vor fi puse in funcțiune pînă la sfirșitul anului toate obiectivele industriale și agrozootehnice cu termen scadent. Au fost date în folosință în oerioada care a trecut a- proape 29 000 apartamente, la care vom mai adăuga in acest cincinal încă 16 000 ; toate acestea au produs schimbări substanțiale in creșterea 

știent!, mult stimate tovarășe secretar general, că realizarea în termen a centralelor nuclearo-electrice — care implică acțiunea comună a principalelor ramuri ale economiei naționale — solicită în mod deosebit metalurgia și construcțiile de mașini, în vederea asimilării utilajelor și e- chipamențelor, asigurării lor la un nivel calitativ corespunzător prevederilor legii recent adoptate de Marea Adunare Națională.După cum se cunoaște, un obiectiv de cea mai mare importanță pentru următorii trei ani, cit și pentru perioada următoare, prevăzut in programele prezentate Conferinței, îl constituie reducerea substanțială a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie și, pe această bază, a costurilor de producție. în acest sens, în anul 1983 urmează să realizăm în siderurgie o reducere cu 7,8 la sută a consumului de cocs la tona de fontă față de nivelul actual, să creștem la 86 la sută coeficientul de scoatere a oțelului in producția de laminate, să ridicăm la 91,4 la sută coeficientul de utilizare a metalului în construcția de mașini și să reducem hotărît consumul de energie.Am reținut cu multă atenție sublinierea dumneavoastră de ieri, mult stimate tovarășe secretar general, ca și industria grea să treacă mai hotărît la măsuri decisive în vederea reducerii consumurilor tuturor materiilor prime și materialelor, generalizării mai rapide a noilor tehnologii, atingerii celor mai bune performanțe de pe plan mondial.Pentru realizarea acestora, In fiecare minister și unitate economică vom lua măsuri pentru realizarea de laminate cu toleranțe negative, pentru reproiectarea tuturor produselor mari consumatoare de materiale și energie, extinderea miniaturizării produselor, precum și mărirea gradului de folosire a înlocuitorilor.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am acționat mai intens, pentru dezvoltarea industriei orizontale prin țipizarea, profilarea și specializarea producției, in scopul ridicării calității și economicității, a optimizării proceselor de producție. în această acțiune de mare amploare desfășurată sub conducerea tovarășei acad. dr. ing. Elena Ceaușescu, au fost tipizate și în cele două ramuri — metalurgia și construcțiile de mașini — un număr important de tehnologii de fabricație, care valorifică îndeosebi rezultatele cercetării proprii, asigurînd folosirea cît mai completă a materiilor prime și materialelor din țară. De asemenea, a fost tipizat un număr mare de produse, restrîngîndu-se gama .mărcilor de oțel și a tipodi- mensiunilor, iar în construcția de mașini au fost definitivate structurile de bază ale sistemelor de mașini, utilajelor și echipamentelor. Este necesar și în continuare ca împreună cu. ministerele, centralele, cu institutele de cercetare și proiectare să acționăm cu mai multă fermitate pentru dezvoltarea și buna organi
TOVARĂȘULUI IOSIF SZASZcontinuă a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii de pe aceste meleaguri.Pentru aceste mărețe înfăptuiri, permiteți-mi ca de la înalta tribună a Conferinței să dau glas celor mai alese sentimente de mulțumire și recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județ față de conducerea partidului, față de dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, pentru că ați pus la baza politicii naționale a partidului faptul de netăgăduit, că adevărata egalitate în drepturi constă, în primul rînd, în asigurarea unor condiții de muncă și viață corespunzătoare, a posibilităților depline ca fiecare ofn al muncii de orice naționalitate sâ-și poată pune în valoare toate aptitudinile, întreaga șa capacitate de muncă și creație.Am ascultat cu mare atenție și interes Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu și am reținut problemele legate de dezvoltarea mai accelerată a bazei de materii prime și asigurarea cît mai rapidă a independenței energetice a țării.In acest context am acționat pentru ca și județul Harghita să contribuie în mai mare măsură la dezvoltarea bazei de materii prime și' energetice a țării. In continuare, vorbitorul s-a referit la eforturile făcute

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ION PĂȚANMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Analiza profund științifică asupra etapei pe care o parcurgem, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a înfățișat-o în magistralul său Raport, indicîndu-ne totodată și soluțiile realiste pentru rezolvarea problemelor care condiționează mersul ascendent al societății noastre, constituie un moment istoric de. o însemnătate deosebită in viața partidului și a întregului nostru popor.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, unul din domeniile fundamentale în care trebuie șă acționăm cu toată energia îl constituie dezvoltarea bazei interne de materii prime și energetice. Vă rog să-mi permiteți să relev că încă cu mult timp înainte de izbucnirea crizei petroliere secretarul general al partidului ne-a atras atenția asupra necesității dezvoltării bazei interne de materii prime și a bazei energetice, de economisire severă a resurselor, temelia sigură a dezvoltării ascendente a economiei noastre naționale, a inițiat și militat cu toată perseverența pentru identificarea rezervelor geologice de materii prime și energetice, pentru o politică rațională de exploatare, gospodărire și utilizare judicioasă a acestora.Concepția realistă a tovarășului Nicolae Ceaușescu in acest domeniu își găsește o strălucită întruchipare în sarcinile și obiectivele prevăzute în programele elaborate din inițiativa și sub directa sa conducere, pentru dezvoltarea resurselor de energie primară, materii prime și materiale, reducerea consumurilor materiale, precum și pentru refolosirea tuturor materialelor recuperabile.Consider că economia noastră națională dispune de toate condițiile pentru realizartea obiectivelor și sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea in domeniul dezvoltării bazei interne de materii prime și energetice, pentru folosirea cît mai ra

zare a activității de tipizare la nivelul tuturor întreprinderilor.Satisfacerea nevoilor economiei naționale potrivit dimensiunilor și corelărilor stabilite prin plan, aplicarea eficientă a noului mecanism eco- nomico-financiar, obținerea beneficiului la nivelul prevăzut sint direct condiționate de realizarea ritmică și integrală a producției fizice.j în continuare, vorbitorul a arătat* că analiza exigentă a activității desfășurate de ministere, centrale și întreprinderi pentru realizarea producției fizice evidențiază faptul că, în această direcție, s-au manifestat unele neajunsuri. Astfel, nu am reiîșit să soluționăm corespunzător la toate nivelurile asigurarea bazei materiale a planului, programarea și urmărirea realizării ritmice a producției. Dacă s-ar fi respectat în totalitate programele de cooperare între unitățile constructoare de mșșini, s-ar fi rezolvat mai bine de jumătate din problemele de aprovizionare tehnico-materială apărute în acest an. Cooperarea intre centrale și întreprinderi din același minister sau din ministere diferite a fost îngreunată și un volum mare de repere și, subansamble dispersate în numeroase unități. De aceea se impune să acționăm mai hotărît pentru restrângerea ariei cooperărilor, pu- nîndu-se accentul pe creșterea gradului de integrare a producției, atît la executantul produsului final, cît și la unități apropiate din aceleași centrale - sau la unități specializate de profil.Pe acest plan se cuvine, de asemenea, să subliniem că, deși în ultimii ani, au fost înregistrate progrese pe linia creșterii calității și fiabilității produselor, totuși unele din acestea nu se situează la nivelul exigențelor și al dotării tehnice de care dispunem. Trebuie deci să luăm măsuri mult mai hotărîte pentru asigurarea dotării complete a tuturor întreprinderilor cu aparatură de măsură și control, cu standuri de încercări, astfel. încît nici un produs, să nu fie livrat fără să îndeplinească în totalitate condițiile de calitate..închei cu nestrămutata convingere că garanția sigură a înfăptuirii istoricelor hotărîri pe care le va adopta Conferința Națională constă în faptul că în fruntea partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, care întruchipează tot ce are mai înălțător uriașul detașament al comuniștilor din România, tot ceea ce patria noastră are mai demn și mai măreț în istoria sa contemporană, fiul cel mai iubit al națiunii noastre socialiste.Vă asigur, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii din metalurgie și construcțiile de mașini vor acționa ,'eabătut, asemenea întregului nostru popor, pentru înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale, a programelor supuse dezbaterii pentru ca patria noastră să înainteze victorios pe drumul luminos al socialismului și comunismului.
în direcția descoperirii de noi repere și zăcăminte de cărbune și metale, la perspectivele exploatării a- cestora.Raportez Conferinței Naționale — a spus el — că în paralel cu preocupările pentru dezvoltareabazei de materii prime și reducerea consumurilor de energie și combustibili, acționăm pentru valorificarea resurselor energetice neconvenționale. Astfel, pînă la sfîrșitul anului 1983 vom pune în funcțiune 33 mi- crohidrocentrale cu o putere de 800 kilowați. La finele acestui an, aproape 80 la sută din consumul de energie pentru iluminatul public se va acoperi în echivalență din producția microhidrocentralelor.Ca urmare a măsurilor întreprinse de conducerea partidului și a statului privind aplicarea cu mai multă fermitate a programului de autoaprovi- zionare, am luat măsuri pentru sporirea contribuției județului nostru la realizarea fondului de stat. Numai în âcest an am livrat lă -fondul de stat cu aproape 30 mii tone cartofi, 8 000 tone cereale și 7 000 tone sfeclă de zahăr mai mult față de realizările anului 1980.Rezultatele obținute în agricultură nu ne mulțumesc, întrucît acestea nu reflectă pe deplin potențialul și condițiile de care dispunem. Sint încă mari neajunsuri mai ales în sectorul zoo- 
țională și eficientă a resurselor materiale de care dispunem. Cu toate succesele dobîndite în acest domeniu, sîntem conștienți că mai avem multe neajunsuri și foarte mult de făcut pentru a îndeplini sarcinile ce ne stau în față la nivelul exigențelor actuale.Sînt pe deplin întemeiate criticile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu diferite prilejuri în legătură cu modul în care se îndeplinesc programele de dezvoltare a bazei energetice și de materii prime, de reducere mai accentuată a consumurilor materiale în toate domeniile, de sporire a contribuției materialelor recuperabile la asigurarea bazei materiale a producției.Este un adevăr de necontestat că multe din necazurile cu care ne-am confruntat în acest an în economie sînt consecința rămînerilor în urmă în realizarea ritmică a resurselor interne de materii prime, depășirii consumurilor planificate de energie și de materii prime, întîrzierilor in modernizarea producției, în reproiectarea unor produse.Trebuie să subliniez că la toate acestea o mare răspundere ne revine și nouă, Ministerului Aprovizionării, de activitatea căruia nu poate fi despărțită depășirea consumurilor de combustibil, energie, cocs, nereali-za- rea indicelui de scoatere la metal și altele.Pentru înlăturarea unor astfel de neajunsuri, Ministerul Aprovizionării este hotărît. să facă o cotitură radicală, să pună un accent deosebit pe măsurile de1 respectare a consumurilor planificate, urmărind folosirea judicioasă a tuturor resurselor materiale, lichidarea risipei . cauzate de utilizarea unor materiale scumpe, deficitare și în mod deosebit din import. Experiența dobîndită și acțiunea de tipizare, sub conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu cu privire la consumurile de oteluri aliate și înalt aliate, de nichel, cupru, aluminiu, precum și promovarea largă a înlocuitorilor din țară, atragerea în circuitul economic a unor resurse locale, mult mal' ieftine, dovedesc nu numai ma

tehnic al unor unități socialiste și în cel particular. Astfel, o lungă perioadă de timp un număr mare de gospodari din unele localități ale județului au renunțat la creșterea animalelor, deși aveau condiții în acest scop, dar aceștia preferau șă vîndă finul și să se aprovizioneze cu produse agroalimentare de la orașe.Da aceasta se mai adaugă și slaba noastră preocupare și a organelor agricole, a consiliilor, populare locale pentru întreținerea și valorificarea finețelor și pajiștilor care reprezintă o mare bogăție a județului nostru.Conștienți de aceste neajunsuri am trecut la elaborarea și aplicarea unor programe speciale întocmite la nivelul fiecărei localități în scopul valorificării superioare a pajiștilor și finețelor de care dispunem. De asemenea, comitetul județean de partid a inițiat un complex de măsuri menite să asigure redresarea pe ansamblu a situației din zootehnie, a căror aplicare a început deja să dea roade.Prin toate acestea, avem garanția că vom putea înfăptui în mai bune condiții teza formulată cu atîta claritate de dumneavoastră, tovarășe secretar general, potrivit căreia „alianța clasei muncitoare cu țărănimea trebuie să se bazeze și pe contribuția locuitorilor satelor la realizarea programului de autoaprovizio- nare și la asigurarea fondului centralizat al statului".In cadrul politicii generale a partidului de edificare a noii societăți, una din marile cuceriri ale construcției socialiste, așa cum s-a subliniat cu atîta claritate în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, o reprezintă rezolvarea justă, în spiritul concepției revoluționare a partidului, a problemei naționale. în conștiința noastră s-a întipărit pentru totdeauna profundul adevăr că garanția sigură a cimentării unității, frăției și prieteniei dintre oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități o reprezintă grija și atenția pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o manifestă în toate împrejurările față de problemele naționalităților conlocuitoare, principialitatea, consecvența și fermitatea cu care a abordat și a urmărit rezolvarea lor.Aș dori să relev cu deplin temei că în județul nostru egalitatea își găsește fundamentul economic și social în platformele industriale, pe ogoarele județului, în centrele urbane și rurale, în unitățile de fnvăță- mînt și cultură, in toate domeniile de activitate. Munca comună pentru edificarea noii societăți se împletește în mod armonios cu profundul sentiment de dragoste față de patrie, partid și popor, față de cauza socialismului și comunismului în România.Dar, în timp ce partidul și statul nostru se preocupă de înălțarea patriei comune pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație, de ridicarea bunăstării materiale și spirituale a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, unele cercuri reacționare de peste hotârȘp falSifi- cînd realitatea din țara hoastra,'■defăimează otîndui'rea. socialistă, ’ triă- rile realizări din toate domehiife; urmărind învrăjbirea oamenilor muncii, slăbirea unității poporului nostru.Ca activist de partid, ca cetățean român de naționalitate maghiară, îmi exprim indignarea față de toți acei care, chipurile, „ne poartă de grijă" și ne dau sfaturi privind felul in care trebuie să se rezolve problemele în România. în țara noastră avem un partid puternic, revoluționar. Partidul Comunist Român, in frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub conducerea căruia toți cei ce muncim și trăim avem asigurate toate condițiile de muncă și viață, de manifestare plenară a personalității umane, de afirmare a demnității și mîndriei ca fii ai aceleiași patrii.Dînd glas adeziunii unanime a organizațiilor dexpartid, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, români și maghiari, din județ, asigur Conferința Națională a partidului, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că, acționînd intr-o unică voință și deplină frăție, sîntem hotăriți să nu precupețim nici un efort pentru ca sarcinile ce revin județului nostru ■ să fie îndeplinite exemplar, contribuind astfel prin faptele noastre de muncă la realizarea mărețului program de înflorire a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România. *
turitatea industriei românești, dar și marile rezerve de care dispune economia noastră națională de a produce valori de întrebuințare cu parametri tehnico-economici înalți, cu cheltuieli materiale mai mici, de creștere a competitivității produselor românești pe piața internațională.Așa cum am arătat, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, au fost elaborate și supuse aprobării Conferinței Naționale programele privind reducerea mai accentuată a consumurilor materiale și de energie și pentru intensificarea recuperării și valorificării materialelor, pieselor și subansamblelor refolosibile.Prevederile acestor programe au tn vedere îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, creșterea coeficientului de utilizare a materialelor, reducerea gabaritelor și greutății produselor, concomitent cu menținerea și chiar creșterea calității și a valorii de întrebuințare a acestora, iar in domeniul consumurilor energetice reducerile preconizate țin seama de funcționarea mașinilor și instalațiilor la capacitățile lor nominale, de extinderea proceselor de producție integrate,, eliminarea risipei și a consumurilor neraționale.De asemenea, măsurile propuse pentru ușurarea produselor textile, din lemn, hîrtii-cartoane, prelucrate din mase plastice și altele vor asigura, concomitent cu menținerea sau chiar creșterea calității și a parametrilor funcționali, economii intre 15—31 la sută, față de nivelurile prevăzute in plan pe anul viitor.Un rol deosebit de însemnat revine intensificării activității de recuperare și valorificare a tuturor materialelor refolosibile, a pieselor și subansamblelor, a resurselor energetice secundare. Dacă ne comparăm cu trecutul, constatăm unele creșteri în refolosirea materialelor recuperabile, dar dacă ținem seama de condițiile noastre concrete, de posibilitățile de care dispunem, și numai în acest fel trebuie să vedem lucrurile, situația nu este satisfăcătoare și criticile adresate de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, își găsesc deplină justețe.Prevederile programului asigură la 

o serie de materii prime și materiale, încă din 1983, ca, de exemplu, la fier vechi pentru producția de oțel, plumb, cupru etc., participarea materialelor refolosibile in asigurarea necesarului in proporție de 50 la șută sau apropiată acesteia.Sarcina noastră, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, este ca în continuare, șj într-un termen relativ scurt, să ajungem să sporim aportul și la celelalte materiale refolosibile în jurul acestui procent, astfel ca să putem îndeplini sarcina pe care ne-am propus-o.în acest domeniu "a trebui să ne preocupăm de intensificarea și recuperarea tuturor materialelor refolosibile atit în ceea ce privește gama de asemenea resurse, cît și cantitățile pe care le recuperăm și valorificăm. Sortimentul pe care-1 colectăm și folosim este — să recunoaștem — încă sărac, multe resurse iro- sindu-se în mod condamnabil. Dar nici acolo unde s-a organizat recu
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI MARICICA ȚIPIRIGANMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Avînd deosebita cinste de a fi purtătoarea gîndurilor celor ce muncesc și trăiesc pe plaiurile cu rezonanță de cronică ale Sucevei, exprim sentimentele de cea mai aleasă prețuire față de acest for de importanță fundamentală pentru destinele României moderne, față de magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale de secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ca reprezentantă a comuniștilor, a oamenilor muncii de pe plaiurile munților Dornei și Obcinile Cimpu- lungului Moldovenesc, unde străbunii noștri, chiar în vremuri de restriște, înfrățiți cu codrii, își afirmau cu tărie credința că :
Românașului îi place, 
Sus la munte, la izvor, 
Liber și să fie-n pace, 
Al naturii domnitor,afirm, stimați tovarăși, că viața și munca noastră, asemenea întregii țări, a cunoscut, cu deosebire în ultimii 17 ani, profunde transformări înnoitoare.Cele 40 000 de gospodării ale producătorilor agricoli din zona de munte a județului Suceava dețin peste 139 000 hectare, în majoritate pășuni și finețe. Aplicînd în practică indicațiile date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la valorificarea acestei mari avuții naționale, organizațiile de partid din județul nostru au pus în ceptrul activității lor mobilizarea tuturor locuitorilor din sate 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GHEORGHE STOICAtv Mult- stimate -tovarășe secrețpr,\ge- , neral. „Nișolaei^eaușescu,' Mult ' stimată tovarășă' ' Elena ' Ceăușescii; 'Stimați tovarăși,Alăturîndu-mâ simțămintelor tuturor comuniștilor, voinței întregului partid și popor, permiteți-mi să exprim acordul deplin cu doc'umen- tele-program supuse aprobării Conferinței Naționale a partidului. în mod deosebit doresc să menționez profunda impresie pe care ne-a produs-o Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Magistrală și exigentă analiză a drumului parcurs, vibrant elogiu al muncii pline de dăruire a poporului, Raportul constituie o strălucită reliefare a sarcinilor de însemnătate Istorică ce ne stau în față, o ilustrare vie a politicii dinamice și realiste a partidului, care a adus României mari izbînzi pe toate planurile vieții materiale și spirituale.în conținutul de remarcabilă valoare teoretică și practică al Raportului desprindem și de această dată, cu sentimentul de îndreptățită mîndrie comunistă, patriotică, marea capacitate de analiză și previziune, spiritul novator constructiv și fermitatea revoluționară ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, dăruirea cu care slujește cauza partidului și a poporului, pacea, libertatea,, dreptatea și adevărul.Doresc să subliniez că tot ceea ce cuprinde Raportul referitor la dezvoltarea agriculturii este legat nemijlocit de teza înfăptuirii noii revoluții agrare — teză profund originală, pe care o datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu — și care se integrează organic conceptului de societate socialistă multilateral dezvoltată. Potrivit acesteia, noua revoluție agrară, desfășurîndu-se în condiții economice și sociale fundamental noi, are o mare profunzime, vizează elementele de structură și laturile calitative ale activității a- gricole.Noua revoluție agrară nu este Insă numai o teză, un obiectiv strategic, o contribuție însemnată la dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare privind construcția socialistă. Ea reprezintă deopotrivă un complex de măsuri și acțiuni politice, organizatorice, tehnice și economice care să asigure transformări înnoitoare în toate sectoarele din agricultură, în conștiința oamenilor muncii de la sate, transformări menite să impulsioneze puternic creșterea producției, a productivității muncii șl eficienței acesteia. Aș dori să remarc cu deosebire programele, legile și hotărîrile elaborate in ultimii ani din inițiativa și cu contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care definesc sarcinile și căile de acțiune practică In toate domeniile activității agricole. Prin a- doptarea și aplicarea întregului complex de măsuri inițiate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducerea partidului și statului conferă agriculturii dimensiunile reale de ramură de bază a economiei naționale, de prioritate in prioritățile dezvoltării societății românești. Aceste măsuri privesc folosirea mai eficientă a fondului funciar, organizarea și conducerea unităților, dezvoltarea producției de cereale, plante tehnice, horticole și zootehnice, reluarea șt dimensionarea potrivit necesităților a unor culturi cum sînt orezul, bumbacul, bobul, lintea, năutul și altele, care, deși dispun de condiții bune de dezvoltare, au fost nejustificat neglijate, apelîndu-se de multe ori la importuri. Ne bucură, tovarăși, faptul că, acționînd in spiritul acestor o- rientări clare, in acest an am obținut, atit pe ansamblu, cit și la majoritatea culturilor, recolte mai bune 

perarea, proporția în care o facem nu ne poate satisface.Trebuie să înțelegem cu toții că materialele recuperabile constituie cea mai ieftină resursă și, am putea adăuga, și cea mai sigură. De aceea, in unitățile economice trebuie să facem totul pentru recuperare, începind cu colectarea pe sortimente și nu amestecate, cum se întîm- plă destul de des, reutilizarea materialelor în primul rînd ca atare, și numai după aceea acelea care nu permit o asemenea refolosire, să fie pregătite pentru retopire, astfel încît să obținem o valorificară superioară cu minimum de cheltuieli, economisind energie, combustibil și manoperă pentru prelucrare. Așa cum prevede legea, nimeni nu trebuie să primească materii prime noi decît în măsura în care-și va îndeplini sarcina de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile.Acționînd pentru sporirea bazei interne de materii prime, diminuarea 
pentru executarea lucrărilor de îmbunătățire și exploatare rațională a pajiștilor, pentru ca pășunile și fînețele noastre să producă la nivelul potențialului real, creînd condițiile necesare dezvoltării puternice a zootehniei.Dovedind dragoste șl pasiune față de frumoasa tradiție pe care ne-au lăsat-o strămoșii noștri, aceea de a crește un număr cît mai mare de animale, tradiție pe care ne preocupăm s-o transmitem, în continuare, urmașilor noștri, gospodarii din comuna Sadova, unde îmi desfășor activitatea, au contractat și vîndut statului în acest an peste 180 tone carne taurine, 6 tone carne ovine, peste 3 tone carne de porc, peste 5 000 hl de lapte de vacă, precum și importante cantități de lînă, lapte de oaie, carne de pasăre, cartofi și fructe. în felul acesta consider că ne îndeplinim îndatorirea patriotică de a contribui la 'sporirea bunăstării generale a țării, asigurînd buna a- provizionare a orașelor, așa cum oamenii muncii de la orașe contribuie, zi de zi, la aprovizionarea noastră cu mărfuri și produse industriale.înțelegem bine, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cerința subliniată de dumneavoastră în Raportul prezentat în fața Conferinței Naționale, ca fiecare județ să-și asigure producția pentru aprovizionare, ca nimeni să nu mai apeleze la fondul central. Răspunzînd acestei sarcini, noi, cei care locuim în comuna Sadova, vom pune un și mai mare accent pe creșterea animalelor, pe sporirea producțiilor acestora, pe cultivarea cartofilor și a pomilor fructiferi, pe

■decîtMn anii precedent!, că România socialistă a reușit să realizeze o tonă de cereale per locuitor: Multe unități șl chiat județe -aii depășit producțiile planificate și prevederile contractuale de livrare la fondul de stat la grîu, orz, porumb, sfeclă de zahăr și la alte culturi. Sînt, așadar, condiții ca prin nivelul producțiilor ridicate ce trebuie obținute să se asigure consumul intern mereu în creștere, precum și disponibilități mai mari pentru export, punînd capăt situației anormale din ultimii ani, cînd agricultura mai mult a importat decît a exportat.Nu trecem însă cu vederea faptul că, tot în 1982, unele unități și județe au înregistrat recolte cu mult sub prevederile de plan, sub nivelul înzestrării tehnico-materiale, al experienței acumulate. Și in acest an au continuat să persiste neajunsuri concretizate in slaba organizare a muncii, în. neexecutarea la timp și de calitate a unor lucrări agricole, într-o îndrumare și un control ineficiente asupra felului în care anumite organe agricole de partid și de stat își îndeplinesc atribuțiile reieșite din legi și hotărîri in domeniul agriculturii.Printre preocupările prioritare vom înscrie mai buna conservare și gospodărire a fondului funciar, dezvoltarea climatului de răspundere pentru cultivarea cu randament sporit a fiecărei palme de pămînt, pentru executarea întregului volum de lucrări de îmbunătățiri funciare, fertilizarea terenurilor, pentru aplicarea strictă a tehnologiilor stabilite, asigurînd participarea la muncă a tuturor celor ce trăiesc la sate.Doresc să scot în evidență, cu profundă recunoștință, grija stăruitoare a secretarului general .al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, manifestată cu pregnanță și în acest an, pentru înzestrarea agriculturii cu mijloace mecanice, pentru realizarea unei sisteme de mașini închegate, care să permită executarea întregului volum de lucrări intr-un timp scurt și în condiții de calitate superioare, cu un consum redus de materiale, de energie și combustibili. Este de datoria noastră, a celor care lucrează în domeniul mecanizării a- griculturii, să aplicăm cu fermitate măsurile indicate pentru exploatarea, întreținerea și repararea corespunzătoare a tractoarelor și mașinilor a- gricole, știut fiind faptul că neajunsurile din acest domeniu au condus, și în campaniile agricole din 1982, la întîrzierea executării unor lucrări de întreținere și de recoltat, la înregistrarea de pierderi din recoltă.O preocupare prioritară o va constitui, de asemenea, îmbunătățirea radicală a activității din zootehnie, sector in care au continuat să se manifeste multe neajunsuri. Sîntem. ferm hotărîți să acționăm susținut pentru a transpune integral în viață indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la promovarea unei concepții noi de creștere a animalelor, care are drept principal obiectiv eliminarea tehnologiilor costisitoare de producere și de folosire a furajelor, de asigurare a condițiilor de cazare, înlocuirea lor cu tehnologii simple, Ieftine, care să conducă la obținerea unor producții ridicate și eficiente. Vom urmări cu insistență înfăptuirea măsurilor indicate privind sporirea producției de furaje pe unitatea de suprafață, crearea de pajiști artificiale și îmbunătățirea celor naturale, organizarea creșterii animalelor in principal pe pășuni și în păduri, perfecționarea tehnologiilor de preparare a furajelor, eliminarea oricărei tendințe de gigantism în realizarea adăposturilor pentru animale.Acționînd cu consecvență pentru îmbunătățirea activității in toate u- nitățile agricole socialiste, vom acor
da o atenție sporită creșterii produc

continuă a consumurilor materiale și energetice și pentru creșterea gradului de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile, vom contribui Ia reducerea costurilor de producție și aplicarea in practică a,noului mecanism economico-finariciar, la creșterea eficienței întregii activități economice.Declarîndu-mi acordul deplin cu Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, cu orientările și sarcinile ce decurg din lucrările Conferinței Naționale, rog să-mi permiteți să dau glas angajamentului întregului personal muncitor care lucrează în domeniul aprovizionării tehnico-materiale de a nu precupeți nici un efort, de a munci cu toată responsabilitatea pentru a ne aduce întreaga contribuție Ia înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, cu convingerea fermă că slujim astfel poporul, interesele sale fundamentale.
care să le oferim la fondul central al statului în schimbul unor produse cerealiere.Vom folosi mal bine cadrul organizatoric creat prin constituirea la Cîmpulung Moldovenesc a unor stațiuni pentru mecanizarea agriculturii, în vederea executării mecanizate a lucrărilor agricole din zona necooperativizată a județului, înființarea comisiilor producătorilor agricoli în fiecare localitate de munte, a asociațiilor crescătorilor de bovine șl ovine, ne vom preocupa ca toți locuitorii comunei noastre să-și intensifice eforturile pentru sporirea producțiilor vegetale și animale, pentru mai buna aprovizionare a populației.Pentru că rezultatele cu care ne prezentăm acum nu sînt încă pe măsura posibilităților noastre și a eforturilor pe care (le face statul nostru pentru ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al poporului, vom acționa cu fermitate pentru ca fiecare gospodărie țărănească să devină o adevărată unitate de producție, să joace un rol tot mai mare în dezvoltarea social-economică a patriei.Aprobînd din toată inima Raportul prezentat, celelalte documente supuse dezbaterii, asigur Conferința Națională a partidului că locuitorii comunei Sadova, alături de producătorii agricoli din zona de munte a județului Suceava, de toți oamenii muncii de la sate, vor acționa cu și mai multă hotărîre pentru sporirea producției agricole, contribuind cu toate forțele la înfăptuirea noii revoluții în agricultură, la buna aprovizionare a populației, la ridicarea nivelului de trai al poporului.
ției vegetale și animale în gospodăriile, populației, în scopul satisfacerii în condiții tot mai bune a nevoilor proprii de: consum ale acestora și creșterii contribuției .lor la formarea fondului de stat, punînd astfel capăt tendinței unor locuitori ai satelor de a se transforma nejustificat din producători în consumatori, de a se a- proviziona cu produse agricole de la oraș. Așa cum ați indicat, mult stimate tovarășe secretar general, este necesar și pe deplin posibil ca fiecare familie din mediul rural să crească animale și păsări, să producă pe terenurile in proprietate sau pe loturile în folosință cereale, legume, plante tehnice, furaje și fructe. La posibilitățile de care dispunem va trebui ca o familie formată din 3 persoane să crească o vacă, 10 oi sau 2—3 capre, să aibă cel puțin un porc, 10 găini și 60 pui. în acest sens, statul, unitățile agricole creează și vor crea în continuare mari înlesniri crescătorilor de animale, atribuindu-le teren pentru pășunatul animalelor in fondul silvic și pentru culturi duble, anumite cantități de furaje cum sînt paiele, cocenii și altele. La acestea se adaugă concentratele acordate pentru animalele contractate cu statul.Așa cum ați indicat, mult stimate tovarășe secretar general, vom acționa hotărît ca planurile de cultură ce se vor întocmi pentru fiecare comună, pe fiecare familie să reflecte în mod real toate aceste posibilități, să fie îndeplinite integral.Pornind de la cerințele dezvoltării producției agricole, de la experiența dobîndită și neajunsurile ce se manifestă încă, se va acorda atenție sporită perfecționării profesionale, creșterii răspunderii in muncă și u- tilizării judicioase a specialiștilor. Trebuie să arăt că, pe lîngă ceea ce definește munca și comportarea specialiștilor — competența și etica profesională înaintate, pasiunea în exercitarea meseriei alese — apar încă în anumite unități ingineri, medici veterinari și economiști, alte cadre care nu-și fac datoria pe deplin, nu se constituie deopotrivă în principali organizatori ai producției și promotori ai introducerii tehnologiilor și metodelor de lucru înaintate în producție.în mod critic și autocritic, doresc să arăt că M.A.I.A., U.N.C.A.P., alte organe centrale și locale au neglijat preocupările pentru pregătirea și perfecționarea profesională a mecanizatorilor, cooperatorilor și altor categorii de cadre din agricultură. De aceea, pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, vom acționa ca, intr-un sistem organizat și unitar, să se realizeze înarmarea lucrătorilor ogoarelor, îndeosebi a tinerilor, cu temeinice cunoștințe teoretice și practice in domeniul în care lucrează.Din magistralul Raport prezentat tn fața Conferinței Naționale de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, reținem prețioase orientări și sarcini .privind rolul crescînd al organelor și organizațiilor de partid, al muncii politice și organizatorice la sate, pe care acestea trebuie să o desfășoare In vederea unirii eforturilor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea marilor obiective și sarcini ce ne revin.Vom milita mai activ pentru ca formele de organizare și metodele de conducere din agricultură, promovate de partid, să fie mai bine folosite, pentru ca activitatea să aibă un caracter mai organizat și eficient, eli- minind suprapunerile, paralelismele, pentru ca organele de conducere colectivă de la toate verigile organizatorice ale agriculturii să-și exercite integral, cu competență și răspundere sporită, atribuțiile și sarcinile cu care au fost învestite.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaLa încheierea vizitei noastre in Republica Socialistă România, doresc să vă exprim din inimă dunjneavoastră recunoștința și aprecierea noastră pentru ospitalitatea deosebită și primirea călduroasă. Sint convins că convorbirile pe care le-am avut in timpul vizitei vor contribui la dezvoltarea pe mai departe a cooperării noastre frățești, atit în ceea ce privește problemele situației internaționale, cit și relațiile noastre bilaterale.Atmosfera frățească și de încredere reciprocă ce a caracterizat pe tot parcursul convorbirile noastre a reafirmat hotărîrea noastră fermă de a intensifica colaborarea și consultările noastre.Sperînd să vă primim cit mai curînd în Republica Arabă Egipt, ca oaspete mult stimat al Republicii Egipt, vă dorim dumneavoastră și poporului prieten al României fericire și urări de succes.

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe,Vă rog să acceptați cele mai sincere mulțumiri pentru căldurosul mesaj și urările de succes și fericire personală pe care mi le-ați adresat cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a zilei mele de naștere.La rîndul meu, vă transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire personală și dorința ca relațiile de prietenie și cooperare existente între partidele și guvernele noastre să Se întărească și să se amplifice tot mai mult în interesul progresului continuu al țărilor noastre, al cauzei păcii și socialismului.Cu înaltă și frățească considerație,
JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii 
Președintele Republicii Populare Angola

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDeosebit de mișcat la primirea mesajului de felicitări și de bune urări pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia realegerii mele ca președinte al Republicii Democratice Madagascar, doresc, la rîndul meu, să vă exprim cele mai vii și sincere mulțumiri, precum și urarea ca și în anii viitori relațiile de prietenie și de cooperare dintre popoarele celor două țări ale noastre să se întărească tot mai mult.

DIDIER RATSIRAKA
Președintele

Republicii Democratice Madagascar

CronicaVineri s-au încheiat la București lucrările, celei de-a Xl-a sesiuni a Comisiei mixte româno-daneze de cooperare economică, industrială, tehnologică și științifică.în timpul convorbirilor, membrii celor două delegații au analizat stadiul actual al relațiilor economice româno-daneze și au stabilit măsuri vizînd dezvoltarea și intensificarea, în continuare, a acestora, extinderea cooperării bilaterale industriale și tehnice, în special în domeniile construcțiilor de mașini, construcțiilor navale, metalurgiei, chimiei și in alte sectoare de interes reciproc. S-a prevăzut, de asemenea, creșterea și diversificarea schimburilor reciproce de mărfuri.Protocolul sesiunii a fost semnat din partea română zde Ion Stanciu. adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea daneză de Jens M. Barfoed, președintele Comitetului de cooperare economică și industrială din Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.A fost prezent Lorenz Petersen, ambasadorul Danemarcei la București. ★în perioada 14—17 decembrie, o delegație a Ligii iugoslave pentru pace, independență și egalitatea popoarelor a făcut o vizită in țara noastră. Delegația a fost formată din
t V

PROGRAMELE 1 și 2

11,00 „Așa se arată țării, azi, partidul". 
Emisiune muzical-literară
în jurul orei 11,30 — Transmisiu
ne directă de Ia Sala Palatului 
Republicii : Ședința de închidere 
a lucrărilor Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român 
• Cîntece patriotice și revoluțio
nare

PROGRAMUL 1

13,30'La sfîrșit de săptămînă (I) 
18,3*5 Săptămîna politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,30 Te slăvim, partid biruitor.. Specta

col literar-muzical-coregrafic
20,15 La sfîrșit de săptămînă (II) © Te- 

leenciclopedia © 20,40 Film artistic: 
„Convoiul". Premieră TV. Produc

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 18 

decembrie, ora 20 — 21 decembrie, ora 
20. în țară : Vremea se va răci trep
tat. Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea ploi cu tendință de transformare 
pe alocuri în lapoviță și ninsoare. Vîn- 
tul va sufla moderat, cu intensificări 

zileiAzem Vlasi, președintele ligii, membru al C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, și Milos Djukic, membru al Prezidiului Ligii iugoslave pentru pace.Delegația a avut întrevederi la Consiliul Național al F.D.U.S., Centrul național pentru promovarea prieteniei și cooperării cu alte popoare, Academia „Ștefan Gheorghiu", Institutul politehnic București și la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii ; a vizitat obiective social-cul- turale din Capitală.în cadrul întrevederilor, desfășurate într-o ambianță de caldă înțelegere și prietenie, s-a făcut un schimb de opinii și de experiență a- supra preocupărilor organizațiilor respective, a legăturilor tradiționala ce unesc țările și popoarele noastre.★La Ministerul Afacerilor Externe a fost semnat vineri programul de aplicare 'pe anii 1983—1984 a Acordului de colaborare cullural-științi- fică între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Federale Germania.Noul program conține prevederi menite să contribuie la dezvoltarea în continuare a schimburilor bilaterale în domeniile culturii, științei șl învățămîntului, pentru o mai bună cunoaștere reciprocă a valorilor materiale și spirituale ale celor două țări și popoare. (Agerpres)
ție a Casei de filme Unu. Cu : 
Emil Hossu, Mircea Cosma, Ste- 
lian Stancu, Traian Stănescu, Ion 
Anestin, Ion Besoiu, Ernest Maftei, 
Costel Constantin, Aristide Teică, 
Nae Gh. Mazilu și Margareta Po- 
gonat. Scenariul : Horia Nicolae 
Murgu. Regia : Mircea Moldovan 
© 22,05 La hanul Ancuței & Mon- 
dovision

22,50 Telejurnal 
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,30 Te slăvim, partid biruitor. Specta

col literar-muzical-coregrafic
20,15 Pagini muzicale de mare * popu

laritate
21,05 Occident ’82. Dreptul la învățătură 

într-o orînduire a inechității socia
le. Documentar

21,20 Maeștrii artei muzicale româneș.ti. 
Mihail Jora, Marțian Negrea, Sa
bin Drăgoi

22,10 Jaz în nocturnă
22,50 Telejurnal
23,00 închiderea programului 

locale, îndeosebi în estul țării. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, iar cele ma
xime între zero și 10 grade. în Bucu
rești : Vremea va fi caldă la începutul 
intervalului, apoi se va răci ușor. Ce
rul va fi temporar noros și va ploua. 
Vîntul va sufla moderat, cu intensifi
cări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între, 2 și 5 
grade, iar cele maxime între' 6 și 9 
grade. (Corneli'u Pop, meteorolog de 
serviciu).

Mi

Un nou moment important în întărirea 
prieteniei și colaborării româno-egipteneCronica bogată a tradiționalelor relații de colaborare multilaterală intre România și Egipt s-a amplificat cu încă o importantă pagină, prilejuită de vizita de prietenie pe care, la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu Și a tovarășei Elena Ceaușescu, a efectuat-o în țara noastră președintele Mohamed Hosni Mubarak, împreună cu doamna Suzanne Mubarak.Intr-adevăr, în pofida duratei scurte a vizitei, convorbirile dintre cei doi președinți, purtate in ambianța de cordialitate, stimă și înțelegere reciprocă definitorie pentru legăturile româno-egiptene, au fost dense în substanță, prilejuind un fructuos și util schimb de păreri atit asupra evoluției și perspectivelor relațiilor dintre cele două țări, cit și asupra unor aspecte importante ale actualității internaționale. A fost astfel confirmată, încă o dată, rodnicia dialogului la nivel înalt, ca factor determinant de impulsionare, a ansamblului conlucrării româno-egiptene, așa cum a arătat cu prisosință întîlnirea din septembrie a.c. de la București dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și președintele Mubarak. Faptul că la un interval scurt au loc noi convorbiri la nivel prezidențial denotă cit de temeinic s-a statornicit această practică a dialogului, care permite schimburi operative, aprofundate de vederi în problemele de interes comun.Aceste convorbiri s-au desfășurat, așa cum se subliniază în Comunicatul comun, sub semnul satisfacției reciproce pentru extinderea continuă pe care o cunoaște, în ultimii ani, conlucrarea dintre cele două țări în domeniile politic, tehnico-științific, cultural și în alte sfere de activitate.In mod deosebit se evidențiază prin însemnătatea ei, ca suport material al ansamblului relațiilor romă- no-egiptene, colaborarea economică : an de an au crescut schimburile comerciale, concomitent dezvoltîndu-se ample acțiuni de cooperare ce s-au materializat în construirea pe pămîn- tul Egiptului, prin eforturile comune ale muncitorilor și specialiștilor celor două țări, a unui șir de importante obiective economice, cum ar fi uzina de produse sodice El Mex (Alexandria), fabrica de acid sulfuric Abu Zaabal, complexul pentru extragerea și prepararea fosfaților de la Hamrawein — cărora le revine un rol de seamă în creșterea forțelor de producție și dezvoltarea socială a țării prietene. Fără îndoială, rezultatele obținute pînă acum, potențialul economic și tehnic al celor două state constituie o excelentă premisă pentru extinderea și mai puternică a colaborării — și este
ROMA 
--------------- /

Noul cabinet italian 
a primit votul de învestiturăROMA 17 (Agerpres). — Guvernul italian format de Amintore Fanfani a primit votul de învestitură în Camera Deputaților, după ce, anterior, il obținuse in Senat. Guvernul — notează agenția A.N.S.A. — dispune acum de toate prerogativele juridice și constituționale pentru a putea trece la transpunerea în viață a programului său.Principalele punqte ale programului economic al noului cabinet prevăd o reducere a ratei inflației de la 16.4 la sută la 13 la sută și menținerea deficitului public in anul viitor la nivelul actual de 70 000 miliarde lire. Premierul Fanfani speră să înfăptuiască toate acestea prin- tr-o politică de sprijinire a investițiilor, însoțită de o serie de reduceri ale cheltuielilor publice, cit și prin întărirea luptei împotriva evaziunii fiscale.

Fermă condamnare a acțiunilor agresive ale R.S.A. 
împotriva unor țări vecineLISABONA 17 (Agerpres). — Comisia de pregătire a Conferinței internaționale de solidaritate cu țările africane din „prima linie" a dat publicității, în capitala Portugaliei, un comunicat în care condamnă ferm recentele agresiuni sud-africane împotriva statului Lesotho și Republicii Populare Mozambic, informează agenția Angop. Exprimînd lndigna- rea_ opiniei publice internaționale față de permanentele acte agresive ale regimului minoritar rasist de la Pretoria, documentul relevă că acestea vizează împiedicarea aplicării rezoluțiilor Consiliului de Securitate privind accesul la independență al 

semnificativ că în timpul întîlnirii de la București s-a reafirmat hotărîrea de a se acționa perseverent in direcția transpunerii în viață a importantelor documente încheiate cu trei luni in urmă — „Declarația co
mună cu privire la dezvoltarea în 
continuare a cooperării dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Arabă Egipt pe plan bilateral și in 
viața internațională" și „Memoran
dumul privind dezvoltarea cooperă
rii economice și tehnice și a schim
burilor comerciale". După cum se știe, aceste documente prevăd dublarea volumului schimburilor comerciale pină în 1985, astfel incit să ajungă la 1 miliard de dolari, ca și realizarea de noi acțiuni de cooperare în asemenea domenii esențiale pentru construcția economică cum sînt energia, explorarea, exploatarea și prelucrarea petrolului, construcțiile de mașini, agricultura — obiective a căror înfăptuire va sluji nemijlocit intereselor de progres ale ambelor țări și popoare.Cum era și firesc, în cadrul schimbului de vederi privind problemele actuale ale vieții internaționale un loc de seamă l-a ocupat analiza situației din Orientul Mijlociu. Se știe că România acordă o deosebită'importanță reglementării acestei probleme care afectează profund întreaga situație internațională, se cunosc bine pozițiile principiale, consecvent promovate de țara noastră, de președintele ei. în vederea unei soluționări trainice și juste — propunerile și planurile de pace formulate în ultimul timp de către diverse alte țări, în care s-au conturat abordări noi în ce privește avansarea pe calea unei rezolvări politice, dovedind. încă o dată, justețea și caracterul constructiv al acestor poziții. Sînt poziții care au fost reafirmate cu toată limpezimea în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului — și se cuvine a releva înalta apreciere pe care președintele egiptean a ținut să o dea eforturilor susținute depuse de țara noastră, de președintele Republicii pentru statornicirea unei păci globale, drepte și durabile in această parte a lumii.

O asemenea pace presupune, cum s-a evidențiat din nou în cursul dialogului la nivel înalt de la București, retragerea totală și imediată a Israelului din Liban, ca și1 din celelalte teritorii arabe ocupate, recunoașterea drepturilor legitime al poporului palestinian, inclusiv dreptul la autodeterminare și la constituirea unui stat propriu independent, statornicirea unor relații care să asigure independența, securitatea și existența pașnică a tuturor statelor din zonă.
ORIENTUL MIJLOCIU

® Adunarea Generală a O.N.U. condamnă masacrele din ta
berele de refugiați palestinieni Sabra și Shatila © Represiuni 
împotriva populației palestiniene din teritoriile ocupate de IsraelNAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — Adunarea Generală a Națiunilor Unite a . adoptat, cu o mare majoritate de voturi, o rezoluție in care se condamnă masacrarea refugiaților palestinieni din taberele de refugiați Sabra și Shatila, din capitala libaneză — Beirut. Un alt document adoptat califică masacrul „un act de genocid împotriva populației palestiniene", cerind ca cei ce se fac vi- novați de această crimă să fie condamnați.De asemenea, a fost aprobată cu majoritate de Voturi o rezoluție în care se subliniază că hotărîrea Israelului de a-și extinde legislația, jurisdicția și administrația asupra înălțimilor Golan — teritoriu sirian ocupat — reprezintă un act d'e agresiune ce contravine Cartei O.N.U. și rezoluțiilor pertinente ale organizației mondiale. Documentul menționează că retragerea necondiționată

Namibiei. Comunicatul afirmă că ultimele acțiuni agresive ale R.S.A. împotriva țărilor vecine, măsurile represive aplicate pe plan intern in Africa de Sud, concentrarea de noi trupe in Namibia, continuarea ocupării unei zone din sudul Angolei și staționarea de forțe sud-africane la granița cu Mozambicul periclitează pacea în regiune și pe întreg continentul african.
R. F. GERMANIA

Dînd expresie acestui deziderat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat în Raportul la Conferința Națională: 
„în soluționarea problemelor disț 
Orientul Mijlociu este necesar să se 
pornească de la faptul că trebuie să 
existe un stat palestinian indepen
dent și că trebuie să fie asigurată 
existența statului israelian. între 
aceste state, între toate statele din 
Orientul Mijlociu trebuie să se sta
bilească relații de bună vecjnătatc, 
de colaborare, bazate pe respectul 
independenței, pe neamestecul în tre
burile interne".Desigur, în cristalizarea unei asemenea soluții este mai actuală de- cit oricind propunerea României de a se convoca o conferință internațională cu participarea tuturor statelor interesate, inclusiv a O.E.P., care, prin luarea în considerare a tuturor propunerilor formulate de țările arabe, ca și de alte state și, firește, de părțile direct interesate, ar fi de natură să deschidă calea acelei soluții pe care popoarele din zonă, toate forțele interesate în soarta păcii o așteaptă de atîta vreme.Dialogul de la București a prilejuit, de asemenea, abordarea și a altor probleme stringente ale actualității, relevîndu-se puncte de vedere identice sau similare, probleme cum ar fi imperativul opririi neîntîrziate a cursei înarmărilor și trecerea la măsuri hotărîte de dezarmare, în primul rînd nucleară ; edificarea securității europene și însemnătatea, în acest sens, a încheierii cu rezultate pozitive a reuniunii de la Madrid ; reglementarea pe cale exclusiv pașnică, prin negocieri, a tuturor conflictelor dintre state ; reducerea marilor decalaje dintre țările sărace și cele bogate, instaurarea noii ordini economice internaționale; utilitatea deosebită a unei întîlniri la cel mai înalt nivel a țărilor în curs de dezvoltare, care să dezbată căile amplificării cooperării economice reciproce, armonizării pozițiilor în perspectiva negocierilor, de mult scadente, cu țările dezvoltate.Rodnicele rezultate ale convorbirilor dintre cei doi președinți, spiritul de înțelegere și cordialitatea ce au caracterizat aceste convorbiri, concluziile comune puse în evidență sînt salutate cu satisfacție de opinia publică din țara noastră, care vede în ele un nou și remarcabil aport la adîncirea unei tradiționale prietenii, o chezășie că relațiile româno- egiptene vor continua să se dezvolte pe aceeași linie ascendentă, corespunzător intereselor reciproce, aspirațiilor de pace, progres, independență națională și înțelegere ale tuturor popoarelor.

R. CAPLESCU

a trupelor israeliene din toate teritoriile ocupate în 1967, inclusiv partea estică a Ierusalimului, este esențială pentru instaurarea păcii în Orientul Mijlociu.TEL AVIV 17 (Agerpres). — După cum anjmță agenția W.A.F.A., autoritățile israeliene de ocupație din zona malului de vest al Iordanului au impus interdicții de circulație în tabăra de refugiați palestinieni de la Balata, de lingă Nablus, în urma demonstrațiilor organizate atit in oraș, cit și în interiorul taberei.în cursul acestor acțiuni, inițiate in semn de protest față de recenta confiscare de către autoritățile israeliene a unor întinse suprafețe de terenuri-in regiune, unde ar urma să fie create noi implantări israeliene, participanții au arborat drapelul palestinian și au purtat portretul lui Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al O.E.P. In urma intervenției forțelor Israeliene, zeci de palestinieni au fost arestați la Nablus și in tabăra de refugiați de la Balata, arată W.A.F.A.Acțiuni represive ale forțelor de ocupație împotriva populației pales-' tiniene din teritoriile ocupate s-au înregistrat și in localitățile Al-Bira și Ramallah, precum și in tabăra de refugiați de la Dheisheh, din apropiere de Bethleem.TEL AVIV 17 (Agerpres). - Primul ministru al Israelului, Menahem Begin, i-a primit pe Philip Habib, trimisul special al președintelui S.U.A. tn Orientul Mijlociu, și pe adjunctul acestuia, Morris Draper, a anunțat postul de radio israelian.Cu acest prilej, trimișii americani au prezentat noi propuneri americane in problema negocierilor asupra retragerii forțelor străine din Liban.

■
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Manifestări dedicate României
• FINLANDA — Cu prilejul 

Conferinței Naționale a partidului 
și al celei de-a 35-a aniversări a 
proclamării Republicii, Asociația de 
prietenie Finlanda-România și Am
basada României la Helsinki au or
ganizat o gală a filmului româ
nesc.

In cadrul festivității de deschi
dere a galei au fost scoase in evi
dență realizările obținute de Româ
nia in ultimele decenii, contribuția 
și inițiativele secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea co
laborării dintre state, întărirea 
păcii și securității internaționale.

La manifestare au luat parte re
prezentanți ai M.A.E. finlandez și 
ai unor instituții centrale, membri 
ai corpului diplomatic, membri ai 
asociației de prietenie, ziariști. ■

A fost prezentat filmul „Proba 
de microfon", care s-a bucurat de 
un interes deosebit din partea pu
blicului.

® STATELE UNITE ALE AME- 
RICII — La Biblioteca română din 
New York a fost deschisă o expo
ziție documentară cuprinzind foto
grafii cu aspecte din România con
temporană. Totodată, au fost pre
zentate filme documentare româ
nești reflectind realizările impor
tante obținute in ultimii ani de po
porul român pe calea edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

• CEHOSLOVACIA — La Casa 
de cultură a sindicatelor din orașul 
Jilina — important centru munci
toresc din R.S. Cehoslovacă — a 
avut loc vernisajul unei expoziții

Națiunile Unite: Rezoluția inițiată de România in problemoie 
bunei vecinătăți, adoptată de Adunarea GeneralăNAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres) — Inițiativa României privind dezvoltarea și întărirea bunei vecinătăți între state a condus la adoptarea de către Adunarea Generală a O.N.U., prin consens, a proiectului de rezoluție prezentat de țara noastră împreună cu alte 28 de state membre. Această inițiativă dă expresie politicii constante urmate de România, de președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de dezvoltare și aprofundare continuă a raporturilor de prietenie și bună vecinătate cu toate țările vecine, bazate pe înțelegere, cooperare și respect reciproc, care iși găsește reflectarea în ansamblul relațiilor țării noastre cu aceste țări, cu țările din zona Balcanilor și din Europă, cu alte țări. Examinîndu-se in cadrul O.N.U. pentru al treilea an, din inițiativa României, problematica bunei vecinătăți, se atestă cu putere interesul și - preocuparea statelor membre față de întreprinderea de către organizație a unor eforturi susținute pentru promovarea intre țările vecine a relațiilor de înțelegere și colaborare, pentru prevenirea conflictelor și soluționarea celor existente pe cale pașnică, în vederea întăririi păcii și securității internaționale.Așa cum a fost subliniat șl în luările de poziție ale multor țări, temelia raporturilor de bună vecinătate între state, a dezvoltării și întăririi acestora o constituie respectarea strictă a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului
Sesiunea Adunării 

Populare 
a R. P. BulgariaSOFIA 17 (Agerpres). — La Sofia s-au încheiat lucrările sesiunii Adunării Populare a R. P. Bulgaria, informează agenția B.T.A. Organul suprem al puterii de stat al Bulgariei a adoptat legile cu privire Ia planul unic de dezvoltare economico-socială și la bugetul de stat pe anul 1983.

Un document elaborat de 0. C. E. D. subliniază 
necesitatea reducerii dobînzilor bancarePARIS 17 (Agerpres). — Datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare — pe termen lung sau mediu — a crescut cu 96 miliarde dolari în 1982, pentru a atinge 626 miliarde dolari la sfîijșitul acestui an, ceea ce înseamnă triplarea totalului existent in urmă cu șase ani, se arată intr-un raport al Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.C.E.D.). In document se menționează că intr-un moment în care economia mondială cunoaște „dificultățile cele mai grave din anii '30 și pînă in prezent", în lume s-au 

de artă plastică românească con
temporană. Manifestarea a fost de
dicată Zilei Republicii.

Despre semnificația evenimentu
lui, tradițiile istorice și dezvoltarea 
ascendentă pe multiple planuri a 
raporturilor de prietenie și colabo
rare româno-cehoslovace au vorbit 
Tereza Skubikova, directoarea Ca
sei de cultură, și loan Murg, consu
lul general român la Bratislava.

9 ARGENTINA — Asociația 
culturală Argentina-România din 
orașul Rosario a organizat o adu
nare festivă, in cadrul căreia a luat 
cuvintul președinta asociației, Eleo
nora Morgades de Rosello. Cu a- 
cest prilej a fost inaugurată o ex
poziție de fotografii realizate de 
artiști români.

Au participat autorități locale, 
oameni de cultură și reprezentanți 
ai presei.

• DANEMARCA — La Copen
haga, Asociația Danemarca-Româ
nia și Ambasada română au orga
nizat o adunare festivă.

in cuvîntul lor, președintele aso
ciației, Bent Ramsdal-Knudsen, și 
ambasadorul României, Stana 
Drăgoi, au scos în evidență însem
nătatea istorică a actului de la 30 
decembrie 1947, realizările poporu
lui român in ultimele decenii, bo
gata activitate pe plan internațio
nal a României, inițiativele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu vi
zînd rezolvarea celor mai stringen
te probleme internaționale actuale.

Ansamblul folcloric al asociației, 
„Hora", a prezentat un program- de 
cintece și” dansuri populare româ
nești specifice diferitelor regiuni 
ale țării.

în treburile interne, integrității teritoriale, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, dreptului popoarelor de a-și hotărî singure soarta, ca și respingerea zonelor de influență și dominație.Rezoluția adoptată, reafirmînd necesitatea generalizării principiilor amintite, se pronunță pentru ca acestea să devină practica efectivă și permanentă a raporturilor dintre toate statele.In acest scop, se prevede trecerea la procesul de elaborare a unui document internațional adecvat privind buna vecinătate, in cadrul căruia să fie clarificate și definite elementele componente ale bunei vecinătăți.
★NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — Cu o mare majoritate de voturi; Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat ■ o rezoluție privind stadiul îndeplinirii Declarației vizînd întărirea securității internaționale, adoptată de același forum- în 1970. Rezoluția exprimă preocuparea profundă a statelor membre față de continuarea încordării in lume, de absența unor progrese în reglementarea situațiilor de criză, față de escaladarea continuă a cursei înarmărilor. Majoritatea delegaților și-au manifestat îngrijorarea in legătură cu menținerea colonialismului, rasismului și apartheidului. Documentul conține un apel adresat statelor membre pentru, a se abține de la folosirea forței sau a amenințării cu forța, de la imixtiuni în treburile altor state.

Sesiunea / 
Adunării de Stat 
a R. P. UngareBUDAPESTA 17 (Agerpres). — La Budapesta s-au desfășurat lucrările sesiunii Adunării de Stat a R. P. Ungare. După cum relatează agenția M.T.I., sesiunea a discutat și aprobat Legea privind bugetul de stat pe anul 1983.

ivit un mare număr de probleme financiare serioase, „chiar dramatice în unele cazuri". Se apreciază, in context, că problema datoriei externe, asociată cu situația actuală a economiei mondiale, constituie un motiv „de neliniște". Numai plata dobînzilor la totalul datoriilor s-a mărit de patru ori în șase ani, atiri- gind 131,3 miliarde1 dolari în 1982.„Trăsăturile principale ale tensiunilor economice și financiare actuale sint, in principiu, reversibile", arată documentul, ppecizînd însă că pentru aceasta este necesar să se ajungă la 
dobinzi moderate.
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_______________

REUNIUNE LA NIVEL ÎNALT IN PROBLEMELE COOPERĂRII 
INTERAFRICANE. In capitala Zambiei au început lucrările unei reuniuni 
a șefilor de stat sau de guvern din 17 -state din estul și sudul .Africii, 
vizînd crearea unei zone comerciale preferențiale in regiune. Deschizind 
lucrările, președintele Zambiei, Kenneth Kaunda, a relevat că instituirea 
unor raporturi comerciale preferențiale intre țările africane din estul și 
sudul continentului va contribui la consolidarea independenței și dez
voltarea economică a fiecăruia dintre statele respective. Vor fi examinate 
programe concrete de lucru în vederea intensificării cooperării inter- 
africane in domeniile comerțului, industriei, agriculturii, transporturilor 
și comunicațiilor.

' PREȘEDINTELE TURCIEI, Ke-■ nan Evren, și-a încheiat vizitaI oficială efectuată în China. LaI plecarea de pe aeroportul dinShanghai, șeful statului turc a declarat presei că vizita și convof- I birile purtate vor contribui la menținerea relațiildr prietenești I dintre Turcia și China. In aceeași zi, președintele Kenan Evren a sosit la Jakarta, pentru o vizită . oficială în Indonezia.LA ROMA au avut loc lucrările 
adunării generale a Institutului in

ternațional pentru unificarea drep
tului privat (UNIDROIT), la care 
au. participat reprezentanți a 45 de 
state. Lucrările au fost prezidate 
de reprezentantul român, ambasa
dorul Ion Mărgineanu.

CONVORBIRI FRANCO—ALGE
RIENE. Președintele Algeriei, Chad-, li Bendjedid a efectuat vineri o vizită la Paris, unde a avut convorbiri cu președintele Franței, Franțois Mitterrand. Au fost examinate probleme ale relațiilor dintre cele două țări. Este prima vizită a 

unui șef de stat algerian in Franța de la obținerea independenței Algeriei, în anul 1962, scrie agenția i France Presse.
VIZITA SECRETARULUI DE 

STAT AL S.U.A. IN ANGLIA. La 
Londra a avut loc o primă rundă | 
de convorbiri între ministrul bri
tanic al afacerilor externe, Francis i 
Pym, și secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, aflat intr-un turneu I
in țări ale Europei occidentale. 
Shultz va fi primit de primul mi
nistru, Margaret Thatcher, și va | 
conferi cu omologul său britanic în 
legătură cu evoluția relațiilor bi
laterale, situația din Orientul 
Mijlociu, relațiile Est-Vest și cu 1
alte probleme de interes reciproc. .

SECETA IN BRAZILIA. întinse |zone din Brazilia sint' afectate de 
o gravă secetă. Autoritățile au de
cretat stare de urgență in 250 de 
municipalități din regiunile de 
nord-esț și de centru ale țării in . 
care trăiesc aproximativ 10 000 000 
locuitori. I

POPULAȚIA NORVEGIEI va I
ajunge la sfirșitul acestui an la I
4 122 000 locuitori, se menționează 1
intr-un raport al Direcției norve- .
giene centrale de statistică. Sporul 
natural al populației va fi de 15 000 I
de locuitori in anul 1982.________________________________________ I

Spre alegeri legislative 
anticipateBONN 17 (Agerpres). — Guvernul cancelarului Helmut Kohl a primit vineri din partea Bundestagului un vot de neîncredere. Această' procedură artificială de punere in minoritate a guvernului Kohl, utilizată pentru prima dată în R.F.G., deschide calea alegerilor legislative anticipate prevăzute pentru 6 martie 1983 și dorite de toate partidele politice din R.F.G. In cursul votului, majoritatea parlamentară, formată din creștin-democrați și liberali, s-a abținut (cu 248 voturi), la cererea șefului guvernului, iar opoziția formată din social-democrați a aprobat cu 218 voturi moțiunea de neîncredere.Cancelarul Kohl s-a prezentat în aceeași zi președintelui R.F.G., Karl Carstens, căruia i-a cerut dizolvarea Bundestagului (parlament federal). Potrivit Constituției, președintele Carstens dispune de 21 de zile pentru a se pronunța, însă dizolvarea este sigură și probabil va fi anunțată foarte curind. notează agenția France Presse, care adaugă că însuși cancelarul Kohl și partidul său doresc ca alegerile șă aibă loc cit mai repede.

REUNIUNEA GENERAL-EUROPEANĂ DE LA MADRID
Lucrările vor fi reluate la 8 februarie 1983După o lună și jumătate de la reluarea lor, lucrările reuniunii gene- ral-europene de la Madrid s-au întrerupt vineri după-amiaza pentru o pauză tehnică, determinată de sărbătorile de iarnă, urmind a fi reluate la 8 februarie 1983.Noua etapă a reuniunii s-a desfășurat in continuare în condițiile complexe și contradictorii ale situației internaționale, care nu puteau să nu-și pună amprenta asupra sa. Constituie, desigur, o realitate că, în ciuda încercărilor de confruntare, a polemicilor care au continuat să se facă simțite, lucrările actualei etape s-au desfășurat ,pe o notă mai pozitivă în comparație cu cele precedente. Toate țările participante și-au reafirmat dorința de a continua negocierile pe baza proiectului de document final al statelor neutre și nealiniate. Prin trecerea în revistă, în cadrul grupului de redactare, a problemelor nerezolvate din respectivul proiect de document, precum și a amendamentelor avansate la reluarea reuniunii de țările NATO, a fost posibil să se înțeleagă mai bine care sint posibilitățile reale de apropiere a pozițiilor și în ce domenii pot fi găsite soluții de natură a 

satisface interesele tuturor statelor participante.Cu toate acestea, nu poate fi trecut cu vederea că de-a lungul celor șase săptămîni nu s-a reușit să se convină nici un fel de text, să se avanseze in procesul de redactare a documentului final.Așa se explică de ce în ultimele ședințe plenare o serie de țări mici și mijlocii au adresat din nou un apel marilor puteri să nu aducă în dezbaterea reuniunii diferendele lor bilaterale, subliniind necesitatea adoptării unor măsuri concrete și eficiente de natură să contribuie la restabilirea încrederii dintre state, la reluarea și consolidarea procesului de destindere.Pornind de Ia exigențele impuse de actuala situație internațională, de la rolul pozitiv pe care reuniunea de la Madrid poate și trebuie să-l joace în oprirea actualului curs al încordării, nu puține state participante — țări socialiste, țări mici și mijlocii, neutre și nealiniate — au evidențiat necesitatea ca 1983 să devină anul încheierii cu succes a forumului general-european.' S-a evidențiat astfel că în prezent există toate condițiile pentru ca reuniunea să-și încheie lucrările pînă 

la sfirșitul lunii martie anul viitor, cu rezultate substanțiale, pozitive. Aceasta ar crea condițiile ca în cursul anului viitor să fie inițiată prima fază a conferinței pentru măsuri de creștere a încrederii și dezarmare în Europa și să se desfășoare o parte din reuniunile de ex- perți ce vor fi. convenite la Madrid.în conformitate cu mandatul primit din partea conducerii partidului și statului, delegația română a acționat și în cursul acestei etape pentru ca lucrările reuniunii să se desfășoare intr-o atmosferă constructivă, pentru a se renunța la încercările de a se folosi tribuna reuniunii în scopul de a se pune în discuție politica internă a unora dintre statele participante, pentru o abordare constructivă și echilibrată a tuturor chestiunilor legate de îndeplinirea angajamentelor asumate prin Actul final, pentru finalizarea cu succes a lucrărilor forumului de la Madrid în conformitate cu cerințele destinderii și securității, creșterii încrederii și dezarmării în Europa, pentru asigurarea continuității reuniunilor începute la Helsinki.
Radu ADRIAN

Madrid
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