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CONFERINT)f<tlONALÂ A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

sia încheiat lucrările sub semnul marilnr răspunderi pentru prezentul socialist si viitorul comunist 
al patriei, ilintl glas angajamentului ferm al întregii națiuni de a înfăptui istoricele hutărirl aduptate
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! F
Să nu precupețim nici un efort, dragi tovarăși, cetățeni 

ai României socialiste, pentru a asigura înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului, a hotărîrilor Congre
sului al Xll-lea. Să avem permanent în vedere că depinde

j de noi, de munca fiecăruia dintre noi realizarea în cele 
organ AL comitetului CENTRAL al partidului COMUNIST ROMÂN j mai bune condiții a hotărîrilor adoptate!

NICOLAE CEAUȘESCU
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la încheierea lucrărilor Conferinței
Stimați tovarăși, .încheiem lucrările Conferinței Naționale într-o unanimitate și u- nitate deplină, caracteristică generală, dealtfel, a dezbaterilor și a- doptării tuturor documentelor și hotărîrilor ce au tost discutate in Conferință. (Aplauze puternice ; 

Se scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).Discuțiile ample, la care au luat parte 514 tovarăși, s-au desfășurat intr-un spirit de înaltă exigență și răspundere partinică, comunistă față de prezentul și viitorul patriei noastre socialiste. Au fost formulate1, în timpul lucrărilor din plen și în secțiuni, unele critici îndreptățite ; unii tovarăși au luat chiar și o poziție autocritică față de unele lipsuri și stări de lucruri negative. Cred că era loc pentru o analiză și mai autocritică a activității unor sectoare, dar sper că se va avea în vedere ca, în activitatea viitoare, să se acționeze cu mai jnultă hotărîre îl)., vederea lichidării lipsurilor, a unor greșeli și pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce revin fiecărui sector de activitate. 
(Aplauze puternice, prelungite).Ș-au formulat, de asemenea, multe propuneri cu privire la activitatea viitoare, care vor trebui să fie temeinic analizate șî soluționate de organele centrale de partid și de stat. Vom asigura ca, prin organizațiile de partid, să se primească răspunsuri cum au fost soluționate sau de ce nu s-au acceptat unele propuneri.Se poate afirma că lucrările Conferinței Naționale s-au desfășurat îhtr-o atmosferă de lucru și au avut un caracter profund democratic — expresie a caracterului- democratic al partidului nostru, a dezvdjtării largi a democrației muncitorești, revoluționare în patria noastră, care asigură participarea activă a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a. întregului popor Ia 

conducerea întregii activități eco- nomico-sociale, a întregii societăți. 
(Aplauze și urale ; Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).Conferința Națională a adoptat în unanimitate documentele cu privire la stadiul actual al edificării socialismului în țara noastră, la problemele teoretice, ideologice și activitatea politico-educativă a partidului, care devin astfel parte componentă a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. Aceste documente programatice se bazează pe schimbările profunde petrecute în societatea românească și în viața internațională și dau o viziune și perspectivă nouă, revoluționară activității partidului și poporului nostru în noua etapă de dezvoltare. (Aplauze puternice, 
prelungite).De asemenea, au fost adoptate în deplină unanimitate programele și măsurile privind înfăptuirea neabătută a planului- cincinal- .1981—1985, a hotărîrilor Congresului al Xll-lea al partidului. întreaga Conferință, toți vorbitorii au subliniat realismul acestor documente. care țin seama de situația gravă economică și politică internațională, de influențele care se reflectă și asupra țării noastre și răspund pe deplin stadiului actual de dezvoltare, țin seama de realitățile interne și internaționale, de forța și capacitatea partidului și poporului nostru de a asigura mersul ferm înainte spre noi culmi de progres și civilizație. Dealtfel, după cum este bine cunoscut, aceste documente au fost elaborate cu participarea a mii și mii de activiști din toate domeniile, au fost larg dezbătute în partid,, cu întregul popor. De aceea, se poate spune cu deplin temei că ele reprezintă înțelepciunea colectivă a activului de partid și de stat, a comuniștilor și poporului, voința unanimă a națiunii noastre socia

liste. (Aplauze puternice, prelun
gite).Conferința , a aprobat în unanimitate activitatea Comitetului Central, politica internă și externă a partidului și statului, care corespunde pe deplin intereselor poporului nostru, cauzei generale a păcii, independenței și colaborării cu toate statele lumii. (A- 
plauze puternice, îndelungate).Prin adoptarea în unanimitate a documentelor dezbătute, Conferința Națională a trasat cu o claritate deplină un larg program de activitate în vederea dezvoltării, în continuare, economico-sociale a patriei < noastre în următorii ani ai actualului cincinal, ridicării bunăstării întregului popor, întăririi forței patriei noastre socialiste, a independenței și suveranității sale. (Aplauze puternice, pre
lungite). Aceste hotărîri și documente afirmă din nou direcțiile fundamentale pentru etapa următoare. Ele afirmă cu putere necesitatea înfăptuirii hotărîrilor Congresului al Xll-lea privind trecerea la un nou stadiu de dezvoltare și realizarea unei noi calități a muncii și vieții în toate domeniile.După cum este bine cunoscut, economia românească a cunoscut în anii socialismului o puternică dezvoltare, România devenind o țară industrial-agrară cu o economie în plin progres. Acum, în actualele împrejurări ale crizei economice mondiale, putem afirma cu deplin temei că politica partidului nostru de creare a unei industrii puternice, moderne s-a dovedit și se dovedește pe deplin justă. Fără existența unei asemenea industrii nu am putea face față problemelor grele actuale din economia internațională. (Vii a- 
plauze). Este cu atît mai evident că în actualele împrejurări ar fi foarte greu, dacă nu chiar imposibil, de a mai asigura dezvoltarea industriei noastre socialiste. Dacă nu am fi realizat o asemenea industrializare a țării, România ar fi 

rămas pentru o vreme îndelungată într-o stare de înapoiere care ar fi afectat grav construcția socialismului, munca și viața poporului nostru.în același timp, odată cu crearea unei industrii puternice, pe baza tehnicii celei > mai avansate, am dezvoltat, de asemenea, puternic agricultura patriei noastre, care poate asigura în tot mai bune condiții necesitățile de consum cu produse agroalimentare ale întregului popor. Viața demonstrează cu putere Că agricultura cooperatistă și de stat reprezintă un tot unitar și constituie singura cale pentru progresul continuu și creșterea producției agricole, pentru înfăptuirea noii revoluții agrare. 
(Aplauze puternice, prelungite).Tocmai pe baza dezvoltării puternice a industriei și agriculturii am putut realiza mari progrese privind dezvoltarea generală a patriei și ridicarea, pe această bază, a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Conferința Națională a adoptat în. unanimitate .Programul privind autoconducerea și autoaprovizio- narea, care are o bază materială reală și asigură înfăptuirea și în acest domeniu a hotărîrilor Congresului al Xll-lea al partidului.în conformitate cu Programul de autoaprovizionare, nivelul de consum la toate produsele, în 1982, este în concordanță cu prevederile lui. Astfel, spre exemplu, în 1982 consumul de carne și pește este de 68—70 de ‘kg pe locuitor, iar în 1985 va ajunge la 75—80 de! kg. Nivelurile consumurilor de produse agroalimentare sînt în deplină concordanță cu programul unei alimentații raționale. Pe ansamblu, dacă ne referim la consumul de calorii pe locuitor, acesta ieste mai mare cu peste 20 la sută decît normele stabilite de organizațiile internaționale pentru zona în care se află șf România.
(Continuare în pag. a III-a)

MARELE FORUM AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI 
a dat puternică expresie unității de neclintit a întregului popor în jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu
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TELEGRAME ADRESATE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Cu nețărmurită încredere in politica consecvent științifică promovată de partidul nostru spre binele și fericirea patriei, strîns uniți in jurul conducerii sale, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți cei care trăiesc și muncesc in străbuna noastră vatră — se spune, printre altele, in telegrama Comitetului județean Alba al P.C.R. — au urmărit cu vie emoție și mindrie patriotică magistralul Raport pe care l-ați prezentat in fața Conferinței Naționale a partidului.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, indeplinind planul anual la export cu 33 de zile mai devreme, județul Alba s-a angajat să livreze suplimentar partenerilor externi produse în valoare < de 320 milioane lei. Totodată, 28 de colective muncitorești din economia județului au îndeplinit de pe acum sarcinile pe întregul an la producția- marfă, cu o depășire estimată de 230 milioane lei.Cu răspundere revoluționară față de sarcinile ce ne revin, asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că, sub conducerea organizației județene de partid, oamenii muncii de pe plaiurile Albei — români, maghiari, germani — își vor înzeci eforturile pentru înfăptuirea exemplară a hotăririlor Conferinței Naționale, a obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea al partidului, astfel incit prin munca întregului popor patria noastră, care aniversează peste puține zile 35 de ani de la proclamarea Republicii, să urce pe noi trepte de progres și civilizație.în telegrama adresată de Comitetul județean Bistrița-Năsăud al P.C.R. se spune : Mindri de a ne ști contemporani ai unui asemenea eveniment de seamă pentru destinul națiunii noastre, respectind o frumoasă tradiție comunistă, muncitorească, vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organi- ■zindu-ne mai bine munca, -transpu- nind cu responsabilitate,, sporită în practică prețioasele indicații ce ni le-ați dat cu prilejul vizitei de lucru in județ, cu celelalte ocazii, reușim ca in acest an să dăm o producție industrială cu 25 la sută mai mare ca în anul 1981, iar un număr de 17 unități industriale din județ îndeplinind pină la această dată sarcinile de plan pe' anul în curs vor da peste plan o producție de peste 120 milioane lei, concretizată in concentrate de plumb și cupru, cherestea, lemn de mină, pal innobilat, țesături, prefabricate, confecții de carton etc.Comuniștii, toți locuitorii județului Bistrița-Năsăud își reînnoiesc legă- mintul ca, urmind exemplul dumneavoastră de muncă și dăruire pus in slujba fericirii poporului, să fie cu gindul și cu fapta promotori activi și harnici ai îndeplinirii tuturor sarcinilor ce ne revin.Dăm o înaltă apreciere tezelor și Ideilor conținute in Raportul prezentat Conferinței Naționale a partidului, contribuției hotăritoare pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se subliniază în telegrama Comitetului județean Botoșani al P.C.R. — ați adus-o in conceperea și elaborarea tuturor documentelor supuse dezbaterii inaltului forum comunist și care reprezintă un aport deosebit la îmbogățirea și dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste.Sîntem mindri să vă raportăm că in ziua de 15 decembrie, în preajma Conferinței Naționale a partidului industria județului nostru și-a îndeplinit prevederile anuale de plan la producția netă, urmind ca pînă la sfirșitul anului să obținem, pe seama creșterii productivității muncii, și în condițiile reducerii cheltuielilor totale și materiale cu 7,6 lei și respectiv 15,3 lei la 1 000 lei produc- ție-marfă, un spor suplimentar de producție in valoare de peste 80 milioane lei.In numele Celor peste 51 000 comuniști, al întregii populații a județului, asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom milita cu răspundere și pasiune revoluționară pentru a da viață hotăririlor pe care le-a adoptat marele forum al comuniștilor, că nu vom precupeți nici un efort pentrii victoria măreței cauze a socialismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei.Toți oamenii muncii români, maghiari, germani din județul Brașov au urnpărit cu viu interes și deplină satisfacție magistralul Raport pe care l-ați prezentat la înaltul forum național al comuniștilor din patria noastră — document de inestimabilă valoare teoretică și practică, care reflectă incă o dată, in modul cel mai elocvent și convingător, originalitatea gindirii dumneavoastră social-politice profund înnoitoare, excepționala capacitate de a analiza cu rigoare științifică stadiul actual al dezvoltării societății românești și de a jalona direcțiile de largă perspectivă ale progresului economico-so- cial al patriei — se subliniază în telegrama Comitetului județean Brașov al P.C.R.Vă rugăm să ne permiteți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să însoțim gîndurile noastre de aleasă prețuire față de neobosita și pilduitoarea dumneavoastră activitate ce o desfășurați in fruntea partidului și a țării, cu angajamentul muncitoresc, comunist, de a nu precupeți nici un efort pentru a îndeplini în mod exemplar indica

țiile și sarcinile ce ne revin din excepționalul Raport prezentat în fața participanților la Conferința Națională a P.C.R., practic in fața întregului partid și popor.Angajați cu toate forțele în înfăptuirea sarcinilor calitativ superioare ce ne revin în actualul cincinal — se arată în telegrama Comitetului municipal București al P.C.R. — comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală raportează, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în 11. luni din acest an au realizat suplimentar o producție-marfă in valoare de 2,1 miliarde lei și o producție netă de peste 2 miliarde lei. Planul la export a fost îndeplinit în proporție de 104,4 la sută. în investiții au fost puse in funcțiune 55 capacități de producție, din care 51 înainte de termen, au fost date în folosință 23 430 apartamente.Oamenii muncii din Capitală dau cea mai înaltă apreciere politicii externe, profund științifice a partidului și statului nostru, activității neobosite desfășurate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in vederea soluționării constructive, pe cale pașnică, a mărilor probleme ale contemporaneității, datorită căreia România se bucură astăzi în întreaga lume de un inalt prestigiu în viața internațională. Susținem din toată inima această politică dinamică și constructivă, pusă în slujba păcii, a dreptului popoarelor la libertate, independență și progres, propunerile și inițiativele pentru reducerea bugetelor militare, a uriașelor cheltuieli impusă" de cursa înarmărilor, inițiativa dumneavoastră ca actuala Conferință Națională a partidului să hotărască limitarea cheltuielilor militare ale României pină in anul 1985 la nivelul celor din 1982, ca o dovadă certă a nestrămutatei dorințe de pace, colaborare și destindere a poporului român.în telegrama Comitetului județean Buzău al P.C.R. se arată : Comuniștii, toți locuitorii județului nostru, care au urmărit cu profund interes și rnindrie patriotică Raportul magistral’'pe care l-ați prezentat 'Conferinței Naționale a partidului, își manifestă deplina adeziune față de conținutul acestui inestimabil document, de o deosebită valoare teoretică și practică, nou și' strălucit program pentru dezvoltarea de viitor a României socialiste.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că in cinstea mărețului eveniment — Conferința Națională a partidului — colectivele de oameni ai muncii din 24 de unități economice, in frunte cu comuniștii, și-au îndeplinit și depășit sarcinile de plan pe acest an la produc- ția-marfă industrială, ceea ce va permite județului nostru ca la finele anului să înregistreze o producție suplimentară în valoare de peste 217 milioane lei. Importante succese au fost obținute și în agricultură, unde s-au realizat producții sporite la majoritatea culturilor, iar la porumb s-a înregistrat cea mai mare recoltă din istoria județului.Dmd glas voinței unanime a celor peste 77 000 de comuniști, a tuturor oamenilor muncii din județul Buzău, vâ asigurăm că magistralul dumneavoastră Raport constituie pentru noi un ferm și mobilizator program de muncă și gindire creatoare, că vom acționa cu toate forțele pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor ce ne revin în 1983 și pe întregul cincinal, că vom indeplini neabătut istoricele hotăriri adoptate de Conferința Națională a partidului.In telegrama Comitetului județean Călărași al P.C.R. se spune : Tezele și ideile novatoare, originale, in viziunea profund științifică și plină de responsabilitate in fața istoriei, cuprinse în Raportul prezentat de dumneavoastră Conferinței Naționale, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conferă acestui document o uriașă valoare teoretică și practică, o nouă și remarcabilă contribuție la îmbogățirea tezaurului gindirii revoluționare romanești și mondiale contemporane, un exemplu de consecvență militantă a politicii principiale, interne și externe, pe care o promovați în fruntea ^partițiului și statului nostru, o expresie a încrederii nestrămutate in viitorul comunist al țării.Ne angajăm — iubite tovafășe secretar general — ca, însuflețiți de orientările și indicațiile dumneavoastră, de obiectivele și sarcinile stabilite, să acționăm cu toate forțele pentru realizarea exemplară a istoricelor hotăriri ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului, garanția sigură a ridicării continue a gradului de civilizație materială și spirituală a întregului nostru popor.In telegrama Comitetului județean Constanța al P.C.R. se spune : Cu deosebită satisfacție și mindrie patriotică, comuniștii, toți oamenii muncii, am luat cunoștință de magistralul Raport prezentat Conferinței de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, înalt model de analiză științifică a activității desfășurate pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XII-lea al partidului, de previziune revoluționară a direcțiilor dezvoltării economico-sociale a țării și ne exprimăm deplina adeziune față de conținutul 'acestui istoric document, față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru.Pe deplin conștienți de răspunderile ce ne revin pentru prezentul și viitorul patriei, mobilizați de însu- flețitorul Raport, de minunatul dumneavoastră exemplu personal, vă asigurăm încă o dată, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 

\că organizația județeană de partid, toți cei ce trăim și muncim pe aceste plaiuri românești, dintre Dunăre și mare, intr-un singur gind de voință și simțire cu întregul popor, vom răspunde prin noi fapte de muncă, sporindu-ne contribuția la accelerarea dezvoltării economico- sociale a țării, la înfăptuirea neabătută a hotăririlor Conferinței Naționale a partidului.Tezele, ideile și orientările cuprinse în magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale, eveniment politic de maximă importanță in activitatea desfășurată de Întreaga noastră națiune pentru realizarea in practică a istoricelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea al partidului— se subliniază în telegrama Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R.— reprezintă direcții programatice pentru dezvoltarea patriei noastre, pentru viitorul luminos al României socialiste.Mindri de mărețele realizări obținute de poporul nostru de cînd vă aflați în fruntea partidului și statului, dăm glas dragostei fierbinți și imensei prețuiri pe care toți cei ce trăiesc și muncesc pe aceste plaiuri le nutresc față de dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al poporului român, conducător de partid și de stat, personalitate de seamă a lumii politice contemporane. Sîntem mindri și fericiți, mult iubite și sti
• Alese sentimente de recunoștință, stimă 

și prețuire pentru inestimabila contribuție 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea
politicii interne și externe a partidului și statului 
nostru, consacrată ridicării țăni-peiioi culmi 
de progres și civilizație, cauzei păcii, înțelegerii
și prieteniei intre ypoare

• Unanimă angajare a tuturor cetățenilor 
patriei de a acționa fără preget, cu devotament 
și pasiune revoluționară, pentru îndeplinirea planu
rilor de dezvoltare economică și socială a patriei

mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a vă avea în fruntea partidului și țării pe dumneavoastră, bărbatul ilustru ales de istorie in cea mai tumultuoasă și complexă perioadă a ei, să ducă mai departe, cu eroism și strălucire, neprețuita operă a inain- tașilor.Comuniștii, oamenii muncii din orașele și satele județului Dîmbovița vă încredințează, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor acționa neabătut, cu mult spirit de răspundere comunistă și patriotică, pentru infâptuirea în cele mai bune condiții a sarcinilor pe acest an și pe întregul cincinal, pentru a-și spori zi de zi contribuția la înflorirea României socialiste.Orientările și bogăția de idei conferă Raportului prezentat de dumneavoastră Conferinței Naționale^ a partidului dimensiunile unui document-program, fiind pentru noi toți un ghid de muncă și viață — se arată in telegrama Comitetului județean Giurgiu ai P.C.R. Profunzimea analizei și soluțiile științific fundamentate in problemele de politică internă și internațională cuprinse în documentele conferinței ne dau sim- țămintul de nețărmurită mindrie că aparținem acestui partid și acestui popor, că sîntem fiii unei țări care și-a dobîndit in lumea contemporană un loc de cinste și prestigiu și care vă are la- cîrma destinelor sale, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, inițiatorul și militantul politicii pentru pgce și securitate in întreaga lume promovată cu consecvență de România.Angajați in marea întrecere socialistă, oamenii muncii din industria județului Giurgiu au obținut succese remarcabile. Contribuind prin fapte la sporirea bazei energetice a țării,, petroliștii giurgiuveni au extras suplimentar 17 000 tone țiței și peste 12 milioane metri cubi de gaze utilizabile. Un număr de 12 întreprinderi au realizat înainte de termen planul de producție pe acest an.Asigurăm Conferința Națională a partidului, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că toți oamenii muncii din județul Giurgiu își manifestă deplinul acord cu documentele dezbătute și adoptate de marele forum al comuniștilor români și nu vom precupeți nici un efort pentru transpunerea lor în viață.Declarîndu-ne acordul deplin la magistralul Raport, la celelalte documente supuse dezbaterii conferinței, la întreaga noastră politică internă și externă — se arată in telegrama Comitetului județean Gorj al 

P.C.R. — ingăduiți-ne să dăm incă o dată expresie simțămintelor de nemărginită dragoste, prețuire și recunoștință față de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, e- minent fiu al poporului român, personalitate de prestigiu a lumii contemporane, militant neobosit pentru împlinirea celor mai nobile aspirații de pace, libertate și colaborare între popoare și să vă încredințăm că' vom munci exemplar pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor Conferinței Naționale.Intensificindu-și eforturile,. In abataje și cariere, în schelele de extracție și foraj, minerii, petroliștii asigură cantități mereu sporite de cărbune, țiței, gaze și sînt angajați cu toate forțele in vederea ridicării extracției la nivelul cotelor prevăzute în programul de dezvoltare a bazei energetice, iar în cele două termocentrale de la Rovinari și Turceni se acționează stăruitor pentru creșterea producției de energie electrică.în numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc in acest înfloritor colț de țară, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa fără preget pentru traducerea in viață a mărețelor obiective trasate de Congresul al XII-lea al partidului.în telegrama Comitetului județean Harghita al P.C.R, se spune : Ase

menea întregului popor, comuniștii, toți oamenii muncii, români și maghiari care trăiesc și muncesc in deplină unitate și frăție pe plaiurile mereu înfloritoare ale județului Harghita, au urmărit cu viu interes și legitimă mindrie patriotică magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general. Conferinței Naționale a partidului.Realizările de seamă obținute In dezvoltarea economico-socială a județului Harghita reflectă preocuparea statornică, cu profunde temeiuri științifice și clarviziune revoluționară a partidului nostru, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de . a asigura baza materială a deplinei egalități in drepturi a tuturor cetățenilor patriei, 'fără deosebire de naționalitate.Exprimînd voința unanimă a organizațiilor de partid, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii români și maghiari din județ, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar .general, că vom munci cu dăruire, cu răspundere comunistă și devotament pentru traducerea in viață a tuturor hotăririlor ce vor fi adoptate.Vă raportăm, mult stimate și Iubite conducător, că, la rodnicul bilanț cu care poporul se prezintă acum, noi, mehedințenii, venim cu împliniri care sînt rodul dăruirii noastre in necontenitul efort de a transpune în viață, in mod exemplar, sarcinile și obiectivele stabilite de Congresul al XII-lea al ’partidului, prețioasele indicații pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru din Mehedinți — se arată în telegrama Comitetului județean Mehedinți al P.C.R. Astfel, pină în ziua începerii lucrărilor Conferinței Naționale, industria județului^ a realizat suplimentar peste prevederile de plan 363 milioane kWh energie electrică, 3 279 tone huilă netă, 4 916 tone masă cuarțoasă, 2 117 mc cherestea, l 314 tone confecții din carton ondulat, pompe centrifugale în valoare de peste t8 milioane lei și alte însemnate cantități de produse necesare economiei naționale.Văzind in ideile de excepțională valoare teoretica și practică și în îndemnurile, cuprinse in magistralul dumneavoastră Raport un mobilizator program de acțiune, un puternic îndemn la o muncă de înaltă calitate și eficiență, comuniștii, toți oamenii muncii din Mehedinți, se angajează în fața partidului, a dumneavoastră, muțt iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor da viață în mod exemplar hotăririlor înaltului 

forum al comuniștilor, că își vor consacra toate energiile, întreaga lor pricepere înfăptuirii sarcinilor și o- biectivelor din vastul program de înflorire și propășire continuă a scumpei noastre patrii.Ne exprimăm și cu acest prilej înalta prețuire și deplina aprobare față de activitatea neobosită, eroică pe care o desfășurați dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, pentru promovarea politicii de solidaritate activă a partidului nostru cu mișcarea comunistă mondială, cu forțele progresiste din întreaga lume, pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale, a unor relații de cooperare și înțelegere în lume, pentru triumful cauzei păcii, a progresului și dezvoltării libere și independente a fiecărui popor — se spune în telegrama Comitetului județean Neamț al P.C.R.Cu deosebită satisfacție vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am depășit prevederile de plan pe cele 11 luni care au trecut din acest an cu peste 200 milioane lei la producția-marfă și netă industrială, în condițiile creșterii productivității muncii peste nivelul planificat și ale reducerii cheltuielilor. Am realizat sarcinile privind construcțiile 

de locuințe, Iar In agricultură am înregistrat producții sporite vegetale și animale.Mobilizați de insuflețitoarele sarcini cuprinse în Raportul prezentat, vă asigurăm și cu acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că organizația județeană de partid, toți cei ce trăiesc și muncesc pe această străveche vatră românească In continuă înflorire, nu vor precupeți eforturile, capacitatea și priceperea pentru a-și spori contribuția la realizarea actualului plan cincinal, a Programului partidului.Scriitorii români, maghiari, germani, sirbi și de alte naționalități, aparținind tuturor generațiilor — se subliniază in telegrama Consiliului de conducere al Uniunii scriitorilor — își exprimă deplina adeziune la ideile insufl'ețitoare cuprinse în strălucitul Raport înfățișat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Document programatic de o deosebită valoare teoretică și practică, Raportul abordează cu înaltă responsabilitate problemele fundamentale ale construcției materiale și spirituale a societății noastre, tra- sînd cu luciditate și pasiune revoluționară căile de dezvoltare a României in următoarea’perioadă.Răspunzind îndemnului înflăcărat al secretarului general al partidului, ne vom strădui să realizăm opere de un mai inalt nivel ideologic și artistic, pătrunse de idealurile generoase ale umanismului revoluționar, menite să sădească in conștiința cititorilor dragostea fierbinte față de patrie, încrederea în viitorul ei luminos. Chezășia înfăptuirii a tot ceea ce ne propunem o constituie indru- mările date de partid, de secretarul său general. Pentru că făurirea unei societăți moderne, cu o economie și o cultură in plin avint, nu poate ti concepută in afara proiectelor și activității neobosite a întîiului ctitor al României socialiste. Aducindu-i și cu acest prilej sincerul nostru omagiu, îl asigurăm pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că vom face tot ceea ce ne stă în puteri pentru a răspunde cu cinste îndatoririlor ce ne revin, pentru a fi la înălțimea timpului eroic pe care îl trăim.Intr-un gind cu toți fiii patriei, ne exprimăm deplina noastră aprobare față de Raportul prezentat inaltului forum al comuniștilor, de celelalte documente supuse dezbaterii, față de întreaga politică internă și externă a partidului, al cărui promotor consecvent și militant de frunte sînteți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — șe 

arată în telegrama Comitetului județean Sălaj al P.C.R.Folosind acest prilej, vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Sălaj au acționat și acționează cu dăruire și responsabilitate pentru realizarea sarcinilor ce le revin din programul de dezvoltare economico- socială a patriei. în primii doi ani ai actualului cincinal, producția industrială a județului a crescut în- tr-un 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, iar media producției globale agricole este cu 64 la sută mai mare decît media ultimilor doi ani ai cincinalului precedent.Exprimînd încă o dată cele mai vii și inalte aprecieri față de inestimabila dumneavoastră contribuție Ia fundamentarea obiectivelor și direcțiilor dezvoltării viitoare a patriei noastre, animați de un fierbinte patriotism și un înalt spirit revoluționar, ne angajăm, mult iubite și .stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să facem totul pentru ca sarcinile ce ne revin din documentele Conferinței Naționale să prindă neîntîrziat viață.Alături de întreaga națiune — se spune în telegrama Comitetului județean Teleorman al P.C.R. — dăm o înaltă apreciere activității dumneavoastră neobosite, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, al cărei ctitor și promotor consecvent sînteți, politică ce corespunde pe deplin năzuințelor poporului român, de prosperitate, libertate și pace. Vă raportăm că, ac- ționînd cu răspundere pentru transpunerea în practică a hotăririlor Congresului al XII-lea, a prețioaselor dumneavoastră indicații, oamenii muncii teleormăneni au obținut în cinstea Conferinței Naționale importante succese în toate domeniile de activitate. Astfel, în cele'11 luni care au trecut din acest an au fost date peste ' plăti-'30 357 t'drie țiței ext?âs,'7 17 750 mc gaze asociate, 1 300 .tone țevi 6udațe,. 117.742 tone pelete de fier din cenuși de pirită, 117 tone utilaje pentru industria chimică, 6 370 mc prefabricate din beton, 657 mii mp țesături și însemnate cantități de produse alimentare. De asemenea, în agricultură s-au realizat în acest an peste un milion tone cereale, 90 000 tone floarea-soa- relui, 271 000 tone sfeclă de zahăr, 275 330 tone legume, ceea ce in- seamiiă o creștere intre 14 și 26 la sută față de media cincinalului trecut.Exprimîndu-ne hotărirea de a indeplini in mod exemplar sarcinile ce ne revin din documentele aprobate de Conferința Națională, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu fermitate pentru înălțarea necontenită a județului și a patriei pe culmile bunăstării și civilizației.împreună cu întregul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Timiș — români, germani, maghiari, sirbi și de alte naționalități — au urmărit cu emoție, viu interes și' profundă satisfacție Raportul de importanță excepțională prezentat înaltului forum al partidului, Conferința Națională, de către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general — se subliniază in telegrama Comitetului județean Timiș al P.C.R.întemeiat pe o profundă cunoaștere a condițiilor concret istorice și cerințelor obiective ale dezvoltării societății românești, Raportul jalonează cu claritate și certitudine căile sporirii potențialului economic al României socialiste.Susținem cu toată căldura și dăm o înaltă apreciere propunerii dumneavoastră de a limita, pină în 1985, cheltuielile militare ale țării noastre la nivelpl anului 1982 — ceea ce, și de data aceasta, oglindește cu puterea faptelor concrete exemplul României socialiste de a întreprinde acțiuni efective în slujba opririi cursei înarmărilor și întăririi destinderii internaționale.Toți cei ce muncesc în acest minunat colț de țară vor acționa cu pasiune revoluționară pentru infâptuirea liniilor directoare trasate de Partidul Comunist Român,‘își vor integra voința lor in torentul nestăvilit al voinței întregului popor de a da viață hotăririlor Conferinței Naționale a partidului.în telegrama adresată de Comitetul județean Tulcea al P.C.R., printre altele, se arată : în consens cu voința unanimă a întregului popor, dorim să exprimăm și cu acest prilej întreaga noastră prețuire și admirație față de magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale a partidului, față de activitatea neobosită pe care o desfășurați, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fruntea partidului și statului, consacrată înfăptuirii Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.Dăm o înaltă prețuire politicii externe clarvăzătoare pe care dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general o promovați cu consecvență. Astfel, România socialistă este stimată și apreciată de toate țările și popoarele lumii, relațiile politice și economice ale patriei noastre s-au amplificat și se dezvoltă necontenit cu state situate pe diferite continente.Permiteți-ne. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne folosim de 

acest prilej pentru a da din nou glas profundelor noastre sentimente de stimă, admirație, recunoștință pentru determinanta dumneavoastră' contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii clarvăzătoare a partidului și statului nostru.Armata țării, asemenea întregului popor, își afirmă unanim adeziunea față de conținutul Raportului pe care l-ați prezentat Conferinței Naționale— nouă și elocventă expresie a excepționalei dumneavoastră capacități de a analiza cu clarviziune și rigoare științifică problemele teoretice, ideologice și practice ale edificării socialismului, de a fundamenta direcțiile și căile adincirii procesului revoluționar al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism— se spune în telegrama Consiliului de conducere al Ministerului Apărării Naționale.Ne exprimăm convingerea fermă că hotăririle adoptate de Conferință vor da o nouă perspectivă luptei și muncii poporului nostru pentru înfăptuirea Programului partidului, a obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea. pentru creșterea și mai puternică a forței materiale și spirituale a țării, formarea omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, revoluționară, ridicarea continuă a nivelului de viață al poporului, întărirea independenței și suveranității naționale, demonstrînd încă o dată unitatea de nezdruncinat și uriașa forță organizatoare și dinamizatoare a partidului, capacitatea sa de a-și îndeplini cu tot mai mult succes rolul istoric de centru vital al întregii noastre națiuni? Vă asigurăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că toți militarii, in frunte cu comuniștii, se vor angaja ferm, neprecupețind nici un efort, la traducerea în viață a hotăririlor adoptate de înaltul forum al comuniștilor, vor acționa astfel,incit oștirea, în- tr-o indisolubilă unitate cu poporul, să vegheze neclintit la apărarea marilor noastre cuceriri socialiste, a independenței, suveranității și inte- gritățjbacumpei noastre, patrii — Re- publiqa Socialistă , România.Exprimîndu-ne șl cil acest prilej din adîncul inimii totala aprobare a politicii științifice și clarvăzătoare a partidului, recunoștința profundă și dragostea nețărmurită față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se arată în telegrama Comitetului județean Vîlcea al P.C.R. — dăm o înaltă apreciere magistralului Raport prezentat de dumneavoastră marelui forum comunist al țării, amplă și complexă analiză a etapei pe care o străbatem, strălucit program de acțiune pentru întregul nostru popor în opera istorică de edificare a socialismului și comunismului în România, contribuție de inestimabilă valoare la dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare mondiale, la triumful cauzei păcii în lume, al celor mai nobile idealuri care animă omenirea.împreună cu întregul popor, oamenii muncii vilceni au bucuria de a raporta că în perioada care a trecut din actualul cincinal au obținut o producție industrială netă suplimentară în valoare de 245 milioane lei, iar beneficiile realizate in industria republicană sînt mai mari cu 132 milioane lei față de prevederile planului. Puternic însuflețiți de hotăririle istorice adoptate de Conferința Națională, de înaltele comandamente pe care partidul le pune in etapa actuală in fața întregului nostru popor, acționind neabătut în lumina indicațiilor și orientărilor date de dumneavoastră pentru asigurarea infloririi multilaterale și progresului neîntrerupt al țării, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci, asemenea întregii națiuni, cu pasiune și răspundere, cu toată energia noastră creatoare pentru înfăptuirea întocmai a sarcinilor ce ne revin.Constituindu-se într-un mobilizator program de acțiune pentru partid, pentru întregul nostru popor, Raportul dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, realizează o adincă analiză in esența fenomene- lortși proceselor politice, economice și sociale care se produc in societatea românească socialistă, în lumea contemporană, se subliniază în telegrama Comitetului județean Vran- cea al P.C.R. EI reliefează cu putere marile înfăptuiri ale poporului nostru in industrializarea socialistă a țării, în realizarea transformărilor calitative din agricultură, în'progre- sul științei, învățămîntului și culturii, in făurirea omului zilelor noastre, cu o conștiință înaintată. ,Beneficiind de roadele politicii științifice a partidului și statului nostru de dezvoltare economică și socială a tuturor județelor și localităților patriei, Vrancea se înfățișează astăzi cu noi împliniri și realizări, asemenea întregii țări. Raportăm că oamenii muncii vrinceni și-au realizat angajamentele asumate, obținînd suplimentar o producție- marfă industrială de 145 milioane lei și un volum de lucrări de con- strucții-montaj însumînd 45 milioane lei. Și în agricultură am obținut producții mai mari decît cele din anul trecut, realizindu-ne integral sarcinile la fondul de stat la porumb, struguri, legume și fructe.Exprimindu-ne deplina adeziune la politica internă și externă a partidului, al cărei inițiator și promotor neobosit sînteți dumneavoastră, tovarășe Nțcolae Ceaușescu, dăm glas voinței nestrămutate de a transpune în viață hotăririle Conferinței Naționale a partidului.
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la încheierea lucrărilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Roman

(Urmare din pag. I)Dispunem, de asemenea, de suficiente produse industriale pentru a asigura o bună aprovizionare, cit și de posibilitățile dezvoltării mai puternice a serviciilor.Este necesar să luăm toate măsurile, așa cum s-a subliniat și în Conferința Națională, pentru realizarea în cele mai bune condiții a producției, pentru asigurarea înfăptuirii neabătute a prevederilor Programului privind autoCondu- cerea și autoaprovizionarea.Trebuie să avem permanent în vedere că tot ceea ce facem în România, întreaga politică a partidului, esența societății socialiste este aceea de a asigura poporului, oamenilor, bunăstarea, fericirea ! 
(Aplauze puternice, îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).Aș dori, și în încheierea lucrărilor Conferinței Naționale, să subliniez încă o dată că nu trebuie să uităm nici un moment că nivelul consumului nu poate depăși, în nici o împrejurare, producția, că numai pe măsura dezvoltării forțelor de producție, a economiei naționale, a creșterii venitului național vom avea condițiile necesare atit pentru dezvoltarea generală a patriei, cît și pentru ridicarea în continuare a bunăstării materiale și spirituale a poporului.Conferința a subliniat cu putere necesitatea dezvoltării puternice a bazei energetice și de materii prime, atrăgînd, totodată, atenția că trebuie luate măsuri hotărâte pentru buna gospodărire a tuturor unităților economico-sociale, a materiilor prime și a materialelor, ac- ționînd pentru reducerea consumurilor, recuperarea și refolosirea energiei și materialelor.Planul pe 1983 asigură baza materială necesară înfăptuirii prevederilor în toate sectoarele și creează condițiile pentru realizarea, în următorii trei ani ai cincinalului, a unui ritm mai înalt de dezvoltare decît în primii doi ani. Programele și măsurile stabilite de Conferința hlațională.sînt.pe.deplinn} realizabile. Acum, hotărîtoare este activitatea organizatorică, practică, unirea tuturor forțelor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, în vederea realizării lor neabătute. (A- 
plauze puternice, prelungite).Programele de măsuri privind dezvoltarea agriculturii, în strînsă legătură cu Programul autocondu- cerii și autoaprovizionării asigură creșterea puternică a producției a- gricole, satisfacerea în condiții mai bune a necesităților întregului popor și crearea posibilităților unui export mai mare de produse agro- alimentare.

Așa cum am subliniat în timpul lucrărilor Conferinței Naționale, este necesar să luăm toate măsurile pentru a asigura punerea în producție a fiecărui metru pătrat de pămînt. Fiecare locuitor al satelor care deține pămînt și, în general, toți cei care dețin, sub o formă sau alta, o suprafață cît de mică de teren agricol, trebuie să-1 lucreze.Este necesar să înțelegem, tovarăși, că trebuie să asigurăm o creștere puternică a producției, astfel încît alianța țărănească-muncito- rească, dintre sat și oraș, să se manifeste cu putere în primul rînd în domeniul schimburilor economice de produse agricole și industriale. Numai așa alianța va deveni și mai puternică, va fi de nezdruncinat și va asigura mersul ferm înainte spre societatea socialistă multilateral dezvoltată, spre comunism ! (Aplauze puternice, 
prelungite; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).Trebuie să luăm toate măsurile ca fiecare gospodărie țărănească, gospodăriile membrilor cooperativelor agricole de producție, toți locuitorii satelor să își crească minimum necesar de animale pentru a-și asigura pe deplin consumul și 
a putea contracta și vinde Ia fondul de stat sau pe piață produse agroalimentare. Este necesar ca, în cîțiva ani, să facem astfel încît fiecare gospodărie sătească să aibă cel puțin o vacă cu lapte, să-și crească porci, oi, alte animale și păsări, pentru acoperirea deplină a necesităților de consum și pentru a dispune de produse suplimentare, în vederea valorificării prin contractare cu organizațiile economice sau pe piață. 
(Aplauze puternice). Să nu existe nici un fel de teamă că unii țărani s-ar putea îmbogăți prea mult Prin munca lui, oricine poate să cîștige — și, ca să mă exprim așa — și poate să se îmbogățească. 
(Aplauze puternice). Sigur, o îm bogățire bazată pe munca prop -, nu pe exploatare ! Noi am ' .chi- dat exploatarea, asuprirea, dar dorim să construim un socialism nu al sărăciei, ci un socialism al bel- șqgului, al bunăstării poporului. - 
(Aplauze puternice, îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“). Ca atare, va trebui să aducem chiar și în Statutul cooperativelor agricole unele îmbunătățiri, în sensul de a nu mai limita posibilitatea membrilor cooperatori de a crește, prin munca lor, un număr oricît de mare de animale. (Aplauze puternice).Dealtfel, așa cum am menționat în Raportul prezentat Conferinței Naționale, în cadrul noului mecanism economic avem în vedere să pornim de la necesitatea a- plicării mai ferme a principiului socialist, după care fiecare trebuie să depună o muncă utilă și să pri

mească după munca depusă. Nu putem garanta nimănui venituri fără muncă ! Vom garanta și vom face totul să asigurăm dreptul la muncă și posibilitatea de a munci a fiecărui cetățean, dar veniturile fiecăruia vor fi în concordanță cu munca depusă. Cu cît un om al muncii va produce mai mult, cu atît va putea să aibă venituri mai mari. (Aplauze puternice, prelun
gite).Principiile echității și dreptății sociale pornesc de la necesitatea de a nu admite exploatarea și asuprirea, dar nu au în vedere nivelarea veniturilor ; trebuie ca, în spiritul acestor principii, să stimulăm producția, să stimulăm interesul de a se produce cît mai mult, ca oamenii muncii, fiecare cetățean, să realizeze — pe această bază — venituri cît mai mari. (A- 
plauze puternice).Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea în vederea înfăptuirii planului pe 1983, ca o parte importantă a programelor și măsurilor stabilite de Conferința Națională. Aș putea afirma că realizarea planului pe 1983 reprezintă un factor hotărîtor pentru îndeplinirea în bune condiții a prevederilor întregului cincinal.Un accent deosebit va trebui să punem pe dezvoltarea intensivă a activității, pe creșterea puternică a productivității muncii, a eficienței economice, să realizăm cu toată hotărîrea noua calitate a piun- cii și vieții în toate sectoarele.O atenție deosebită trebuie acordată investițiilor, realizării în întregime a tuturor obiectivelor, punerii lor la timp în producție, creșterii eficienței economice.Se impune, de asemenea, să acționăm cu toată hotărîrea pentru realizarea prevederilor privind comerțul exterior, să dezvoltăm pu- term.c schimburile și cooperarea j- arnațîonală. Aceasta impune o preocupare zi de zi din partea tuturor colectivelor de oameni ai muncii, a consiliilor de conducere, a ministerelor, a guvernului, a întregului nostru partid, a întregului popor pentru realizarea unei producții de export de înaltă calitate, competitive cu cele mai buți^r-pro- diisS/.iirnilare pe :plâii infernâțio- pgl. VK5■A6um, la încheierea Conferinței Naționale, putem afirma cu îndreptățită mîndrie că societatea socialistă românească și-a demonstrat forța și vitalitatea ei, capacitatea de a învinge orice greutăți și de a asigura mersul înainte spre realizarea obiectivelor strategice— victoria comunismului in România ! (Aplauze și urale prelungite ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R. !“).Dispunem de tot ce este necesar 1 Avem o bună bază materială și, mai cu seamă, avem minunate cadre în toate sectoarele ; avem o minunată clasă muncitoare, țără-

rînd la dezarmarea nucleară, pentru renunțarea lâ amplasarea de rachete nucleare cu rază medie de acțiune in Europa și retragerea.celor existente, pentru o Europă u- nită, fără nici un fel de arme nucleare.Acum, mai mult ca oricînd, este necesar să acționăm, indiferent de orînduire socială, cu înaltă răspundere în fața propriilor popoare, în fața civilizației și a viitorului lumii, pentru a opri mersul spre prăpastie, spre catastrofă. Nimic nu este mai de preț, nimic nu trebuie să împiedice realizarea înțelegerilor necesare și asigurarea unei dezarmări reale, sub un control strict internațional. Pînă nu este prea tîrziu, pînă nu au început să cadă bombele nucleare, să trecem la tratative, la oprirea cursei înarmărilor, la dezarmare ! Să nu uităm că bombele nucleare nu vor alege între statele cu orînduiri sociale diferite, nu vor alege între oameni cu convingeri politice sau filozofice diferite, ci vor semăna deopotrivă moartea, vor distruge civilizația întregii omeniri. Iată de ce trebuie să facem totul pentru pace, pentru viitorul liber, independent al omenirii 1 (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).Este necesar să se facă totul pentru a se trece la lichidarea subdezvoltării, pentru realizarea noii ordini economice internaționale, pentru ca cele aproape două treimi din omenire care trăiesc in mizerie și sărăcie să poată avea acces liber la cuceririle științei și culturii, la o viață demnă, liberă, egală. 
(Aplauze puternice, îndelungate).Avem încrederea deplină în forța popoarelor, în uriașa mișcare contemporană, fără egal, în care masele populare, oameni de diferite categorii și convingeri politice se ridică cu hotărîre la luptă pentru apărarea păcii, a civilizației! Avem convingerea că unitatea tuturor forțelor, a popoarelor poate și trebuie să impună pacea, dezarmarea, realizarea unei lumi a dreptății sociale și naționale ! (Aplauze și 
urale puternice ; . se scandează 
„Vrem pace pe pămint ri). mondiale. (Aplauze pUțbiinice, pre- '. .De^la'înațlaj tribună a|^!jf^rii 

lungite). , ‘ >- —«•— >— - 5-în ce o privește, România,. întregul popor, va acționa cu toată hotărîrea pentru asigurarea dreptului fundamental al fiecărei națiuni, al întregii omeniri — dreptul la existență, la dezvoltarea liberă, independentă, dreptul la viață, la pace ! (Aplauze puternice, prelun
gite).De la înalta tribună a marelui forum democratic al partidului și poporului român ne adresăm tuturor statelor și popoarelor cu chemarea de a face totul pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la țiezarmare, și în primul

este să trecem măsuri organi- tehnologice, la pentru realiza-

nime, intelectualitate, care au demonstrat că, in strînsă unitate, reprezintă garanția sigură a infăp- . tuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XII-lea, a Programului partidului. (Aplauze puternice, în
delungate).Acum, hotărîtor cu toată energia la zatorice, tehnice și activitatea practică rea în viață a programelor și ho- tărîrilor adoptate. Să răspundem astfel încrederii acordate de partid, de popor, așteptărilor întregii noastre națiuni.Sînt convins că hotărîrile Conferinței Naționale a partidului vor dinamiza întreaga noastră activitate, vor stimula energiile creatoare, inepuizabile ale poporului nostru, care își făurește în mod conștient viitorul liber, comunist. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,. Conferința Națională a aprobat în unanimitate activitatea internațională a partidului și statului nostru, politica de colaborare activă cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.în spiritul hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, al hotărîrilor Conferinței Naționale, vom acționa și in continuare cu toată fermitatea pentru a contribui activ la soluționarea marilor probleme internaționale, pentru o politică nouă, democratică, bazată pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța. 
(Aplauze puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — România, 
pacea și prietenia !“).Avem deplina convingere că actuala poate plină telor, state, prin acțiunea unită a popoarelor, în vederea realizării unor relații noi, asigurării colaborării, independenței naționale și .păcii

situație gravă internațională fi depășită prin acțiunea de răspundere a tuturor sta- a guvernelor și șefilor de
. -----—ței Naționale, reafîtm tnca o data hotărîrea României socialiste, a întregului popor român de a participa acțiv și de a conlucra cu toate națiunile lumii pentru realizarea tuturor năzuințelor popoarelor — spre înțelegere, spre colaborare, spre independență, spre bunăstare și fericire, spre pace ! (Aplauze și 

urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).

Stimați tovarăși,încheind lucrările Conferinței Naționale a partidului, doresc să exprim deplina convingere că ho- 

tărîrile pe care le-am adoptat răspund pe deplin năzuințelor întregului nostru popor; ele dau o perspectivă luminoasă mersului înainte al societății socialiste românești, ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, înaintării ferme pe drumurile nestrăbătute, spre piscurile înalte ale civilizației comuniste. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).Să nu precupețim nici un efort, dragi tovarăși, cetățeni ai României socialiste, pentru a asigura înfăptuirea neabătută a Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XII-lea. Să avem permanent in vedere că depinde de noi, de munca fiecăruia dintre noi realizarea în cele mai bune condiții a hotărîrilor adoptate.în ce mă privește, doresc ca, și de la tribuna marelui forum democratic al comuniștilor, să asigur partidul și întregul popor că, și în viitor, ca și pînă acum, nu voi precupeți nici un efort și voi face totul pentru a sluji în orice împrejurare interesele națiunii, ale poporului, ale ridicării bunăstării și fericirii sale”, independența și. suveranitatea patriei, cauza socialismului și coipunismului, cauza păcii și colaborării internaționale. (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).Mai mult ca oricînd este necesar să facem totul pentru creșterea mai puternică a forței și unității partidului nostru, a capacității sale de muncă și luptă, pentru a-și îndeplini cu cinste misiunea istorică de a conduce întreaga noastră națiune spre victorie ! Să întărim continuu unitatea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Român — forța politică conducătoare a națiunii noastre ! Unitatea întregii națiuni, sub conducerea comuniștilor, constituie chezășia mersului nostru. înainte, a independenței; a Vicf briei comunișmu-. lui ! (Aplauze și urale prelungite; 
se scandează puternic „Ceaușescu 
și poporul !“).întorși la locurile de muncă, toți participanții la Conferința Națională trebuie să acționeze intr-un spirit de înaltă răspundere pentru îmbunătățirea activității din toate sectoarele de activitate, pentru unirea eforturilor partidului, ale întregului popor în vederea înfăptuirii neabătute a programelor și hotărîrilor Conferinței Naționale, a hotărîrilor Congresului al XII-lea, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 

României spre comunism. (Aplau
ze puternice, îndelungate).în preajma celei de-a XXXV-a aniversări a proclamării Republicii, a aniversării Republicii Socialiste România, în preajma Noului An, la încheierea lucrărilor Conferinței Naționale, urez parti- cipanților la Conferință, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului popor, succese tot mai mari în întreaga activitate, multă sănătate, un An Nou fericit, plin de victorii și satisfacții 1 (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
— La mulți ani !“).Cu încrederea deplină în justețea hotărîrilor Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale, în justețea cauzei socialismului și comunismului, în forțele unite ale partidului și poporului — garanția viitorului luminos al patriei noastre— declar închise lucrările Conferinței Naționale a partidului. 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“).Trăiască Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare a întregii noastre națiuni ! (Aplauze 
și urale îndelungate ; se scandează 
puternic „Ceaușescu — P.C.R. !“).Trăiască unitatea întregului nostru popor, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).Trăiască și să devină tot mai puternică și înfloritoare patria noastră liberă și independentă, România socialistă ! (Urale și a- 
plauze puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mîndria !“).Trăiască solidaritatea și colaborarea internațională a tuturor țărilor socialiste, a forțelor progresiste și antiimperialiste, a tuturor forțelor realiste și a popoarelor care luptă pentru destindere, pentru colaborare, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, pentru o 
lume a păcii ! (Urale și aplauze 
îndelungate ; se scandează pu
ternic „Ceaușescu —pace !“).Să triumfe independența națională a popoarelor, să triumfe pa
cea în lume ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul„Ceaușescu — 
pace într-o atmosferă de mare 
însuflețire, de puternică unitate in 
jurul partidului, toți cei prezenți 
în marea sală a Conferinței Națio
nale se ridică în picioare și ova
ționează minute în șir pentru Parti
dul Comunist Român — forța po
litică conducătoare a națiunii noas
tre — pentru secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicola» 
Ceaușescu).
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DEZBATERILE ÎN SECȚIUNI DIN DUPĂ-AMIAZA ZILEI DE 17 DECEMBRIELucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român au continuat, vineri după-amiază, în cele II secțiuni de specialitate : Secțiunea pentru dezvoltarea economico-socială a României in cincinalul 1981—1985 ; Secțiunea pentru dezvoltarea bazei de materii prime, asigurarea surselor de energie, creșterea potențialului energetic național și asigurarea aprovizionării tehnico- materiale ; Secțiunea pentru creșterea eficienței întregii activități economice, sporirea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale, aplicarga consecventă a principiilor noului mecanism economico-financiar ; Secțiunea pentru cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic, perfecționarea invățămintuiui, pregătirea forței de muncă și a cadrelor ; Secțiunea pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară, gospodărirea, apelor și protecția mediului înconjurător ; Secțiunea pentru investiții, construcții, transporturi și telecomunicații ; Secțiunea pentru dezvoltarea producției bunurilor de consum, a comerțului interior, serviciilor, creșterea nivelului de trai și ridicarea continuă a calității vieții : Secțiunea pentru problemele orinduirii sociale și de stat, perfecționarea conducerii științifice 

a societății, întărirea autoconducerii muncitorești și dezvoltarea democrației socialiste ; Secțiunea privind problemele teoretice, ideologice și activitatea politică, educativă a partidului pentru formarea omului nou, făuritor conștient al socialismului și comunismului ; Secțiunea pentru problemele organizatorice, ale vieții interne de partid și ale organizațiilor de masă și obștești ; Secțiunea privind politica externă a partidului și statului nostru, colaborarea și cooperarea economică internațională.Lucrările pe secțiuni, Ia care au luat parte un mare număr de delegați, au pus in relief unanima apreciere a forumului comuniștilor față de magistralul Raport expus de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document programatic care analizează în mod științific stadiul construcției socialiste în țara noastră, prefigurînd în mod strălucit viitorul luminos spre care înaintează cu vigoare poporul nostru. Raportul reprezintă, in același timp, o contribuție de cea mai mare însemnătate la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste și comuniste, la îmbogățirea gîndirii revoluționare contemporane.

Cei care au luat cuvîntul au subliniat faptul că obiectivele și sarcinile formulate de secretarul general al partidului se constituie intr-un amplu program de acțiune pentru toți comuniștii, pentru toți cei ce muncesc din patria noastră, în vasta operă de construcție a socialismului și comunismului, în eforturile întregii națiuni de a ridica România pe noi trepte de progres și civilizație. A fost dată o inaltă apreciere rolului hotăritor ai secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in elaborarea și fundamentarea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, politică al cărui caracter științific, profund reaiisi, este reflectat in mod convingător de marile izbinzi obținute de poporul român in toate domeniile vieții economice și sociale, de afirmarea viguroasă a României pe plan internațional.Dezbaterile din secțiuni au prilejuit o aprofundată și exigentă analiză a activității desfășurate de oamenii muncii din industrie, agricultură, transporturi, cercetare științifică, învățămînt, cultură și artă, în înfăptuirea obiectivelor economico-sociale pe acest an și pe întregul cincinal, precum și a sarcinilor ce le'revin pe lima 

perfecționării muncii și producției, valorificării superioare a ma-1 teriilor prime și materialelor, reducerii consumurilor materiale și energetice, sporirii eficienței in toate sectoarele producției materiale și spirituale.Cu exigență comunistă, intr-un spirit revoluționar participanții Ia dezbateri au criticat, totodată, neajunsurile și rămînerile in urmă înregistrate in unele domenii ale activității economice și social-culturale, formulînd propuneri concrete de înlăturare a lor, in scopul realizării unei noi calități a muncii și vieții, în conformitate cu imperativele etapei actuale de dezvoltare a societății noastre socialiste.Dezbaterile au pus cu pregnanță în evidență hotărîrea comuniștilor, a întregului popor de a acționa cu fermitate și înaltă exigență, sub conducerea înțeleaptă a partidului, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor reieșite din Raportul expus Conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu, din documentele programatice ale partidului, de a face totul pentru ridicarea neabătută a patriei noastre socialiste pe noi culmi de civilizație și progres.
Secțww pentru dezvoltarea economico-socială 

a, României în cincinalul Î9BI-Î985Lucrările secțiunii au fost conduse de tovarășul CONSTANTIN DĂSCALESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului. Din prezidiu au făcut parte tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, Haralambie Alexa, prim-secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R., loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, I’araschiv Benescu, prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R., Ștefan Birlea, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Gheorghe Caranfil, ministru] industriei chimice, Letiția lonaș, prim-secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R.Au luat cuvintul tovarășii : Sabin Faur, Haralambie Alexa, Petra Cristea, Simion Săpunaru, Marin Capisizu, Valeriu Moma- nu, Ion Măcerașu, Victor Cojoacă, Maria Dijmărescu, Petru Mircea Roman, Ion Angelescu, Mihai (Moraru, loan Haias, Zamfir Stancu, Victoria Ignat, Alexandru Chira, loan Dragoș, Lu- creția Sabău, Grigore Munteanu, Gheorghe Otvâs, Vaier Ciungan, Francisc Antoch, Mircea Dumitru Crișan, Dumitru Vasile, Ion Grama, Iuliana Bacinski, Iacob Pelea, Severin Iriciuc, Grigore Virtej, Maria Popomaier, Ilie Bordeianu, Nicolae Găinaru, Elena Ciobanu, Ion Popa, Maria Mocanu, Stoian Stoian, Mihai Szylagy, Gheorghe Glodeanu, Mihail Moisii, Victor Enache, Constantin Nițulescu, Laurențiu Gylyen, Tiberiu Marian, Vasile I-Ianzu, Laurențiu Toader, Ernest Zsotyori, Ion Neculai, Traian Morariu, Manole Bivol, Er- nest-Antonie Kellner, Nicolae Coman, Eugen Nichifor Moraru, Simion Stoichiță, Alexandru Bugr.ariu și Constantin Lehact.Participanții au analizat, intr-un spirit de inaltă exigență și răspundere muncitorească, in mod critic și autocritic, problemele fundamentale ale dezvoltării economico-sociale a Românit»,■ căile și modalitățile de realizare a sarcinilor trasate de Congresul al XII-lea al P.C.R. privind dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale, pre-
Secțiunea pentru dezvoltarea bazei de materii prime, 
asigurarea surselor de energie, creșterea potențialului 

energetic național și asigurarea aprovizionării 
tehnico-materialeLucrările secțiunii au fost conduse de tovarășul ILIE VERDEȚ, membru ăl Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Din prezidiu au făcut parte tovarășii Ion Pățan, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, Gheorghe Petrescu, viceprim-ministru al guvernului, Radu Bă.lan, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., Ilie Cișu, prim-secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., Trandafir Cocârlă, ministrul energiei electrice, Ion Lăzărescu, ministrul minelor, George Vaida, prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., Gheorghe Vlăd, ministrul petrolului.Au luat cuvintul tovarășii : lan Otto Surulescu, Toma ’anțu, Alexandru Olaru, Ion ’opescu, Dana Bartha, Ion Tă- ase, Zamfir S. Minea, loan opa, Adriana Rădoi, Emiliu erdinand Toth, Vasile Lehene, lumitru Bălan, Constantin Si- ion, Emil Pomană, Petru Păun, m Ciobanu, Anca Rimneanțu, icolae Klein, Marin Mustățea, asile Ursu, Ilie Cîșu, Vaier abrian, Constantin Roncea, onstantin Mărgoi, Ion Giura, m Văcaru, Constantin Aldes- i, Constantin Antoniu, Vasile idor, Ion Staicu, Dumitru istor. Adrian Stoica, loan Carp, arin Ștefanache, Manole Sechi. izaș Blaziu, Gheorghe Dinu, eolae Bozdog, Maria Miclea, instantin Fulga.Participanții au reliefat mo- 1 în care colectivele de oa- ■ni ai muncii pe care le repre- îtă au acționat în scopul în- btuirii hotărîrilor Congresului XII-lea al P.C.R., a indicator secretarului general al rtidului cu privire la crește- i răspunderii organelor și or- îizațiilor de partid, a condu- llor colective, pentru dezvol- ea bazei de materii prime, șterea producției de purtători energie și a energiei realizate cărbune, reducerea consumu- >r materiale și pnergetice, ipodărirea cu maximă efi- nță a materiilor prime,'.malalelor, combustibililor și e- giei, valorificarea resurselor olosibile, pentru realizarea in ■ans a independenței energe- ! a țării noastre — obiectiv itegic al actualei etape de voltare economico-socială.'ezbaterile au fost marcate un pronunțat spirit de lucru, acteristic celor ce muncesc acest domeniu vital al econo- ■i noastre naționale — mineri, roliști, energeticieni, geologi constructori de mașini,i cadrul dezbaterilor s-a a- ?iat că in domeniul geolo- există toate condițiile pen- intensificarea activității de ■etare, astfel incit să se rea- te, de către toate unitățile, linile ce le revin din Pro- nul privind valorificarea su- oară și creșterea bazei de ' erii prime minerale și ener-

cum și pentru creșterea calității întregii vieți economice și sociale.In cadrul dezbaterilor, desfășurate intr-un pronunțat caracter de lucru, au fost evidențiate rezultatele obținute de colectivele de oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul țării in îndeplinirea planului pe acest an, eforturile depuse pentru realizarea producției fizice și nete, a producției destinate exportului, reducerii importului, stimularea participării muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor la creația -tehnico-științifică, la perfecționarea calificării profesionale, la participarea oamenilor muncii la viața politică, socială și cultu- ral-educativă. Totodată, într-un spirit de înaltă responsabilitate, s-au evidențiat neajunsurile ce se mai manifestă în - activitatea economică și măsurile ce se impun a fi luate pentru consolidarea realizărilor obținute, dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarelor de activitate.Participanții la dezbateri au exprimat hotărîrea colective’..,, de oameni ai muncii care i-au împuternicit sa-i reprezinte la înaltul forum al comuniștilor de a acționa pentru realizarea programelor privind dezvoltarea mai rapidă a bazei energetice ■și de materii prime, ^>idn: punerea în producție a resurselor naturale de care dispune' țara noastră, pentru folosirea judicioasă a materiilor prime, ast-

/getice primare, program supus spre aprobare Conferinței Naționale a partidului. S-a arătat că, in paralel cu intensificarea activității de cercetare geologică, trebuie să se urgenteze proiectarea și fabricarea utilajelor de mare capacitate și cu fiabi-, litate ridicată, extragerea și valorificarea minereurilor cu conținut mai scăzut de metale. în domeniul activității de foraj și cercetare geologică pentru hidrocarburi, s-a insistat asupra necesității de a se intensifica cercetările prin foraje, in special la mare adincime, în extinderea zonelor cunoscute și pe structuri noi, iar noile sdnde de referință și explorare să fie cit mai temeinic fundamerftate, geologic și seismic, pentru a crește gradul de reușită a cercetării geologice. Arătînd, în mod autocritic, că în ultima perioadă a crescut timpul neproductiv la fdrajul sondelor, vorbitorii s-au angajat să acționeze ferm pentru creșterea vitezei de lucru și îmbunătățirea investigațiilor geofizice in sonde.Din dezbateri s-a desprins că in domeniul exploatărilor mi-l niere există posibilități reale de sporire a producției de cărbune, prin folosirea deplină a capacităților de producție. Par- ticipanții la dezbateri s-au angajat să acționeze cu fermitate pentru înfăptuirea integrală- a măsurilor stabilite de conducerea partidului privind creșterea producției de lignit și a- sigurarea livrărilor ritmice la termocentrale, precum și pentru realizarea lucrărilor de valorificare a șisturilor bituminoase. A fost subliniată necesitatea folosirii cu randament sporit a utilajelor atit in sectorul extractiv, cît și in cel energetic. în mod autocritic s-a arătat că la funcționarea defectuoasă'a acestora a contribuit și modul cum ele au fost reparate și întreținute, propunindu-se măsuri pentru îmbunătățirea a- cestei activități în viitor. Din intervențiile participanților s-a desprins cerința ca unitățile constructoare de mașini să răspundă de utilajele pe care le fabrică pină la atingerea parametrilor proiectați. De asemenea, s-a pro- 

fel incit să se asigure desfășurarea in bune condiții a întregii activități economice și sociale. De asemenea, a fost subliniată necesitatea folosirii la întreaga capacitate a tuturor instalațiilor și echipamentelor din dotarea unităților, unei mai bune organizări și conduceri a întregii activități economice, în mod deosebit au fost criticate conducerile ministerelor și unităților din domeniul minier, al extracției petroliere și al metalurgiei pentru folosirea necorespunzătoare a bazei tehnice din dotare și s-au formulat propuneri corespunzătoare de îmbunătățire a acestei situații.F.xprimîndu-și hotărîrea de a face totul pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan, numeroși vorbitori au subliniat neajunsurile ce se manifestă in domeniul aprovizionării tehnico- materiale, al cooperărilor în producție și al respectării stricte a obligațiilor contractuale, implicațiile pe care acestea le generează în desfășurarea ritmică și continuă a proceselor de producție.în cadrul lucrărilor au fost formulate, de asemenea, propuneri privind folosirea mai completă a unor resurse energetice prin construirea de mlcro- hidrocentrale pe rîurile mici, utilizarea unor surse neconven- 'ționale de energie, adaptarea cazanelor care funcționează cu combustibil lichid și gazos la solid, recuperarea căldurii provenite din procesele tehnologice etc, A fost subliniată necesitatea asigurării ritmice cu materii prime, materiale, utilaje, mașini, piese și sub.apșapible, QafP, in cursul a- -Ceșțțji an ...au: foșț,;deficitare, ■precum și ..îmbunătățirea. calității . unor materii prime și materiale in scopul reducerii consumurilor specifice. S-au făcut, 

pus ca pentru repararea, în termen de garanție, a excavatoarelor cu cune, buldozerelor, autobasculantelor și altora, care sint utilizate în marile bazine miniere, ministerele de resort să organizeze, in condiții mai bune, activitatea de „service" și depozitele d.e piese de schimb. In ceea ce ’ privește asigurarea sectorului de preparare a minereurilor cu cadre de specialitate, s-a propus organizarea, in cadrul Institutului de mine din Petroșani, a unei secții pentru pregătirea de ingineri in specialitatea „prepararea minereurilor".Cei care au abordat probleme ale extracției țițeiului și gazelor au arătat neajunsurile din activitatea pe acest an care au dus la nerealizarea planului de țiței și s-au angajat să depună toate eforturile pentru e- liminarea acestora și îndeplinirea planului pe anul 1983. în acest scop, s-a arătat că este necesar ca activitatea să fie axată în principal pe: săparea, echiparea și punerea in funcțiune cu maximum de urgență a sondelor noi de exploatare ; repunerea în funcțiune a tuturor sondelor oprite; organizarea de noi brigăzi de intervenție, reparații capitale și probe de producție, astfel incit să se reducă timpul de oprire a sondelor ; creșterea factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte, prin aplicarea metodelor și procedeelor convenționale — injecția de apă și gaze in zăcă- mint? precum și a metodelor moderne noi — injecția de abur, combustia subterană, injecția cu polimeri, cu substanțe micelare și bioxid de carbon și altele. In același timp s-a solicitat un sprijin activ și constant în livrarea la termen și de bună calitate a : burlanelor de tubaj, țevilor de extracție, prăjinilor de foraj și pompare, a pompelor de adincime, a unităților de pompare, a motoarelor de foraj și a pieselor de schimb, curelelor trapezoidale, precum și a combustibilului și chimicalelor necesare activității în petrol.Vorbitorii care au reprezentat domeniul energetic au subliniat necesitatea de a se acționa in continuare pentru creșterea fiabilității în funcționarea grupurilor energetice de 330 MW de la Rovinari și Turceni, nrin realizarea lucrărilor de îmbunătățiri constructive la unele utilaje și subansamble, precum și înlocuirea ' unora din acestea care s-au dovedit necorespunzătoare. Au fost aspru criticate pregătirea insuficientă a personalului de exploatare, neglijențele de întreținere și reparații. 

de asemenea, propuneri privind creșterea eficienței economice în toate sectoarele de activitate, precum și pentru rentabilizarea unor activități de producție. în cadrul dezbațeri- lor s-a insistat să fie luate măsuri pentru asigurarea din timp cu contracte și comenzi ferme a planului de export, îmbunătățirea cooperării între unități, specializarea unor subunități exclusiv pentru producția de export, ridicarea nivelului tehnic, calitativ și al competi-? tivității produselor românești pe' piața externă.Relevîndu-se necesitatea participării mai active a institutelor de cercetare și proiectare la introducerea rapidă in producție a progresului tehnic, vorbitorii au cerut urgentarea asimilării tehnologiilor care să permită folosirea de noi sortimente de materii prime, materiale, de aparate, echipamente și utilaje in scopul reducerii importurilor și realizării sarcinilor de plan, repro- iectării utilajelor cu componente din import, specializării unor întreprinderi sau ateliere pentru asimilarea pieselor de schimb -procurate pină acum din import, urgentarea asimilării unor sortimente din tablă din oțel inoxidabil, site pentru sortarea produselor chimice, componente electronice profesionale, autovehicule pentru sectorul forestier, mașini agricole pentru zona de deal și de munte, diferite produse chimice etc.Participanții la dezbateri au exprimat angajamentul unanim al colectivelor muncitorești pe care le-au reprezentat de a-și intensifica eforturile în vederea .îndeplinirii, exemplar,e . a ștyjqi- .milor ce le revin din planul cirj- cînai, precum- și a hotărîrilor ce yotf. fi . adoptate , de Conferința Națională a Partidului Comunist Român.

calitatea slabă a unor reparații și a fost subliniată necesitatea întăririi ordinii și disciplinei tehnologice in termocentrale. S-a solicitat unităților miniere să livreze, ritmic și la calitatea prevăzută in norme, cantitățile planificate de cărbune pentru termocentrale. Numeroși vorbitori au evidențiat preocuparea colectivelor de muncă in care lucrează pentru reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie și pentru valorificarea resurselor i-efolosibile. S-a propus urgentarea lucrărilor de cercetare și proiectare pentru stabilirea soluțiilor de valorificare a resurselor energetice refolosibile, îndeosebi la combinatele siderurgice și chimice. Ministerele industriei metalurgice șl industriei construcțiilor de mașini au fost solicitate să ia măsuri pentru execuția și livrarea utilajelor necesare recuperării resurselor secundare nevalorificate în prezent. Mulți dintre vorbitori s-au referit la necesitatea reducerii mai accentuate a consumurilor materiale și'energetice prin modernizarea tehnologiilor de fabricație, reproiec- tarea unor produse și utilizarea de înlocuitori.Participanții la dezbateri au informat despre măsurile luate pină in prezent și acțiunile pe care le vor întreprinde in viitor pentru intensificarea ritmului de execuție a lucrărilor la o- biectivele de investiții și punerea in funcțiune, în termen cit mai scurt, a capacităților de producție restante din sectorul minier și energetic.îndeplinind mandatul încredințat, participanții la dezbateri și-au exprimat angajamentul unanim al comuniștilor, al tuturor colectivelor de oameni ai muncii pe care le reprezintă de a face totul pentru creșterea fondului național de rezerve de substanțe minerale utile, îndeosebi a purtătorilor de energie primară. De asemenea, ei s-au angajat să intensifice acțiunile de valorificare superioară a a- cestora, să se preocupe in continuare de creșterea producției de cărbune, de energie și combustibili. de introducerea unui regim sever de economii în toate ramurile și domeniile de activitate. astfel incit obiectivul strategic stabilit de cel de-al XII-lea Congres al partidului privind independența energetică a țării să fie înfăptuit, in conformitate cu sarcinile și orientările trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la actuala Conferință Națională a partidului.
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Secțiunea pentru creșterea eficienței întregii activități 
economice, sporirea productivității muncii, reducerea 

cheltuielilor materiale, aplicarea consecventă 
a principiilor noului mecanism economico-financiarLucrările secțiunii au fost conduse da tovarășul GHEORGHE RADULESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat. Din prezidiu au făcițț parte tovarășii Marin Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., Elena Nae, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului de partid al sectorului 6 București, Richard Winter, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministru secretar de stat la Ministeful Aprovizionării ' Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, Maxim Berghianu, ministrul muncii, Petre Gigea, ministrul finanțelor, Mihai Marina, prim-secretar al Comitetului județean Bistrița-Năsăud al P.C.R., Ion Radu, prim-secretar al Comitetului județean Dolj alîn cadrul dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii : Elena Nae, Alexandru Dimitrie Bitang, Szabo Irina, Vasile Grozea, Maria Viorica Mihai, Gheorghe Brehuescu, Ana Bălașa, Vasile Stoica, Ion Păscuță, Sevastița Mirea, Takacs Dionisie, Gheorghe Dinu, Roth Frieder, Lucia Precup, Nistor Ciordaș, Ion Danie, Teodoța Sandu, Ionel Manole, Victor Traian Mihu, Mariana Ivănoiu, Ion Nica, Victor Ștefan, Nagy Gherghina, Ion Radu, Nicolae'Dicu, Constantin Pândele, Alexandrina Ardelea- nu, Gheorghe Cetină, Elena Pugna, Ion V. Pop, Aneta Spornic, Nicolae Spătar, Floarea Chican, Elena Cojocărașu, Gheorghe Dudău, Cornelia Șoi- meanu, Alexandru Orzață, Ionel Vlad, Diomid Năstase, Florea Marin.în spiritul sarcinilof'și orientărilor cuprinse in Râțiortul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, participanții la lucrări au examinat, critic și autocritic, activitatea desfășurata de organele și organizațiile de partid, de colectivele de oameni ai muncii pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. Succesele obținute confirmă pe deplin că potențialul tehnic material și uman de care dispunem in prezent asigură premise certe pentru realizarea integrală a prevederilor actualului cincinal in condițiile unei inalte efi- ciențe economice.în cadrul dezbaterilor, desfășurate sub semnul adeziunii depline și devotamentului profund față de politica internă și externă a partidului, participanții au scos in evidență accentul tot
Secțiunea pentru cercetarea științifică, dezvoltare 

tehnologică și introducerea progresului tehnic, 
perfecționarea învățămîntului, pregătirea 

de muncăLucrările Secțiunii pentru cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic, perfecționarea invățămintuiui, pregătirea forței de muncă și a cadrelor s-au desfășurat sub conducerea tovarășei academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. Din prezidiu au făcut parte tovarășii Leonard Constantin, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Pantelimon Găvănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., Alexandru Necula, ministrul industriei de mașini-unel- te, electrotehnică și electronică, Cornel Pacoste, prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., Florea Ristache, prim-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R.. Ion Teo- reanu, ministrul educației și invățămintuiui, loan Totu, viceprim-ministru al guvernului. <în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii : Leonard Constantin, Ion Ursu, Dumitru Goidea, Coleta Desabata, Ștefan Moise, Cornelia Helgiu,’ Nicolae Maier, Voicu Tache^ Aurel Flo- rescu. Marin . Ivașcu, Tiberiu Mureșan, Cristofor Simionescu, Poliana Cristescu, Attila Palfalvi, Gelu Kahu, Gheorghe Ciurez, Dobrița Țigăran, Maria Ionescu, Vasile Mureșan, Florea Rista- che, Agripina Fica, Ion Teorea- nu, Ioan Boitan, Lidia Benche, Alexandru, Galiceanu, Dumitru Ghișe, Cristian Hera, Mircea Alexandrescu, Ladislau Szocs, ( Mihai Hîrjău, Gheorghe Stoian, Rodica Alexandru, Nicolae An- dreescu, Gheorghe Borhan, Constantin Opriță și loan Ioviț Popescu.în cuvintul lor, vorbitorii au dat glas sentimentelor de profundă recunoștință față de preocuparea permanentă manifestată de conducătorul partidului și Statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea rolului științei și tehnologiei in viața economică și socială a țării, pentru perfecționarea și mo-

P.C.R.mai deosebit care se pune, în etapa actuală, pe creșterea eficienței economice și aplicarea consecventă a principiilor noului mecanism economico-financiar, coordonate principale ale realizării unei noi calități a muncii și a vieții în toate domeniile de activitate, exami- nînd, in acest context, posibilitățile de a pune mai bine în valoare întregul potențial material și uman, de a găsi soluțiile cele mai eficiente pentru înlăturarea neajunsurilor existente, de a elimina rutina, imobilismul și aUtomulțumirșa din activitatea unor colective de oameni ai muncii.Subliniind rolul bugetului de venituri și cheltuieli ca instrument eficient de conducere, de urmărire și control al activității economice și financiare, în cadrul dezbaterilor' s-au făcut referiri la necesitatea - întocmirii lor pină la locul de muncă, în așa fel incit fiecare om al muncii să cunoască cu ce cheltuieli are dreptul să realizeze sarcinile fizice de producție și, pe această bază, să urmărească permanent încadrarea în consumurile și costurile aprobate.Delegații și invitații au insistat în cuvîntul lor și au făcut propuneri asupra măsurilor ce se impun pentru diminuarea simțitoare a cheltuielilor de producție, în general, și a celor materiale in special, valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, creșterea eficienței comerțului exterior, îndeosebi a exportului, introducerea unui regim sever de economii la cheltuielile adminis- trativ-gospodărești prin îmbu-

forței
3

a cadrelor

dernizarea învățămîntului în strinsă legătură cu cercetarea științifică și producția de bunuri materiale, pentru pregătirea noilor eșaloane de muncitori și specialiști necesari edificării socialiste și comuniste a României.Relevind cu mindrie patriotică succesele obținute în actualul cincinal in domeniul aplicării rezultatelor cercetării științifice, al introducerii noului in toate domeniile vieții social-economi- ce, in dezvoltarea și modernizarea învățămîntului, vorbitorii au menționat, efortul pentru făurirea unui cadru organizatoric și a unor condiții materiale capabile să stimuleze creația științifică și tehnică și aplicarea rapidă a rezultatelor ei în practica economică* și social-politi- că, să antreneze in această activitate un număr cît mai mare de oameni ai muncii, conferin- du-i astfel un caracter de masă, să asigure accesul larg, neîngrădit al întregului popor la in- vă'ămint. și cultură.Vorbitorii au subliniat că toate aceste succese se leagă indi- 

nătățirea și perfecționarea tehnologiilor, înnoirea și modernizarea produselor, utilizarea intensivă a capacităților de producție, valorificarea mai deplină a potențialului științific și de cercetare existent, crearea unei opinii de masă împotriva risipei de orice fel, scăderea ponderii rebuturilor, recuperarea și re- folosirea materialelor, indeosebi a celor energointeusive. In acest sens s-a subliniat necesitatea întăririi răspunderii, a ordinii și disciplinei, efectuării unui control financiar exigent și permanent, și îndeosebi a controlului preventiv, asigurindu-se condițiile necesare pentru realizarea acumulărilor planificate, pentru eliminarea pierderilor de orice -fel și asigurarea rentabilizării tuturor unităților, produselor și activităților.■ Vorbitorii au făcut referiri la importanța mobilizării maxime a forțelor în vederea realizării și depășirii sarcinilor de creștere a productivității muncii prin promovarea mai rapidă a progresului tehnic, mai buna organizare a proceselor de producție și a muncii, introducerea mecanizării și automatizării, a robotizării, ridicarea nivelului de calificare a forței de muncă. Ei au evidențiat, totodată, experiențele valoroase, punind în lumină numeroase fapte care atestă forța autoconducerii muncitorești, traducerea în viață a principiilor eticii:.șl echității socialiste, sporirea.preocupărilor 'pentru formarea omului nou. Totodată, s-a subliniat necesitatea întăririi ordinii și disciplinei in toate domeniile de activitate, afirmindu-se cu putere înalta conștiință muncitorească la fiecare loc de muncă.în lumina orientărilor secretarului general al partidului privind întărirea autogestiunii economico-financiare, in cadrul dezbaterilor a fost accentuată necesitatea intensificării activității organelor financiar-banca- re pentru utilizarea cu spirit de răspundere a mijloacelor materiale și bănești, promovarea unui regim strict de economii în folosirea fondurilor, exercitarea de către acestea a unui control riguros privind modul cum sint gospodărite mijloacele financiare ale statului, condiție esențială pentru îndeplinirea 

solubil de >ersonalitatea proeminentă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de renume mondial, care, prin activitatea sa neobosită pe linie de partid și de stat, a conferit un nou statut și a determinat o nouă dimensiune științei și tehnologiei in țara noastră, a accentuat rolul școlii în formarea pentru muncă și viață, in educarea revoluționară, patriotică a tinerei generații.Numeroși vorbitori s-au referit la bilanțul bogat pe care, sub conducerea partidului, știința și tehnica romanească l-au realizat in ultimii 17 ani. la succesele obținute in legarea tot mai strinsă a cercetării de producție, de viață, ca urmare a modernizării bazei materiale a cercetării, a diversificării și organizării mai bune a rețelei unităților de cercetare, a creșterii rolului institutelor centrale și, in primul rind, al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, in coordonarea activității științifice șl orientarea ei cu prioritate spre necesitățile economiei, ale întregii societăți. Analizind cu înaltă responsabilitate sarcinile ce le revin, vorbitorii au relevat direcțiile de acțiune și măsurile concrete pentru soluționarea tuturor problemelor științifice și tehnice legate de înfăptuirea Planului unic de dezvoltare economică și socială a țării, a tuturor programelor speciale dezbătute în cadrul Conferinței Naționale. In mod unanim s-a apreciat că cercetarea trebuie să-și sporească tot mai mult aportul Ia dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, la lărgirea bazei interne de materii prime și materiale, de energie și combustibil, la perfecționarea tehnologiilor de producție, la asimilarea de noi produse și materiale cu calități tehnice și eco- 

programelor de autoconducere și autofinanțare ale unităților.Reliefind preocuparea stator- ‘nică a partidului, personal a secretarului general, pentru perfecționarea continuă a conducerii și planificării economico-financiare, vorbitorii au subliniat semnificația deosebită a măsurilor privind promovarea fermă a autoconducerii muncitorești, sporirea atribuțiilor și răspunderii colectivelor de oameni ai muncii în elaborarea planurilor de dezvoltare, a bugetului de venituri și cheltuieli, stimularea gospodăririi cu eficiență ridicată a fondurilor încredințate de societate spre administrare, crearea condițiilor ca, din rezultatele obținute, și in primul rind din beneficii, unitățile economice sâ-și asigure mijloacele necesare autofinanțării producției și dezvoltării acesteia, creșterii veniturilor oamenilor muncii. în discuții au fost apreciate în mod deosebit prevederile recentei Legi privind participarea cu părți sociale a oamenilor muncii din unitățile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economică, relevîndu-se că ast- ’ fel' se va întări răspunderea fiecărui membru al colectivului pentru utilizarea cu maximă eficiență a mijloacelor de producție și cointeresarea acestora pentru obținerea de rezultate economice superioare în unitățile. , in care lucrează.Dezbaterile din secțiune au \ exprimat hotărîrea unanimă a participanților de a răspunde prin fapte vibrantelor indem- nuri ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, angajindu-se să acționeze pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității organizațiilor de partid, a colectivelor de oameni ai muticii pentru 'înlăturarea neajunsurilor analizate și obținerea unor rezultate mai bune in toate unitățile, la toate locurile! de muncă, pentru creșterea mai accentuată a eficienței în toate domeniile, sporirea veniturilor și asigurarea unui negim sever de economii, întărirea ordinii și disciplinei în utilizarea resurselor financiare ale economiei naționgle, aplicarea fermă a noului mecanism economico- financiar.

nomice superioare, la ampla acțiune de recuperare și refolosire a materialelor.în contextul noilor exigențe puse în fata creației tehnico-ști- ințifice de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorii s-au referit, in spirit, critic și autocritic, la unele neajunsuri care se mai manifestă incă in ’activitatea unor institute și întreprinderi, propunind totodată o serie de măsuri de îmbunătățire. Au fost semnalate, astfel, insuficienta preocupare a unor ministere și întreprinderi pentru I introducerea mai rapidă in producție a rezultatelor cercetării, lipsa d.: operativitate in asimilarea unor produse și tehnologii de mare eficiență, capabile să înlocuiască importul, încetineala cu care se acționează pentru reducerea consumului de materii prime, materiale, comDustibili, energie, folosirea incompletă a potențialului științific din invățămintul superior.Pornind de la profunda analiză efectuată in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. de la tezele și orientările de excepțională însemnătate teoretică și practică formulate cu acest prilej; participanții la dezbateri au relevat necesitatea creșterii contribuției cercetării științifice la dezvoltarea științelor economice și so- cial-politice, la aprofundarea teoretică a problemelor privind istoria națională, transformările structurale petrecute în societatea românească, rolul statului și al partidului în actuala etapă și în perspectivă, rolul națiunii, precum și la alte probleme legate de fenomenele și tendințele noi din viața politică și economică internațională.
(Continuare in pag. a V-a)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI COMUNIST ROMA
(Urmare din pag. a IV-a)In legătură cu problematica amplă și complexă a pregătirii torței de muncă, vorbitorii ău apreciat că dispunem de un in- vățămînt- modern, dezvoltat și diversificat, de un .bun nivel științific, subliniind cerința ca școala de toate gradele să-și spo

rească contribuția la creșterea și formarea cadrelor de muncitori, tehnicieni și specialiști necesari diferitelor sectoare ale economiei naționale și vieții sociale, la.ridicarea nivelului de pregătire cultural-științifică al întregului popor.Referitor la condițiile necesare îmbunătățirii calificării profe

sionale a personalului muncitor, s-a evidențiat răspunderea ministerelor, consiliilor populare județene, centralelor și unităților socialiste, instituțiilor de in- vățămint pentru stabilirea și aplicarea unor planuri și programe care să vizeze concret împrospătarea sistematică a cu

noștințelor profesionale ale personalului muncitor, însușirea noilor realizări ale științei si tehnicii in toate domeniile de activitate, corelarea acestora cu ■obiectivele concrete imediate și de perspectivă, pe plan local și național, ale dezvoltării econo- mico-sociale a României.

de oameni ai muncii pe care îi reprezintă de a asigura realizarea unei noi calități a muncii in domeniile de activitate în care lucrează, de a acționa cu fermitate pentru sporirea producției și rentabilității, lichidarea oricărei forme de risipă, re
ducerea cheltuielilor materiale, a consumurilor de energie și combustibili, creșterea beneficiilor, întărirea ordinii și disciplinei in folosirea cu eficiență sporită a tuturor resurselor materiale, ' umane și financiare de care dispun. Totodată, ei s-au

angajat să acționeze cu toate forțele, cu toată pasiunea revoluționară pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului, a hotăririlor' Congresului al XII-lea al P.C.R., ale Conferinței Naționale a partidului, pentru creșterea continuă a ni
velului de eficiență din t sectoare, pentru sporirea c< buției acestor domenii de vitate la realizarea progre material și spiritual al i gului popor, pentru ridi patriei noastre pe noi culn civilizației socialiste.

Secțiunea pentru agricultură, silvicultură, industria
alimentară, gospodărirea apelor și protecția

mediului înconjurătorLucrările secțiunii au fost conduse de tovarășul IOSIF BANC, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Din prezidiu au făcut parte tovarășii Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al P.C.R., Pavel Aron, prim- secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R., Teodor Roman, prim-secretar al Comitetului județean Teleorman "al P.C.R., Ion Teșu, ministrul agriculturii și industriei alimentare. Marin Vasile. președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.
de sine colectivesubliniat

Balint, Gheorghesarcinilor și orien- Raportul prezentat

în cadrul dezbaterilor au luat cuvințul tovarășii : Ion Bucur, Marcel Dobra, Mihalache Mărgean, Dumitru Căpățină, Dom- nica Lupu, Ștefan Podaru, Maria Gyorgydeak, Ion Catarig, Constantin Berbecel, Maria Cirstoiu, Ion Budeancă, Valeriu Bocănescu, Maria Ștefan, Tudor Dănacu, Ion Iliescu, Veronica Chirică, Ion Cioară, Valerian Negoiță, Elisabeta Simonca, Ion Rădoi, Costel Eremia, Vasile Geană, Gheorghe Goina, Ion Popa, Vasile Zglobiu. Atanase Teju, Octavian Sabo, Liviu Ciubăncan, Maria Ciocan, Ion Rușinaru, Marian Pufan, Pi- roska Kiraly, Ilie Cătoiu, Doina Felicia Sfîrleă, Gheorghe Istra- te. Aurora Selet, Pavel Babiciu, Constanța Mărginean.în lumina tarilor dinde secretarul general al partidului. participanții la lucrările secțiunii au examinat, in spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de colectivele de oameni ai muncii din unitățile agricole, de industrie alimentară, silvicultură și din domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului înconjurător, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, relevînd că realizările obținute pină în prezent confirmă p6" dhplin "fațAul'.'."bă „ potențialul tehnic,, material . ..și uman de care dispun aceste . sectoare asigură premise certe pentru realizarea integrală a prevederilor actualului cincinal in condițiile unei înalte eficiente economice.în cadrul dezbaterilor, desfășurate sub semnul adeziunii depline și devotamentului profund la politica internă și externă a partidului, participanții au subliniat efortul depus și rolul organizațiilor de partid aplicarea în practică a piilor noului mecanism mico-financiar, întăririi conducerii muncitorești togestiunii, precum șifolosirea deplină a potențialului material și uman, găsirea

pentru princi- econo- auto- și au- pentru

dindecă

asupra

soluțiilor celor mai eficiente pentru înlăturarea neajunsurilor și greutăților existente, eliminarea rutinei, imobilismului și mulțumirii activitatea unor oameni ai muncii.Participanții ausarcinile de plan stabilite pentru anul 1983 și pe ansamblul actualului cincinal sint pe deplin realizabile, reliefindu-se măsurile ce trebuie luate în continuare pentru înfăptuirea noii revoluții agrare in țara noastră.Referindu-se la experiența și situațiile concrete din unitățile în care lucrează, vorbitorii s-au oprit in mod deosebitnecesității consolidării econo- mico-organizatorice a unităților agricole, precum și asupra problemelor legate de folosirea rațională a pămintu- lui, creșterea potențialului productiv al solurilor prin lucrări hidro și agroameliorâtive, extinderea continuă a mecanizării și chimizării, crearea de noi soiuri și hibrizi mai productivi și cu conținut ridicat de substanțe utile, ameliorarea raselor de animale la toate speciile, asigurarea bazei furajere necesare, realizarea în condiții optime și la termenele prevăzute a obiectivelor de investiții, economisirea combustibililor și ener- “gi'eîț Vhlbrificarea sbpâri'oa'ră-'a .mațețaildr prime agricole „șij 'di- verșificafeă produselor agro- alimentare. în cadrul dezbate rilor a fost subliniată, de asemenea, necesitatea unor măsuri pentru - folosirea rațională a fondului forestier, introducerea și extinderea speciilor de foioase autohtone valoroase, repede crescătoare și de înaltă productivitate, igienizarea pădurilor și valorificarea superioară a lemnului rezultat, precum și a celorlalte produse ale pădurilor, îmbunătățirea și folosirea rațională a pășunilor, gospodărirea cit mai judicioasă a resurselor de apă, folosirea complexă a lacurilor de acumulare, extinderea utilizării resurselor de apă subterană, asigu-

tuturor

rarea protecției mediului înconjurător.Numeroși vorbitori, expri- mind satisfacția pentru faptul că în centrul atenției politicii partidului se află grija pentru creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, au subliniat măsurile ce trebuie întreprinse în continuare pentru asigurarea integrală a fondului central de produse agricole al statului, îndeplinirea programului de autoaprovizionare, satisfacerea in condiții mai bune a cerințelor populației cu produse agro- alimentare.într-un spirit de răspundere și exigență, vorbitorii au făcut totodată numeroase propuneri' cu privire la îmbunătățirea activității din această deosebit de importantă ramură a economiei naționale.S-a exprimat hotărirea de a se obține recolte maxime la toate culturile prin folosirea întregii capacități a fondului funciar, introducerea și generaliza- zarea în producție a celor valoroase soiuri și hibrizi,borarea și extinderea tehnologiilor de mare randament, stabilirea mai corectă a structurii culturilor în funcție de zonă, calitatea solului, condițiile de irigare, chimizare și mecanizare, asigurarea cu semințe și material săditor de înaltă productivitate și cu pesticidele necesare combaterii bolilor și dăunătorilor, realizarea la termen și de calitate corespunzătoare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și urgentarea realizării lucrărilor de desecare.Numeroase propuneri au vizat .■eșterea mai rapidă a efective- or de animale și a producției zootehnice, printr-o mai bună folosire a suprafețelor destinate. producției, uie furaje, dir versificarea sortimentală a producției de serhlnțe de plante furajere valoroase și producerea acestora în ferme specializate, îmbunătățirea producției autohtone de ingrediente proteice, vi- taminice și minerale, precum și a medicamentelor și bioprepara- telor, reducerea pierderilor și a infecundității la animale, creșterea cointeresării materiale a lucrătorilor din zootehnie, printr-o corelare cit mai judicioasă a veniturilor cu nivelul producțiilor realizate și prin asigurarea unor condiții corespunzătoare de muncă și de viață, întărirea spiritului de ordine și disciplină, respectarea riguroasă a programelor de lucru și a teh-

nologiilor de creștere și exploatare a animalelor.Pentru obținerea unor recolte sporite și pentru Scurtarea perioadelor de insămințări și recoltare au fost făcute propuneri ce vizează perfecționarea sistemei de mașini și tractoare, realizarea agregatelor complexe de mare randament, urgentarea asimilării și dotării cu tractoare și mașini agricole a unităților din zonele colinare, cu unelte și mecanisme agricole cu tracțiune animală a gospodăriilor populației din zonele necooperativi- zate, sporirea. preocupărilor pentru mai buna gospodărire și economisire a carburanților și lubrifianților. S-a subliniat necesitatea plantării tuturor suprafețelor forestiere exploatate, substituirea arboretelor slab productive, introducerea și extinderea în cultură a speciilor autohtone valoroase și a celor repede crescătoare, promovarea în mai mare măsură a regenerării naturale, intensificarea acțiunilor de igienizare și curățire a întregului fond forestier, intensificarea acțiunii de recoltare și valorificare superioară a tuturor produselor pădurii, a vînatului și pescuitului în apele de munte și in lacuri, gospodărirea rațională , a pajiștilor.în ce privește industria alimentară, vorbitorii au subliniat necesitatea punerii în valoare a unor noi materii prime și valorificarea superioară a existente, diversificăriiselor, reducerii permanente consumurilor specifice, misirii energiei, calității ficienței velului naiului,ciplinei in toate unitățile de in- duștij je. ^jnentară.Participanții la dezbaterile din > cadrul secțiunii s-au angajat, în'numele colectivelor pe care le reprezintă, să transpună în viață și să răspundă prin fapte vibrantelor îndemnuri și indicații ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. să acționeze cu mai multă hotărire pentru înlăturarea neajunsurilor și obținerea unor rezultate mai bune în muncă, întărirea ordinii și disciplinei, aplicarea fermă a noului mecanism economic, îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, adueîndu-și întreaga lor contribuție, la realizarea întocmai a hotăririlor adoptate de Conferința Națională a partidului.

celor produ- â econo-îmbunătățirii produselor, creșterii e- economice, ridicării ni- profesional al perso- intăririi ordinii și dis-

Secțiunea pentru investiții, construcții, transporturi
si telecomunicații• •

ION DINCA,P.C.R., prim^ au făcutPoliticLucrările secțiunii au fost conduse de tovarășul membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al viceprim-ministru al guvernului. Din prezidiu parte tovarășii Virgil Cazacu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar"al Comitetului județean Prahova al P.C.R., Ludovic Fgzekas, membru al Comitetului Politic.Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al guvernului, Vasile Bulucea, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Ioan Florca, ministrul industrializării lemnului și materialelor de construcții, Virgil Marcoșanu, prim-secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R., Vasile Martin, prim- secretar al Comitetului județean Călărași al P.C.R., Ion C. Petre, ministrul construcțiilor industriale, Iulian Ploștinaru, președintele Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.

/ însemnate -economii și carburanți.într-un pronunțat și autocritic activi-

Secțiunea pentru dezvoltarea producției bunurilor 
de consum, a comerțului interior, serviciilor, 

creșterea nivelului de trai și ridicarea 
continuă a calității viețiiLucrările secțiunii au fost conduse de tovarășa ALEXANDRINA GĂINUȘE, membru al Comitetului Politic Executiv al' C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului. Din prezidiu au făcut parte următorii tovarăși : Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul industriei ușoare, Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, Ana Murcșan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul comerțului interior, Nicolae Bușui, prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R., Nicolae Gavri- lescu, ministrul turismului și sportului, Vasile Mușat, prim- secretar al Comitetului județean Giurgiu al P.C.R., Barbu Popescu, prim-secretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R., Ștefan Rab, prim-secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R.Au luat cuyîntul tovarășii : Nicolae Bușui, Eugenia Albu, Ioan, Pintea, Maria Gligor,' Elena Pavel, Ion Rokai, Constantina Arsenie, Magdalena I. Grigore, Eleonora Nilca, Ruse F. Dianu, Ilinca Budeanu, Eugenia Spinea- nu, loan Andrei Weingărtner, Maria Matei, Ion Chirilescu, Constantin Potolincă,' Tudora Paniță, Domokos Szasz, Vasile Arghir Ciobotaru. Eva Tulkos, Barbu Popescu, Gheorghe Do- dan, Dumitru Burlacu, Cristița Dinu, Ion Stoian, Alexandrina Diaconescu,' Gheorghe Vezentan, Octavia Mihailovici, Gheorghe Miron. Susana Marton, Elvira Chirică, Ana Citirea, Eugenia Tomescu, Viorel Deghid, Silvia Cojocarii, Aneta Ciocan, George- ta Păcurar, Niculina Moraru, Vasile Mușat.în spiritul orientărilor și sarcinilor cuprinse în Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și în expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din iunie a.c., participanții au analizat, cu exigență și responsabilitate, activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de consiliile oamenilor muncii din sectoarele producției bunurilor de consum, comerțului interior și serviciilor, pentru •• înfăptuirea- prevederilor dipplan pe anul în curs și pe îfttfă^ui’ cincinal 1981-7-19851 p'eh- tru realizarea angajamentelor a- sumate in întrecerea socialistă.

Cei care au luat cuvîntul s-au referit în mod deosebit la. necesitatea înfăptuirii, în condiții optime, a Programului de autoaprovizionare și autoconducere, insistînd asupra . intensificării ritmicității livrărilor de mărfuri industriale de sezon către magazine, creșterii vitezei de deplasare a mărfurilor din depozite în magazine, îmbunătățirii aprovizionării . și desfacerii bunurilor de consum prip magazinele .din mediul rural, în paralel cu. creșterea volumului schimburilor cu produse agroalimentare. Vorbitorii au arătat că, in scopul sporirii calității produselor și realizării prevederilor de urmărire și diversificare a mărfurilor, trebuie să se asigure un control riguros, atît pe fazele procesului de producție, cit și la recepția mărfurilor, înlăturindu-se orice posibilitate de pătrundere în rețeaua comercială a unor mărfuri de calitate necorespunzătoare. Participanții la dezbateri au acordat o atenție deosebită materializării programelor proprii ale unităților industriei ușoare și industriei mici, care vizează, în esență, reducerea consumurilor de materii prime, materiale și combustibili, valorificarea materialelor recuperabile și refolosibile, reducerea costurilor de producție și- creșterea- productivității muncii, în cadrul luărilor de ’iilVîrit 'a fost analizat modul cum se acționează pentru extinderea și modernizarea pro

ducției prin introducerea pe scară largă a progresului tehnic și utilizarea mai eficientă a capacităților de producție, pentru creșterea ponderii produselor noi și reproiectate și a celor de calitate superioară, pentru valorificarea superioară a materiilor prime indigene și reducerea importurilor. Au fost, de asemenea, evidențiate preocupările și realizările ce vizează creșterea permanentă a volumului desfacerilor de mărfuri către populație, modernizarea și extinderea continuă a rețelei comerciale și de servicii, punerea la dispoziția oamenilor muncii a unui fond de marfă bogat și diversificat, a unor servicii care să acopere o gamă largă de necesități.Vorbitorii s-au referit, în spirit critic și autocritic, la neajunsurile care mai persistă în sectoarele în care își desfășoară activitatea în ce privește incompleta utilizare a unor capacități de producție,'neasigurarea din timp a contractelor și specificațiilor pentru piața internă și export, calitatea necorespunzătoare a unor produse, materii prime, semifabricate și materiale auxiliare, aprobarea cu întîrziere a prețurilor de vînzare la unele produse de sezon și modă, ne- realizarea planului și livrărilor în structura sortimentală stabilită, aplicarea cu întîrziere a unor tehnologii și lucrări de cercetare finalizate. Au fost criticate cu fermitate atitudinea necorespunzătoare a unor lucrători din comerț față de o- bligațiile profesionale, insuficienta preocupare pentru gospodărirea fondului de marfă, nerespectarea termenelor de execuție a unor lucrări, slaba calitate a unor lucrări și servicii, precum și unele abateri de la normele și principiile eticii și .echității, socialiste.. .'Vorbitorii au fjiqytnumeroase propuneri vizind, în principal, dezvoltarea bazei tehnico- materiale, perfecționarea orga

nizării producției și a m creșterea eficienței acti' economice, utilizarea judii a capacităților de producții nerea in valoare a unor ri locale, extinderea rețelei tru deservirea populației ș plasarea mai rațională a i ților în teritoriu, creșterea tații și livrarea ritmică a duselor, diversificarea pro lor destinate fondului piețt fost făcute propuneri coi pentru asimilarea în țară a mașini și utilaje, reducerea accentuată a importurilor, girea competenței de sts a prețurilor, reglementare: vrării materialelor recupe și refolosibile de la ind către cooperație, realizarea obiecte de uz casnic și i dăresc cu multiple fum randament crescut șl c< redus de energie, extinderi mei sortimentelor de pi dietetice pentru copii și .Scoțînd în evidență exp ța acumulată pină în prez- domeniile lor de activitate legații și invitații care ai cuvîntul s-au angajat să-ș fecționeze continuu stilul ț todele de muncă, pentru 1 tuirea neabătută a prevec Programului partidului vind ridicarea continuă a lului de trai, material și ral, creșterea pe mai depa calității vieții întregului ; popor.Exprimîndu-și acordul față de documentele supus baterii Conferinței Nați participanții la dezbateri sigurat conducerea parti pe tovarășul Nicolae Ceai că își vor consacra întrea; pacitate și energie infă neabătute a hotăririlor c vor adopta de către Confi aplicării cu consecvență rientărilor, indicațiilor și nilor reieșite din Raportu cretapului general al pari și din Expunerea la P lărgită a C.C. al P.C.R. di: nie a.c.
Secțiunea pentru problemele orinduirii sociale 
și de stat, perfecționarea conducerii științifice 

a societății, întărirea autoconducerii muncitorești
si dezvoltarea democrației socialiste
> ■*

Au. luat cuvințul tovarășii: Virgil Marcoșanu, Tudor Done, Ion Pîrvu, Maria Roșu, Nicolae Bărbulescu, Uie Răuțescu, Gheorghe Purdelea, Ioan Ichîm. Gheorghe Chirijă, Huszti An- draș, Coștachi Pîrlog, Nicolae Mantz, Nicolae Stan', Irina Viorica Nițescu, Vasile Tănăsie, Ro- mică Arbunea, Eckenreiter Iosif, Eugen Durbacă, Aneta Sliveanu, loan Badea, Mihai Ion Bărbie- ru, Constantin Tiripoi, Mircea Onofrei, Marin Nicolescu, Constantin Leaușu, Dănuț Eugen Nădășan, Olâh Lăszld, Mircea Jampa, Mircea Angelescu, Margareta Polbaci, Gheorghe Popescu. Dumitru Simionescu, loan Văsluian, Ștefan Ilieș, Elena Mitran, Ioan Galescu, Roth . Iosif, Tudorică Grama, Ion Manea, Gheorghe Trif, Aristița Parotă, Ion Voinea, Liviu Minda, Lefter. Gheorghe, Gheorghe Dumitrescu și Ion Ceaslovschi.Caracteristica esențială a dezbaterilor din secțiune a c.onstituit-o analiza, intr-un climat de inaltă responsabilitate muncitorească, a unui larg cerc de probleme privind realizarea integrală a mărețelor obiective prevăzute pentru acest cincinal, in cele două sectoare de activitate. Vorbitorii au înfățișat bunele rezultate obținute de oamenii muncii din investiții, construcții, transporturi și telecomunicații in primii doi ani ai cincinalului, evidențiind importanța deosebită a orien

de cu pe la

noilor un înalt grad de automatizare a obținut sporirea . muncii, imbună- continuă a muncii pe realizarea unor im-
beneficiari, constructori, perioadă, au în funcțiune

evidențiate, colecti- proiec- care, in asigurat a unor

tărilor' și indicațiilor date tovarășul Nicolae Ceaușescu ocazia vizitelor întreprinse marile șantiere ale țării,proiectarea și executarea obiectivelor de investiții, la optimizarea transporturilor, la perfecționarea continuă a întregii activități in aceste sectoare importante ale economiei naționale. Cei ce au luat cuvințul aii subliniat faptul că prin aplicarea pe scară largă a tehnologii, cu mecanizare și lucrărilor, s-a productivității tățirea șantiere,portante economii de mlateriale, combustibil și energie, creșterea eficienței economice a activității. Au fostde asemenea, succesele velor de tapți și această punereaimportante obiective industriale, agrozootehnice, a unui mare număr de locuințe și dotări so- cial-culturale, care au contribuit la sporirea potențialului economic al patriei, la ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului.Referindu-se la activitatea din transporturi și telecomunicații, participanții la dezbateri au reliefat rezultatelein direcția satisfacerii cerințelor mereu crescînde ale economiei naționale și ale populației,
obținute

concomitent cu sporirea eficienței întregii activități și obținerea unor de energieAnalizînd spirit critictatea de investiții și construcții, vorbitorii au scos în evidență deficiențele ce se mai manifestă in pregătirea investițiilor și organizarea muncii pe șantiere, în folosirea bazei tehni- co-materiale din dotare și a forței de muncă,: neajunsuri care au dus la nepredarea la termenele prevăzute a unor capacități de producție, obiective social-culturale. A fost relevată cerința îndeplinirii programelor stabilite în județe, localități și colective de muncă în ceea ce privește concentrarea forțelor pentru punerea în producție în. 1983 a obiectivelor începute în anii anteriori, prezentin- du-se, totodată, măsurile ce se impun a fi luate, în continuare, pentru îndeplinirea acestor sarcini stabilite de conducerea- de partid și de stat.în domeniul transporturilor și telecomunicațiilor au fost analizate lipsurile în ceea ce privește folosirea la întreaga capacitate a mijloacelor din -dotare, eliminarea transporturilor nejustificate, a staționărilor și imobilizării unor mijloace de transport, care au generat cheltuieli neeconomicoase, consumuri neraționale de energie și carburanți.în cadrul dezbaterilor au fost criticate unele ministere, care nu au sprijinit suficient unitățile in rezolvarea problemelor de care depinde buna desfășurare a muncii și s-au făcut propuneri menite să ducă la rezolvarea grabnică a problemelor cu care se confruntă activitatea din aceste sectoare importante ale economiei naționale. Propunerile s-au referit in principal la respectarea riguroasă a repartițiilor și prevederilor contractuale, asigurarea chiar prin documentațiile pentru investiții a

materialelor în cantitățile necesare executării lucrărilor pe șantiere, livrarea unor utilaje tehnologice în conformitate cu prevederile din contracte, creșterea operativității in avizarea, aprobarea și finanțarea investițiilor în general, perfecționarea planificării investițiilor, prin cuprinderea în plan numai a o- biectivelor cu documentație a- probată și condiții certe de e- xecuție, organizarea mai bună a lucrărilor de investiții in profil teritorial și la nivelul ministerelor de ramură. Măsurile avute în vedere vizează urgentarea elaborării, avizării și aprobării investițiilor pentru obiectivele prioritare — capacități de pro- . ducțîe și locuințe — a proiec- telor-tip pentru centralele termice cu funcționare pe bază de cărbune, asimilarea, omologarea și trecerea la fabricația de serie a întregii game de cazane, cu funcționare pe combustibili solizi, ca și cele destinate valorificării resurselor locale, a materialelor refolosibile ..și pentru produsele ce urmează a înlocui importurile și, de asemenea, organizarea mai bună a în- vățămîntului profesional pentru asigurarea forței de muncă necesare executării lucrărilor pe șantiere. în domeniul transporturilor și telecomunicațiilor, propunerile s-au referit la asigurarea integrală și la timp a necesităților de transport ale e- conomiei naționale cu mijloacele cele mai eficiente, extinderea tehnologiilor moderne — paletizarea și conteinerizarea, mecanizarea celorlalte, operații de încărcare-descărcare. utilizarea la întreaga capacitate a flotei in operațiunile de comerț exterior, reducerea distanțelor de transport și a parcursurilor fără incărcătură. sporirea greutății transportate pe fiecare mijloc in parte și pe această cale economisirea strictă a energiei și carburanților.Participanții la dezbateri au exprimat hotărirea colectivelor

Lucrările secțiunii au fost conduse de tovarășul ION COMAN, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Din prezidiu au făcut parte tovarășii : Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Ștefan Mocuța, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., Gheorghe Chivulescu, ministrul justiției, Tamara Maria Dobrîn, președintele executiv al Consiliului Național al Frontului Democrației și. Unității Socialiste, loan Foriș, prim-secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R., Traian Gîrbă, prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., George Homoștean, ministru de ințerne, Gheorghe Manta, prim-secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R.Au luat cuvîntul tovarășii : Ștefan Mocuța, Petru Elena. Moise Elisabeta, Mihăilă Nicolae, Pataki Emeric, Marian Avram, Anton Storobăneanu, Victor Mazilu, Constanța Done, Nicolae Spinu, Alexandru Voi- culescu, Elisabeta Gal, Nicolae Popovici, Gheorghe Găvruș, Tudor Stoian, Maria Bobu, Aurel Duca, Irina Negrescu, Tudorel Marin, loan Drăghici, Gheorghe. Roman, Eugenia Lazăr, Traian Gîrbă, Gheorghe Chivulescu, Ilie Gorgan, Elisabeta Bogdan, Nicolae Socaci, Ion Popescu, Gheorghe Manta, Iuliu Fejes, Victoria Ene, loan Foriș, loan Sălăjan, Florica Bărbat, Teodor Moldovan,. Ion Dândăreanu, Nicolae Bodescu, Pavel Florea, ^Constantin Telescu,. Lucica Mi- titelu.Desfășurate intr-o pronunțată atmosferă de lucru, lucrările secțiunii au pus cu putere in evidență creșterea rolului conducător al partidului — centrul vital al națiunii noastre — in întregul proces de lărgirș a cadrului de participare a tuturor oamenilor muncii la soluționarea problemelor complexe ale construcției socialiste in patria noastră, de întărire permanentă 
a legăturilor sale cu masele, de dezvoltare a gradului de receptivitate a valoroaselor propuneri și sugestii făcute de acestea, de dezvoltare a capacității de mobilizare a tuturor forțelor în scopul valorificării superioare a resurselor materiale și umane de care dispune economia națională. Vorbitorii au dezbătut temeinic, cu exigență partinică, modul in care se acționează pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XII-lea al partidului, a orientărilor și indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea economică, sporirea

contribuției forurilor autoconducerii muncitorești la realizarea obiectivelor prioritare ale economiei naționale, la asigurarea dezvoltării bazei proprii de resurse de materii prime și energetice, la diminuarea substanțială a importurilor, la sporirea volumului de mărfuri livrate la export, prin ridicarea nivelului tehnic-calitativ al competitivității, introducerii mai rapide a progresului tehnic, la înfăptuirea programului de investiții, analizînd profund eficiența fiecărei lucrări.în cadrul discuțiilor s-a insistat asupra necesității sporirii rolului adunărilor generale ale 'oamenilor muncii în conducerea și organizarea activității- econo- mico-sociale, aplicării cu fermitate a drepturilor și. atribuțiilor cu care au fost învestite, îmbunătățirii conținutului și eficienței activității lor, introducerii unor sisteme unitare de urmărire a modului în care se rezolvă propunerile oamenilor muncii pentru a se asigura o mai mare finalitate fiecărei adunări. Participanții Ia dezbateri au reliefat însemnătatea măsurii aplicate din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu privind participarea cu părți sociale, la constituirea fondului de dezvoltare economică^ a întreprinderilor,, prin care.se asigură sporirea răspunderii pentru bunul mers al întregii activități economico-sociale, pentru utilizarea rațională, cu maximă eficiență a fondurilor fixe, a întregii avuții naționale, adîncirea autoconducerii muncitorești.Dezbaterile din secțiune au subliniat, totodată, importanța noilor reglementări cu privire la obligațiile și răspunderile consiliilor populare, unităților socialiste, ale fiecărui cetățean, ' pentru buna gospodărire, între

ținere și curățenia localităților urbane și rurale, păstrarea ordinii și disciplinei publice, dovadă elocventă a grijii și preocupării partidului și statului nostru pentru ridicarea calitativă a nivelului de viață, care vor contribui Ia adîncirea democrației socialiste, la ridicarea generală a conștiinței civice a maselor, Ia valorificarea mai deplină a inițiativei lor.Abordînd aspecte esențiale privind creșterea răspunderii consiliilor oamenilor muncii in ridicarea calitativă a întregii activități economice, participanții la dezbateri au relevat importanța creșterii competenței cu care acționează organele de conducere colectivă, funcționării permanente a principiilor conducerii și muncii colective, sporirii rolului secretarilor de partid învestiți și cu calitatea de președinți ai consiliilor oamenilor muncii în crearea unui climat . de inaltă combativitate și exigență, de angajare totală în rezolvarea cu forțe proprii a problemelor ce condiționează îndeplinirea integrală a tuturor indicatorilor de plan, a planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, a programelor de autoaprovizionare. Apreciind rezultatele obținute pe linia îmbunătățirii stilului și metodelor-de muncă ale organismelor cu dublă subordonare — de partid și de stat — vorbitorii și-au exprimat părerea că trebuie acordată o mai mare atenție pregătirii cadrelor care cumulează asemenea funcții, îmbunătățirii muncii de planificare și repartizare a forțelor in așa fel îneît să se asigure o mai bună cuprindere a sarcinilor și domeniilor, mersul ascendent al tuturor sectoarelor de activitate.Apreciind acțiunile care se întreprind pentru promovarea unei noi calități în toate domeniile de activitate, vorbitorii au subliniat cerința promovării formelor vii, directe de conducere, de antrenare a maselor la fundamentarea măsurilor și hotărîri- lor, la înfăptuirea consecventă a lor, a intilnirilor cu diferite categorii de oameni ai muncii fără ordine de zi prestabilită, a analizelor la fața locului și acordarea audiențelor acolo unde se ridică probleme de interes general, contactele și dialogul nemijlocit fiind modalități care și-au dovedit eficiența sub ra

portul operativității, cuno îndeaproape a realităților ticipanții la lucrările se și-au exprimat acordul cu cerințele formulate in mentele Conferinței cu i la intensificarea conți exercitat de oamenii r asupra activității desfășur toate organele de conduce lectivă, ca mijloc imports stimulare a participării perfecționarea conducerii, dicare a răspunderii și e ței cadrelor de conducer sporire a operativității ct se soluționează problemei implicare a lor în întregu ces de dirijare a vieții socIn cadrul dezbaterilor a formulate numeroase pro care se referă cu precăd îmbunătățirea stilului și delor de conducere, la 1« bazei obștești a actului de zie, Ia pregătirea unitară prezentanților oamenilor i în organele de conducere tivă, la accelerarea prot de transferare a unor r ale muncii de partid în tatea organismelor cu ct de partid și de stat, la in rea unui sistem de coon unitară a activității future torilor educaționali în vi dezvoltării conștiinței p> profesionale, civice și mo unei atitudini înaintate f. muncă, promovării unei economice. De asemenea, făcut propuneri privind sț aportului organizațiilor dș și obștești la mobilizarea a oamenilor muncii la tuirea programelor de au ducere și autoaproviziona ritorială, a celor energetice tru economisirea severă a giei și combustibilului, a riilor prime și materialei recuperarea, recondiționa reintroducerea în circuitu ductiv a resurselor ma refolosibile, la rentabilizai turor produselor și, pe t bază, sporirea beneficiiloIn numele lor și al coli lor pe care le reprezintă, torii au exprimat angajai ferm de a acționa cu dăr pricepere pentru transp în viață a hotăririlor Coi ței Naționale o partidului, cinilor și orientărilor din 1 tul prezentat de toi Nicolae Ceaușescu, sec general al partidului nost munist.
(Continuare în pag. a V
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Secțiunea privind problemele teoretice, ideologice 
și activitatea politică, educativă a partidului, 

pentru formarea omului nou, făuritor conștient 
al socialismului si comunismului

JLucrările secțiunii au fost conduse de tovarășul PETRU MACHE, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, cretar al C.C. al P.C.R. Din prezidiu au făcut parte tovarășii : uinitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C. al P.C.R., rectorul Academiei „Ștefan Gheorghiu", Suzana idea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C. al P.C.R.. președintele Consiliului Culturii și Educației icialiste, Constantin Olteanu, membru supleant al Comitetului ilitic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, isif Szasz, membru supleant .al Comitetului Politic Executiv C.C. al P.C.R., prim-șecretar al Comitetului județean Harghita P.C.R., Vasile Bărbuleț, prim-șecretar al Comitetului jude- an Sibiu al P.C.R., Ion Frățilă, prim-secretar al Comitetului dețean Vaslui al P.C.R., Maria Ghițulică, prim-secretar al imitetului județean Vrancea al P.C.R, Ion Sirbu, prim-secre- f al Comitetului județean Argeș al P.C.R.cadrul lucrărilor au luat tul tovarășii : Ion Sirbu, tru Necșoiu, Nicolae Lă- :anu, Ileana Dlnică, Eugen i, Mihnea Gheorghiu, >kos Geza, Gheorghe Zaha- Mircea Albulescu, Gheor- Găinușe, Gherghina Buza- >sif Tripșa, Szanto Stefan, lae, Mircea-Radu lacoban, Birlea, Vasile Bărbuleț,i Drăgușin, Vasile Grădi- Hugo Straus, Lucia Mitri-Valeriu Rîpeanu. Nicolae :ag, Nicolae Gîrbă, Sil- leucă, Ion Hobana, Ion ă, Nicolae Călinoiu, Pom- Irăciuri, Alexandru Andri-ii Ion Popescu-Gopo.narcîndu-se printr-un pu- ; caracter de lucru, dezba- din secțiune au evidențiat ant ideea centrală că, in ida'care a. trecut de la •esul al XII-lea al parti* pe fondul succeselor re- ibile obținute, în toate dole construcției socialiste, escut nivelul ideologic și : al comuniștilor, al tuturor iilor muncii, devotamentul ță de cauza socialismului, dezvoltat conștiința socia- s-a adincit înțelegerea de oameni a complexelor fele ale societății noastre în dezvoltare; ale lumii con- >rane.baterile au pus, de aseme- n valoare amploarea mun- sfășurate în ultimii trei ani rtid, sub directa iradiere a ii cutezătoare, profund tice a tovarășului Nicolae eseu, pentru elaborarea ică a problemelor etapei e a societății noastre, pen- moașterea și aplicarea le- obiective de dezvoltare a ii vieți ecpnomico-șociale, buțiile de inestimabilă va- pentru prĂciîi'că’'cdtîiWd^ ' ocialiste în țâra noastră de secretarul general al ului în Expunerea de la ra din 1—2 iunie a.c. și în traiul Raport prezentat rinței Naționale a partidu- i acest context, a fost re- însemnătatea deosebită a

Programului ideologic al partidului, a măsurilor indicate de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru îmbunătățirea generală a activității politico-ideologice șl cultural-educative de formare a unui om nou, cu o înaltă conștiință patriotică, revoluționară, în spiritul ideilor și aprecierilor cuprinse în Raportul prezentat de secretarul general al partidului la Conferința Națională a partidului, vorbitorii au înfățișat pe larg preocuparea organelor și organizațiilor de partid pentru perfecționarea formelor și mijloacelor activității, politice de masă în vederea mobilizării oamenilor muncii la realizarea sarcinilor ce le revin din planul național unic de dezvoltare economico-socială, prin valorificarea mai intensă a tuturor resurselor, cunoașterii și generalizării experienței pozitive și inițiativelor muncitorești capabile să determine un spor de e- ficacitate pe planul muncii politico-educative, a cărei înrîu- rire directă să se regăsească în îmbunătățirea substanțială a muncii în toate domeniile de activitate — condiție esențială pentru trecerea României la un nou stadiu de dezvoltare, pentru realizarea unei noi calități a mtmeii și vieții.Un spațiu larg în cadrul dezbaterilor l-au ocupat problemele îmbunătățirii conținutului și creșterii eficienței învățămîn- tului politico-ideologic, punîn- du-se un accent deosebit pe necesitatea legării strînse, nemijlocite a acestuia de realitățile muncii și vieții oamenilor, de problemele concrete care îi preocupă. Pentru înlăturarea tendințelor de formalism și superficialitate s-a propus participarea mai. intensă a cadrelor de pâr.tid .ș.i:’:de stat, a pfcpagan- ■ drstilor.-la cunoașterea, popularizarea și aplicarea prevederilor documentelor de partid, la aprofundarea tezelor și ideilor cuprinse în cuvîntările secretarului general al partidului.Numeroși vorbitori au evidențiat acțiunile politico-ideologice 
Secțiunea pentru problemele organizatorice, 

ale vieții interne de partid 
și ale organizațiilor de masă și obșteștin secțiunea pentru problemele organizatorice, ale vieții In- ne de partid și ale organizațiilor de masă și obștești, lucră- > au fost conduse de tovarășul EMIL BOBU, membru al Cotețului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Din pre- iul secțiunii au făcut parte tovarășii : Nicolae Constantin, mbru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pre- lintele Consiliului Central al U.G.S.R., Ion Băluță, prim-se- tar al Comitetului județean Bacău al P.C.R., Ion Catrinescu, m-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R., Nicu lușescu, secretar al C.C. al U.T.C., Gheorghe Gomoiu, adjunct ministrului apărării naționale, secretarul Consiliului Politic perior al Armatei, Nicolae Hurbean, prim-secretar al Corni- " ului județean Alba al P.C.R., Gheorghe Tănase, prim-secretar Comitetului județean Ialomița al P.C.R., Laurean Tulai, m-secretar al Comitetului județean Bihor al P.C.R.adrul dezbaterilor au luat ul tovarășii : Ion Catri-Ștefan Blănaru, Elena 51, 'Ion Iorga, Nicu îscu, Isailă Pop, Ion Popa, ghe Rotaru, Laurean Tu

lai, Mihai Cărare, Cristina Popescu, Olimpia- Achim, Gheorghe Matei, Mihai Chiribucă, Gheorghe Cordea. Lucreția Matei, Gheorghe Gomoiu, Petru Cicu, Gheorghe Breazu, Con

întreprinse pentru aplicarea în viață a normelor eticii și echității socialiste, pentru combaterea manifestărilor negative existente în modul de gîndire și comportare al unor oameni. Pe acest larg fond de idei, s-a dezbătut și complexa problematică a educației materialist-științifi- ce, de formare a convingerilor ateiste. în dorința de a se înregistra progrese cît mai însemnate în acest domeniu, vorbitorii au făcut numeroase propuneri care se referă la editarea unor seturi de planșe pe teme privind evoluția vieții pe Pămînt, locul omului în Univers, alte materiale, realizarea de către televiziune șl cinematografie, în colaborare cu Institutul de etnografie și folclor și Muzeul satului, a unor filme care să înfățișeze’cele mai frumoase obiceiuri laice ale poporului nostru, realizarea unui calendar al obiceiurilor laice etc.în cuvîntul multor vorbitori, spații ample au fost consacrate aspectelor privind cultivarea — îndeosebi în rîndul tinerel generații — a ideilor nobile ale patriotismului socialist, ale dragostei nețărmurite față de partidul comunist și patria noastră socialistă, subliniindu-se pregnant, prin mai multe propuneri, ideea de a așeza bogăția de fante ale istoriei noastre, tradițiile de luptă și muncă ale poporului, minunatele realizări ale socialismului la temelia procesului educativ. în acest context au fost subliniate cuprinzător și expresiv politica înțeleaptă promovată cu consecvență de partidul nostru în problema națională, roadele ei binefăcătoare, care au cimentat prietenia și frăția oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. în opoziție cu aceste realități fundamentale ale României de azi, au fost respinse cu indignare încercările reacțiunii internaționale de a denigra cuceririle socialiste, de a reînvia practicile naționaliste, șovine de ațîțare și învrăjbire a oamenilor muncii de diferite naționalități. încercările ei de a se amesteca în treburile Interne ale României.Relevîndu-se că astăzi reac- țiunea- occidentală a deschis un larg cîmp de atac împotriva socialismului, vorbitorii au subliniat necesitatea implicării mai puternice,,! cu curaj $ inițiativă, ă cercetării noastre /științifice din domeniul științelor sociale in lupta de idei contejnporană, pentru combaterea curentelor care 'fac apologia capitalismului, încercînd să discrediteze marile valori și cuceriri ale socialismului.Mari responsabilități pe linia 

stantin Zamfir, Cornelia Cioră- nescu, Gheorghe Tănase, Gheorghe Grigore, Weis Mihail Werner, Floarea Bucur, Ion Băluță, Maria Rimbu, Nicolae Hurbean, loan Mitică, Nicolae Dragason, Constanța Perț, Ion Badea, Si- mion Coțoi, Nicolai Rățoi, Constantin Călin, Ana Micescu, E- lisabeta Stătescu, Papp loan, Marin Micu, Cecilia Vișteanu.Participanții la dezbateri au dat o înaltă apreciere Raportului prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu — sinteză strălucită a marilor realizări obținute de poporul nostru în dezvoltarea economico- socială a țării, document de largă viziune și profundă analiză științifică a problemelor fundamentale ale dezvoltării societății 

formării conștiinței socialiste a maselor au fost evocate de vorbitori și în. ce privește uniunile de creație, editurile, instituțiile profesioniste de spectacol. Ei au subliniat necesitatea de a spori contribuția acestora îndeosebi pe linia valorificării, cultivării și dezvoltării patrimoniului spiritual al poporului nostru, a creării de noi opere originale, valoroase, care să reflecte realitățile noasțre socialiste, preocupările și simțirea oamenilor muncii din România de azi.Bogate referiri s-au făcut, și la conținutul activităților educative desfășurate sub egida Festivalului național „Cîntarea României". Vorbitorii au subliniat necesitatea creșterii consistenței educative a actului cul- tural-distractiv, a stimulării participării maselor Ia creația tehnico-științifică în strînsă legătură cu cerințele producției și educației,Pe acest fond au fost reliefate răspunderile ce revin presei și radioteleviziunii în aplicarea Programului ideologic al partidului. Lucrătorilor din aceste domenii Ii s-a cerut o mai mare consecvență și combativitate, spirit profund revoluționar în confruntarea cu ideologia burgheză, pasiune in generalizarea experienței pozitive, inventivitate și spirit de observație în investigarea realităților societății românești, efort statornic pentru crearea unei puternice opinii împotriva abaterilor de la ordine și disciplină socială, de la normele eticii și echității socialiste.Formulînd cerințe față de activitatea politico-ideologică și cultural-educativă, de creația literar-artistică, față de așeză- mintele culturale, de presă și radioteleviziune, participanții lâ dezbateri au evidențiat, in același timp, o serie de lipsuri ce continuă să persiste în aceste domenii.Participanții la lucrările secțiunii s-au angajat să nu precupețească eforturile pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce le revin, ex- primînd, totodată, convingerea că toți cei ce lucrează în domeniul activității politico-ideologice și cultural-educative vor munci fără,preget,p,ep,țț'.u a-jji aduce întreaga contribuție la dezvoltarea' spirituală a patriei, pentru transpunerea in viață a hotăi/îrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale a partidului, pentru a ridica conștiința socială a oamenilor muncii din România la nivelul avansat al forțelor de producție.

românești și ale evoluție! contemporane, program mobilizator de muncă, deschizător de noi perspective, pentru toți comuniștii, pentru întregul nostru popor.Lucrările secțiunii au pus în evidență în mod pregnant progresele obținute în îmbunătățirea metodelor și stilului de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, care se reflectă in creșterea capacității de cuprindere și soluționare mai eficientă a problemelor, in implicarea directă a muncii organizatorice in procesul rezolvării sarcinilor economico-sociale. în acest context s-a subliniat că au crescut răspunderea și combativitatea organizațiilor de partid, a comuniștilor în analizarea și rezolvarea problemelor com

plexe cu care se confruntă unitățile economice și activitatea social-obștească, că in soluționarea acestora sint antrenate într-o măsură mai mare activul de partid, comisiile pe probleme, forțe obștești, ceea ce conferă o mai mare competență și eficiență soluționării sarcinilor.Reliefind experiența pozitivă, vorbitorii au subliniat că se mai mențin neajunsuri în activitatea organizatorică, în planificarea muncii și cuprinderea sarcinilor, în exercitarea controlului de partid, în conducerea și îndrumarea mai competentă, diferențiată, a activității organizațiilor de partid, de masă și obștești, în antrenarea tuturor comuniștilor, a oamenilor muncii la studierea și soluționarea multiplelor probleme pe care le ridică de la o etapă la alta activitatea practică. O atenție deosebită a fost acordată, de asemenea, necesității de a situa mai mult în centrul preocupărilor grija pentru selecționarea și pregătirea cadrelor, pentru formarea și pregătirea rezervei de cadre, pentru a se asigura in acest fel promovarea în conducerea organelor și organizațiilor de partid, a organizațiilor de masă și obștești a unor oameni competenți, cu înalte calități morale, politice și profesionale, capabili să contribuie efectiv Ia înfăptuirea politicii partidului în toate sectoarele de activitate.Vorbitorii au examinat, de a-
Secțiunea privind politica externă a partidului 
și statului nostru, colaborarea și cooperarea 

economică internaționalăLucrările secțiunii privind politica externă a partidului și statului nostru, colaborarea și cooperarea economică internațională au fost conduse de tovarășul G'IIEORGHE OPREA, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului. Din prezidiul secțiunii au făcut parte tovarășii : Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Miu Dobreseu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Teodor Coman, prim-secretar al Comitetului județean Vîlcea al P.C.R., Ștefan Korodi, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., Vasile I’ungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ion Stănescu, ministru, șeful Departamentului pentru construcții in străinătate, Catolică Vasile, prim-secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R., Nicolae Vereș, prim- secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R.In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii : Catolică Vasile, Traian Dudaș, Aurica Vizitiu, Nicu Radu, Pogea Brînco- veanu, Alexandru Roșu, Teodor Marinescu, Iulian Coman, Nicolae Mărgan, Victoria Găl- dean, Emil Pletosu, Ion Brad, Alexandrina Mocanu, Vasile Alexa Sechel, Gabriela Crișu, Aurel Ungur, Maria Groza, Andrei Corneanu, Ion Pe.rianu, Ion Suța, Gheorghe Lazăr, Vasile Chivulescu, Tache Niță, Mihai Postolache. Victoria Popescu, Iacob Eacoviță,. Florea Dumitrescu, Petru Dragoș, Constantin Paghici, Tiberiu Nicola, Vasile Donca, Elena Costică, loan Ra- țiu, Ion Stănescu, Grigore Gea- măhu, Ion Tița, Petre Roman, Adalbert Millitz, Eva Richter, Traian Novolan, Ion Georgescu.în cadrul dezbaterilor au fost exprimate admirația și recunoștința față de activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu pe plan internațional, relevîndu-se semnificația deosebită a vizitelor efectuate de conducătorul’ partidului și statului nostru, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a întîlnirilor și convorbirilor cu șefi de stat și de guverne, conducători de partide din numeroase țări ale lumii pentru realizarea obiectivelor majore ale politicii externe românești, pentru stabilirea unui fundament trainic dezvoltării colaborării bilaterale cu alte țări, pentru promovarea fermă in raporturile dintre state a principiilor respectării independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, respectării dreptului sacru al fiecărui popor de a hotărî singur asupra dezvoltării sale.Participanții Ia lucrările secțiunii au reliefat însemnătatea istorică a ințiativelor valoroase ale tovarășului Nicolae 

semenea. eu exigență și responsabilitate modul in care acționează organele și organizațiile de partid pentru întărirea vieții de organizație, educarea comunistă a membrilor de partid, aplicarea neabătută a principiilor și normelor statutare, ale muncii și conducerii colective, pentru implicarea mai activă, mai eficientă a organelor și organizațiilor de partid in dezvoltarea autocon- ducerii muncitorești. De asemenea, s-au angajat să acționeze cu mai multă perseverență pentru creșterea rolului conducător al tuturor organizațiilor de partid, pentru ca activitatea organizatorică să asigure. într-o măsură mai mare, unirea tuturor forțelor, îndeosebi a cadrelor cu muncă de răspundere, la îndeplinirea sarcinilor ce le revin. în cadrul secțiunii s-au făcut referiri și asupra stilului și metodelor de muncă folosite de organele și organizațiile de partid in Conducerea și îndrumarea consiliilor oamenilor muncii. S-a reliefat astfel că exercitarea funcției de secretar al comitetului de partid și președinte al consiliului oamenilor muncii se face în condiții tot mai bune, ceea ce asigură o îmbinare armonioasă a muncii de partid cu cea a organelor colective de conducere pentru îndeplinirea la un nivel calitativ superior . a sarcinilor economice. S-a relevat însă necesi

Ceaușescu privind oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară, pentru înlăturarea primejdiei de război, înlăturarea decalajelor dintre țările sărace și cele bogate, lichidarea subdezvoltării, instaurarea noii ordini economice internaționale, soluționarea tuturor conflictelor, a diferendelor dintre state exclusiv pe cale politică, prin tratative, edificarea securității europene și promovarea cooperării și păcii în Balcani, creșterea rolului ’țărilor 'mici și mijlocii în viața internațională, participarea tuturor statelor la soluționarea marilor probleme cu care este confruntată omenirea, îmbunătățirea activității O.N.U.Participanții au relevat, cu un sentiment de mindrie patriotică, inaltul prestigiu de care se bucură secretarul general al partidului pe toate meridianele globului. O expresie elocventă a acestui prestigiu o constituie apariția peste hotare — in 34 de țări și 21 de limbi — a 125 de lucrări consacrate personalității .și operei tovarășului Nicolae Ceaușescu.Acordind un spațiu larg în expunerile lor coordonatelor fundamentale ale politicii externe a partidului și statului, vorbitorii au exprimat sprijinul deplin fată de orientările, reafirmate în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind dezvoltarea largă a colaborării României cu toate statele socialiste, întărirea conlucrării și solidarității cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, extinderea raporturilor cu toate statele lumii fără deosebire de orînduire socială. S-a exprimat, de asemenea, acordul cu orientarea cuprinsă în Raport privind întărirea colaborării și solidarității P.C.R. cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu 

tatea de a se. face eforturi mai mari pentru evitarea suprapunerilor și paralelismelor între problemele analizate în organele de conducere colectivă și cele de partid, astfel îneît să se asigure o mai bună cuprindere a sarcinilor și o angajare mai clară a factorilor responsabili pentru îndeplinirea lor.în vederea sporirii eficacității muncii organelor și organizațiilor de partid, in cuprinderea și soluționarea sarcinilor, mai mulți vorbitori au subliniat necesitatea de a se asigura o mai riguroasă planificare a muncii, o mai bună repartizare a forțelor pentru a da posibilitatea secretarilor de comitete de partid, activiștilor de partid să desfășoare cea mai mare parte din timpul de muncă pe teren, în mijlocul oamenilor. Deși în ultimii ani ș-au înregistrat progrese evidente în acest domeniu, vorbitorii au arătat că se mai întîlnesc situații de formalism, de solicitare a tot felul de situații, de folosirea deplasărilor pentru obținerea unor date necesare pentru informări și rapoarte și nu pentru a participa efectiv la îndrumarea organizațiilor de partid, la soluționarea problemelor din teren.Ca o expresie a preocupării pentru continua perfecționare a muncii organizatorice. în cadrul lucrărilor secțiunii s-au formulat numeroase propuneri, printre care : examinarea posi

toate forțele revoluționare, democratice și progresiste ale contemporaneității.în lucrările secțiunii s-a acordat o atenție deosebită participării țării noastre la circuitul economic mondial. Reliefind insemnătatea politicii partidului și statului nostru de dezvoltare economico-socială 'multilaterală, vorbitorii au accentuat largile posibilități pe care a- ceasta le oferă pentru lărgirea și diversificarea comerțului exterior și cooperării economice cu alte state, au evidențiat premisele favorabile pe care-le asigură pentru intensificarea relațiilor economice cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările dezvoltate economic, inclusiv prin promovarea de noi forme eficiente, reciproc avantajoase, de colaborare și cooperare economică, industrială și tehnico-științifică.Referindu-se la importantele obiective din domeniul relațiilor economice externe'' în ' ac-, tualul cincinal, vorbitorii au înfățișat, in spirit critic și autocritic, preocupările organizațiilor de partid și ale colectivelor de oameni ai muncii pentru asigurarea condițiilor îndeplinirii exemplare a sarcinilor în acest domeniu hotărîtor al dezvoltării economiei naționale. în cadrul luărilor de cuvint au fost formulate angajamente ferme pentru organizarea șl realizarea exemplară a producției de export prin promovarea unor mărfuri competitive și cu un inalt grad de prelucrare, in- sistindu-se îndeosebi asupra necesității creșterii eficienței exportului prin realizarea de produse la nivelul exigențelor pieței mondiale, asigurarea condițiilor de calitate și operativitate în realizarea comenzilor beneficiarilor externi. Vorbitorii s-au angajat să depună eforturi susținute pentru creșterea mai accentuată și diversificarea exporturilor, în condițiile reducerii la strictul necesar a importurilor, prin extinderea utilizării resurselor interne, reducerea continuă a consumurilor specifice de materii prime, combustibili și energie.în spiritul orientărilor ferme stabilite de conducerea partidului privind valorificarea superioară in relațiile economice externe a creației și produselor românești, participanții la dezbateri au subliniat necesitatea de a se concentra cu consecventă forțele, atît în ministere, cit și în unitățile productive și de comerț exterior, pentru lărgi

bilității de perfecționare a sistemului de urmărire a modului în care se îndeplinesc hotărîrile de partid și de stat, astfel îneît să nu mai existe situații în care unele indicații și măsuri sînt scanate din atentia organelor de partid competente ; organizarea pe plan central și local de consfătuiri și întîlniri cu caracter de schimb de experiență, pentru generalizarea o- perativă a celor mai bune metode ale muncii politico-orga- nizatorice ; extinderea într-o mai mare măsură, pe baza experienței acumulate la comitetele județene de partid, a muncii de partid pe baze obștești și la nivelul comitetelor municipale și orășenești de partid ; organizarea mai bună a activității grupurilor de instructori ai comitetelor iudetene de partid care să îndrume și să controleze activitatea de partid la sate, astfel îneît să se evite paralelismele ce se mai întîlnesc în acest domeniu ; reducerea duratei și numărului de ședințe la strictul necesar, pentru ca ponderea activității organizatorice consacrate îndrumării și controlului să o ocupe activitatea pe teren. în mijlocul oamenilor ; îmbunătățirea, structurii organizatorilor de partid din întreprinderi în vederea asigurării unei cuprinderi mai bune a sarcinilor, creșterii rolului lor de conducător politic la locul de muncă.

rea acțiunilor de prospectare a piețelor externe, incheierea din timp a contractelor, lansarea prioritară în fabricație a produselor de export, creșterea spiritului gospodăresc în administrarea și folosirea fondurilor destinate activității de comerț exterior, intensificarea tratativelor pentru convenirea de noi acțiuni de cooperare ■ economică.Participanții s-au angajat să acționeze cu mai multă consecventă, în spiritul, indicațiilor cuprinse în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru intensificarea relațiilor cu tarile din C.A.E.R., în general a colaborării cu toate țările socialiste, amplificarea relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, dezvoltarea relațiilor și colaborării cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor egalității și avantajului reciproc, asigurîndu-se astfel o participare mai activă a României la• diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori pe plan material, Ia soluționarea problemelor economice cu care sînt confruntate toate statele lumii.în cursul lucrărilor secțiunii au fost formulate numeroase propuneri privind modalitățile prin care să se facă mai 1 bine cunoscute peste hotare tre'cutul glorios al poporului român,! realizările României socialiste; politica internă șl externă a partidului și statului nostru. Totodată, a fost reafirmată hotărîrea de a se da o ripostă fermă!propagandei antisocialiste și 'anticomuniste, ideologiei neofasciste, falsificării realităților ! din țara noastră, de a, se combate cu tărie orice manifestare de naționalism, șovinism, de |a se respinge orice încercări ale reacțiunii internaționale de amestec în treburile interne ale României.în unanimitate, participanții la dezbateri s-au angajat, într-o atmosferă însuflețitoare, ca — împreună cu colectivele1 din care- fac parte — sub conducerea organizațiilor de partid, puternic mobilizate de Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, să-și înzecească eforturile și să-și consacre întreaga lor capacitate de m'uncă înfăptuirii integrale a obiectivelor Congresului al XII-lea și a sarcinilor stabilite de Conferința Națională a Partidului Comunist Român pe planul politicii ! externe, al colaborării și cooperării economice internaționale.
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LUCRĂRILE
CUVÎNTULMult stimate tovarășe NicolaeCeaușescu,Mult stimată tovarășii ElenaCeaușescu,Stimate tovarășe,Stimați tovarăși,Conferința Națională a partidului, înalt forum al comuniștilor, al întregului nostru popor, va rămine înscrisă in istoria construcției socialiste dih România ca un eveniment politic de cea mai puternică rezonanță și inriurire asupra dezvoltării e- conomico-sociale a patriei noastre.Prin amploarea problematicii abordate, prin profunzimea și originalitatea analizei celor mai complexe fenomene social-economice ale actualei etape de dezvoltare a țării, în interdependență cu realitățile economiei mondiale, prin orientările noi pe care le cuprinde și care poartă pecetea gindirii novatoare și cutezătoare, profund revoluționare a secretarului general al partidului nostru — Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu are o inestimabilă valoare teoretică și practică. Ne aflăm în fața unui program strălucit de acțiune al întregului nostru partid și popor, a cărui aplicare neabătută în viață va marca o nouă și însemnată etapă pe drumul luminos al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintării țării spre comunism.Marile succese ale României din anii construcției socialiste, a căror anvergură istorică s-a relevat cu deosebire în ultimii 17 ani, au fost obținute pe fondul unei politici științifice, originale, creatoare, ale cărei comandamente au fost și sînt elaborate cu contribuția hotărîtoare a eminentului fiu al poporului și al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Unul din aceste comandamente, o opțiune de cea mai mare importantă pentru progresul prezent și de perspectivă al României, a fost și este alocarea din venitul național a unei cote însemnate pentru dezvoltare, pentru creșterea puternică a forțelor de producție, bază a sporirii neîntrerupte a bunăstării oamenilor muncii.In strategia dezvoltării astfel elaborate, pe fondul căreia s-au realizat ■și se proiectează în continuare transformări intensive de cea mai mare importanță în economia românească, investițiile au deținut și dețin un loc de prim ordin. Amploarea programelor de investiții este remarcabilă mai ales în anii de după 1965, cînd — în condițiile destinării cu consecvență pentru dezvoltare a circa o treime din venitul național — fondurile alocate investițiilor au însumat pină la începutul acestui an aproape 2 050 miliarde lei.în perioada 1966—1982 au fost puse în funcțiune 7 618 capacități principale de producție. în aceeași perioadă 9 milioane de oameni ai muncii de la sate și orașe s-au mutat in locuințe noi și au fost create peste 3,1 milioane noi locuri de muncă, fapt cu atit mai însemnat cu cit in multe state dezvoltate rata ridicată de șomaj a reprezentat și reprezintă un însoțitor ^permanent al vieții lor economico-sociale.Ca urmare a unor asemenea evoluții fondurile fixe in economie însumează în prezent peste 2 000 miliarde lei. Ele sint constituite, în cea mai mare parte, din fonduri fixe productive — cu deosebire mașini, utilaje și instalații, iar peste 80 la sută au fost realizate după 1965, concre- tizîndu-se în obiective de performanță tehnică și economică ridicată. Sint niveluri care relevă creșterea considerabilă a capacității de a produce a țării.Pornind de la însemnătatea pe care o are realizarea investițiilor în perioade cit mai .scurte, cu costuri cit mai reduse —• deci în condiții de e- ficiență economică superioară — tovarășul Nicolae Ceaușescu a supus, în repetate rînduri, unei analize aprofundate, obiective, exigente activitatea din domeniul investițiilor.Sintem conștienți de faptul că e- ficiența economică a investițiilor putea fi mult mai mare dacă în înfăptuirea programelor din acest domeniu nu se manifestau o serie de lipsuri în pregătirea investițiilor, in asigurarea la timp a utilajelor tehnologice și echipamentelor, in recrutarea și pregătirea muncitorilor și specialiștilor necesari. Deschiderea unui front larg de lucrări a dus la dispersarea forțelor constructorilor și montorilor, la întîrzieri în punerea în funcțiune a unor obiective și de aici la pierderea unor producții însemnate.Au fost executate unele construcții cu fundații și structuri de rezistență supradimensionate, ceea ce a condus la mari consumuri de ciment, metal și de alte materiale energo- intensive.Nu pe toate șantierele noastre există încă grijă și preocupare pentru o bună gospodărire a materialelor și folosire a utilajelor de construcții, ceea ce a făcut ca unele trusturi și întreprinderi de construc- ții-montaj să depășească cheltuielile totale, îndeosebi cele materiale, să se înregistreze o productivitate scăzută și o creștere nejustificată a valorii investițiilor.Avem unele cazuri — îndeosebi în chimie și metalurgie — de investiții terminate de 5—8 ani care nu au realizat încă parametrii proiectați. Stocul de utilaje și de mașini-unel- te — unele chiar din import — este încă destul de mare, circa 15 miliarde lei. însușindu-ne pe deplin criti- cile îndreptățite pe care ni le-ați adresat, pentru lipsurile existente, nouă, celor care ne ocupăm și avem răspunderi în conducerea, planificarea, directivarea, controlul și execuția investițiilor, vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu toată fermitatea și vom lua cele mai riguroase măsuri care să conducă la îmbunătățirea substanțială a muncii pe frontul investițiilor.Avind la bază sarcinile stabilite de dumneavoastră, de Conferința Națională a partidului, vom acționa pentru concentrarea forțelor și mijloacelor de construcții-montaj, vom a- sigura utilajele necesare și aprovizionarea tehnico-materială pentru realizarea și punerea în funcțiune in cel mai scurt timp posibil a obiectivelor din domeniul energiei: centralele termoelectrice pe cărbune și șisturi bituminoase, hidrocentralele și microhidrocentralele, centrala ato- moelectrică — care sînt vital necesare economiei noastre.In sectorul industriei mineritului și petrolului vom pune accentul pe recuperarea întîrzierilor ce le avem in prezent in realizarea investițiilor, pentru a putea să dăm țării cărbunele, minereurile, materiile prime, țițeiul și gazele necesare.în industria metalurgică vom urmări terminarea investițiilor in

TOVARĂȘULUI ION DINCĂcurs de execuție, inclusiv a laminorului de 20 țoii, asigurînd economiei oțelurile, țevile și tablele e- lectrotehnice pe care în prezent încă le importăm.în ce privește industria chimică, vom termina în 1983 instalațiile care sint în execuție la Midia, Teleajen, Borzești, Slabozia, Arad, Giurgiu, Calafat, Brăila, Suceava și Dej. Vom pregăti și prezenta spre aprobare începerea în 1983 a unor instalații pentru obținerea unor produse ale chimiei fine și pentru chimizarea și valorificarea superioară a gazelor.în domeniul industriei alimentare, în 1983 vom acționa pentru intrarea in funcțiune a tuturor fabricilor de amidon și glucoză, a fabricilor de zahăr prevăzute în program și vom asigura pină în 1985 dublarea capacităților existente de prelucrare a sfeclei de zahăr.Vom lua toate măsurile ca în a- gricultură, ramură de bază a economiei noastre, să lichidăm rămînerea în urmă pe care o avem în domeniul irigațiilor și desecărilor și, cu ajutorul deosebit pe care dumneavoastră personal ni l-ați dat, tovarășe Ceaușescu, să îndeplinim sarci
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI VASELE IONELMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Cu emoția momentului pe care îl trăim, vă rog să-mi permiteți ca, in numele celor peste 20 000 de constructori de pe vastul șantier dintre Cernavoda și Constanța, să adresăm Conferinței Naționale a partidului, dumneavoastră' personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, salutul nostru fierbinte și hotărîrea nestrămutată de a fi vrednici de încrederea și misiunea de cinste pe care ne-ați încredințat-o.Inițiator și ctitor al acestui mare obiectiv, conceput pentru prezent și pentru viitor, dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, îi acordați o permanentă atenție, iar în vizitele de lucru pe care le-ați efectuat an de an, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați aprins și menținut vie în inimile constructorilor încrederea revoluționară în forțele proprii, mindria de făuritori ai unei opere cu profundă semnificație istorică.Acționînd în spiritul indicațiilor dumneavoastră, sîntem în măsură să raportăm Conferinței Naționale că, in primii doi ani ai actualului cincinal, producția globală de construcții- montaj a crescut cu circa 2 miliarde lei, față de anul 1980, preliminind a realiza în acest an o producție mai mare cu 23 la sută, față de cea obținută in anul 1981.Acordînd prioritate lucrărilor care condiționează deschiderea navigației pe canal în anul viitor, vom executa, pină la finele acestui an, un volum de excavații egal cu 34 la sută din volumul total excavat pină in pțezent și o producție fizică de beli,: lin ȘWiiij iuii,:: ,

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI ELENA ENEMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe,Stimati tovarăși,înaltul forum al comuniștilor, eveniment de importanță istorică in viața partidului șl țării, este puternic dominat de ideile de excepțională valoare teoretică și practică ale magistralului Raport prezentat Conferinței Naționale de secretarul general al partidului, tovarășul' Nicolae Ceaușescu. Reflectînd strălucita capacitate a secretarului general al partidului nostru de a investiga și sintetiza fenomenele noi, de esență, ale societății românești și ale desfășurărilor mondiale, Raportul reprezintă un mod de analiză științifică, materialist-dialec- tică, de soluționare creatoare, revoluționară a problemelor pe care le implică procesul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României, în condițiile unei situații internaționale de o complexitate fără precedent.Amploarea și multitudinea, realizărilor obținute de oamenii muncii în perioada care a trecut de la Congresul al XÎI-lea al partidului — relevate cu pregnanță în Raportul prezentat — confirmă realismul politicii partidului și statului nostru privind dezvoltarea economică a patriei, chiar și în împrejurările internaționale grele, care fac ca în multe state ale lumii, inclusiv în unele dezvoltate industrial. agravarea crizei economice să ducă la scăderea și chiar stagnarea activității productive.Referindu-se la rolul și răspunderile ce revin sindicatelor in cadrul organizatoric larg democratic de care dispun in prezent, vorbitoarea a spus : însușindu-si prețioasele dumneavoastră indicații, mult stimate tovarășe secretar general, sindicatele din România asigură unirea conștientă a tuturor oamenilor muncii in activitatea de dezvoltare economico-so- cială a țării, se preocupă de crearea celor mai bune condiții de muncă și de viață ale celor ce muncesc, parti- cipînd activ la elaborarea legilor și hotărîrilor necesare înfăptuirii programului adoptat de Congresul al XÎI-lea al partidului, in vederea creșterii. nivelului de trai al oamenilor muncii.
CUVÎNTULMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Conferința Națională a partidului se înscrie ca un moment istoric deosebit în măreața operă de ridicare a României pe noi trepte de progres și civilizație. Raportul de o inestimabilă valoare teoretică și practică prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, trasează în mod strălucit direcțiile fundamentale și modul de acțiune pentru dezvoltarea pe mai departe a patriei noastre, dindu-ne încă o dată garanția înfăptuirii ho- tărîrilor Congresului al XÎI-lea al partidului.Declarindu-mi totala adeziune la conținutul și spiritul documentelor conferinței, folosesc acest prilej pentru a exprima profunda stima și recunoștință pe care oamenii muncii din sectorul geologic le poartă secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru grija și atenția acordate dezvoltării armonioase a patriei și, în acest ca- 

nile prevăzute pentru acest cincinal.Reducerea duratelor de execuție ridică sarcini ■ de mare răspundere în fața tuturor factorilor care participă la realizarea investițiilor — titulari, proiectanți, constructori, montori și îndeosebi furnizorii de utilaje și materiale. .Sîntem conștienți de obligația pe care o avem de a acționa cu toată exigența pentru continuarea acțiunii de tipizare în construcții și adoptarea prin proiecte a unor soluții care să permită reducerea în continuare a consumurilor de metal, ciment și alte materiale energo- intensive, precum și creșterea gradului de industrializare a lucrărilor.Pe șantiere vom lua măsuri ho- tărîte pentru organizarea judicioasă a lucrărilor, buna gospodărire a materialelor de construcții și utilizarea intensivă a mijloacelor tehnice, pentru întărirea ordinii și disciplinei în muncă, ridicarea nivelului de calificare al constructorilor și montorilor — domenii in care persistă încă neajunsuri serioase.Asigurăm Conferința Națională a partidului, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate e- 
tonări în ecluze, avanporturl și lucrări de consolidare a malurilor egală cu 37 la sută din volumul total realizat pină în prezent.Pină la 31 decembrie, din totalul de 64,2 km, vor fi atinse cotele finale pe o lungime de aproximativ 56 km, dintre care 7 km în Șantierul național al tineretului, iar 40 km cu participarea unităților militare. Au fost intensificate ritmurile de be- ' tonare în ecluzele de la Cernavoda și Agigea, pentru a se intra în grafice și a se asigura, totodată, fronturi de lucru pentru lucrările de montaj al echipamentelor.Se lucrează cu intensitate sporită pentru construcția podurilor de cale ferată și de șosea peste canal, recu- perîndu-se unele restanțe, determinate, în principal, de întîrzieri in livrarea organelor de asamblare. Constructorii de poduri și-au onorat -angajamentele asumate în cinstea Conferinței Naționale a partidului, dînd în funcțiune, înainte de termen, podul de cale ferată Medgidia-Negru Vodă, cu o lungime de 292 metri, lansind în amplasament tablierele metalice ale podului mixt de cale ferată și șosea peste ecluza de la Cernavoda, cu o lungime de 246 metri și un tonaj de 2 209 tone, precum și ale podului de șosea de la Agigea.îndeplinind cu simț de răspundere ordinul dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, unități militare de specialitate au acționat cu hotărire și iscusință pentru dezafectarea, in perioade reduse de timp, a 6 poduri și a unei complexe stații de pompare, asigurind, totodată, trecerile peste canal pe patru poduri de pontoane, pină la darea in fuhcțiuhe a

Sindicatele acționează cu hotărire pentru înțelegerea și însușirea temeinică a principiilor legii privind participarea cu părți sociale a oamenilor muncii Ia constituirea fondurilor de dezvoltare a întreprinderilor, care ri- .dică pe o treaptă superioară calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de producție, împlinind, în același timp, răspunderi sporite din partea sindicatelor in organizarea și conducerea adunărilor generale ale oamenilor muncii, a întrecerii socialiste, ca.mo- dalitate concretă a voinței colectivelor de a munci exemplar pentru realizarea planurilor de dezvoltare economico-socială a țării.Sîntem pe deplin conștienți insă că in munca sindicatelor s-au manifestat și uneia neajunsuri, că nu întotdeauna am acționat cu toate forțele și mijloacele de care dispunem pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de plan, îndeosebi a producției fizice pentru intern și export, la înlăturarea risipei, la întărirea ordinii, disciplinei 3e plan tehnologice și financiare, la întărirea răspunderii la fiecare loc de muncă, în fiecare Întreprindere.Conștienți de aceste lipsuri, ne angajăm în fața Conferinței Naționale, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, sâ acționăm cu toată puterea noastră de luptă, folosind întreaga capacitate organizatorică și politică a sindicatelor, pentru realizarea sarcinilor majore puse în fața oamenilor muncii de Conferința Națională a Partidului Comunist Ro- ,mân. Vom acționa in spiritul înaltelor exigențe formulate de dumneavoastră pentru a mobiliza pe toți oamenii muncii pentru realizarea exemplară a indicațiilor date de dumneavoastră, tovarășe secretar general, cu privire la programele prioritare de dezvoltare a bazei naționale de materii prime, de combustibili și energie, pentru a da mai mult petrol și mai mult cărbune. O atenție deosebită vom acorda reducerii consumurilor de materiale, angrenind toate colectivele de oameni .ai muncii să acționeze cu maximum de răspundere în această direcție. De asemenea, vom mobiliza toate colectivele pentru recuperarea și refolosirea materialelor, precum și pentru recondiționarea și refolosirea 
TOVARĂȘULUI IOAN FOLEAdru, și cercetărilor geologice din' țara noastră.Referindu-se în continuare la Programul privind valorificarea superioară și creșterea bazei de materii prime minerale și energetice primare, elaborat din inițiativa și potrivit indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a spus : în orientarea întregii activități de cercetare geologică pornim de la realitatea că teritoriul țării noastre este încă insuficient explorat, că există încă mari posibilități de a identifica noi zăcăminte de substanțe minerale utile, care să contribuie la creșterea fondului național de rezerve. în acest sens, asa cum ne-ați cerut dumneavoastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, și in Raportul prezentat conferinței, vom intensifica cercetările sistematice pe întreg teritoriul țării și pină la adincimile maxime pe care le permit mijloacele de investigare de care dispunem, in vederea evaluării intr-un timp relativ scurt a potențialului tuturor substanțelor minerale utile.Mijloacele și metodele moderne de 

forturile pentru a realiza obiectivele de investiții din anul viitor și următorii ani ai acestui cincinal, in termene cit mai scurte posibil și in condiții de maximă calitate și eficiență, Acesta este angajamentul nostru, a! tuturor celor care lucrăm în domeniul investițiilor.Vă rog să-mi permiteți ca, in încheiere, odată cu deplinul acord față de documentele ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului, să-mi exprim, din. întreaga mea ființă, aprobarea față de activitatea prodigioasă desfășurată de conducerea partidului și statului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea relațiilor României cu toate țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, cu celelalte state .ale lumii, pentru reducerea încordării internaționale și oprirea cursei înarmărilor.Acțiunile internaționale de anvergură inițiate și desfășurate de țara noastră, de secretarul general al partidului și președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conferă o adevărată strălucire vocației dintotdeauna de pace și progres a poporului român, ridicînd la cotele cele mai înalte prestigiul țării, mindria față de identitatea și aspirațiile națiunii noastre socialiste.
noilor poduri, aflate in stadii finale de execuție.Vă raportăm, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că prin măsurile pe care le-am luat pe linia indicațiilor date de dumneavoastră, cu prilejul vizitei de lucru efectuate pe șantierele canalului in luna iulie a.c., și prin îmbunătățirea in continuare a sprijinului din partea întreprinderilor cu care colaborăm, sint create condițiile necesare pentru ca, in scurt timp, să recuperăm unele rămîneri în urmă, înregistrate pină in prezent.Hotărîrea noastră, a tuturor celor care muncim la .realizarea acestui drum de apă ce leagă Dunărea de Marea Neagră și care va scurta cu 380 km distanța pe care navele o parcurg astăzi între Cernavoda și Constanța, este de a executa ordinul dumneavoastră, asigurind deschiderea navigației pe canal în luna mai, anul viitor. Ne vom îndeplini angajamentul luat, fiind convinși că și ministerele colaboratoare se vor achita in totalitate și la timp de sarcinile de asigurare tehnico-materială.Am mandatul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, din Centrala Canalul Dunăre-Marea Neagră, să asigur Conferința Națională, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa in spiritul înaltelor exigențe formulate in magistralul Raport prezentat la acest forum al comuniștilor români, eforturile noastre, ale constructorilor Canalului Dunăre-Marea Neagră, unindu-le cu ale întregului nostru popor, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, pentru înflorirea patriei' noastre socialiste, Republica Socialistă România.
pieselor și subânsamblelor, fn vederea reducerii încă m anul viitor a importurilor cu cel puțin 15—20 la sută.Dimensiunea reală a locului și rolului sindicatelor în viața noastră, in sistemul democrației muncitorești și-a găsit o strălucită reflectare in Raportul prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Asiguram Conferința Națională că sindicatele, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, vor acționa neabătut pentru mobilizarea oamenilor muncii la creșterea productivității muncii și a eficienței economice, la realizarea , unei inalte calități a produselor. Vom acorda o atenție specială pregătirii și perfecționării profesionale a personalului muncitor. Considerăm că este de datoria noasthă, a sindicatelor, să desfășurăm o ■asemenea muncă de educare, îneît fiecare om al muncii să înțeleagă pe deplin că unica sursă a bunăstării fiecăruia și a întregii societăți o constituie munca, fiind necesar să producem mai mult decit consumăm, că instaurarea unui regim sever de economii, în toate domeniile, este o cerință de importanță majoră pentru dezvoltarea economiei naționale, a venitului național — baza și garanția creșterii continue a nivelului de trai al întregului popor.în lumina criteriilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vom organiza mai bine. întrecerea socialistă in fiecare unitate, vom acționa pentru generalizarea inițiativelor muncitorești, a experienței fruntașilor. In acest sens, obiectivele întrecerii socialiste vor fi legate direct de realizarea indicatorilor de plan și in mod deosebit de realizarea producției fizice, producției-marfă vîndută și încasată, de creșterea exporturilor, de darea la termen în funcțiune a obiectivelor de investiții, realizarea sarcinilor specifice in agricultură.în numele milioanelor de membri ai sindicatelor, asigur Conferința Națională a partidului, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face toiul pentru înfăptuirea politicii interne și externă a partidului și statului nostru, a hotărîrilor pe care le va adopta Conferința Națională a partidului.
investigare de care dispunem prin grija permanentă a conducerii partidului și statului, cele mai noi concepții privind formarea și acumularea substanțelor minerale utile, precum și aplicarea celor mai perfecționate tehnologii de lucru ne vor permite să îndeplinim acest obiectiv major al activității geologice. Faptul că în acest an se vor îndeplini integral sarcinile de creștere a rezervelor la toate substanțele minerale utile, la unele chiar cu depășiri, dovedește justețea măsurilor organizatorice inițiate de dumneavoastră, tovarășe secretar general, în urmă cu un an, prin înființarea Ministerului Geologiei, constituind in același timp o garanție pentru obținerea de rezultate și mai bune în viitor.Trebuie insă să arătăm deschis că rezultatele de pină acum nu ne mulțumesc deoarece ritmul de descoperire și de introducere în circuitul economic de noi rezerve, îndeosebi la substanțele energetice, este nesatisfăcător, cercetarea unor zone este rămasă în urmă, iar potențialul creator și tehnico-material nu este valorificat pe deplin. Consiliul de con

ducere al ministerului și lucrătorii din activitatea geologică au tras toate învățămintele privind lipsurile existente în activitatea noastră, subliniate de dumneavoastră, tovarășe secretar general, la recenta Consfătuire cu cadrele din geologie, industria extractivă și prelucrarea materiilor prime minerale, în care a fost dezbătut programul privind valorificarea superioară și creșterea bazei de materii prime minerale și energetice primare.Vă raportăm că în lumina indicațiilor primite cu acest prilej, a sarcinilor ce ne revin din program, au fost stabilite măsuri concrete pentru accelerarea ritmului de descoperire de noi rezerve de substanțe minerale utile și introducerea acestora în circuitul economic printr-o corelare mai bună între cercetarea geologică și tehnologică, desfășurarea continuă în tot cursul anului a lucrărilor geologice, creșterea vitezelor de lucru, repartizarea mai judicioasă a forței de muncă și a utilajelor în teritoriu, creșterea gradului de folosire a aparaturii și mijloacelor din dotare, executarea lucrărilor miniere de deschidere la dimensiuni care să permită utilizarea acestora in faza de valorificare,
CUVÎNTULMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși delegați și invitați,Vă rog să-mi permiteți ca, de laÎnalta tribună a Conferinței Naționale, in numele chimiștilor din județul Bacău, să exprim deplinaaprobare față de ideile, tezele șiorientările cuprinse in Raportul prezentat de tovarășul NicolaeCeaușescu. Pentru întregul nostru popor, prezintă un exemplu insufle- țitor clarviziunea și profunzimea ce caracterizează gîndirea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, capacitatea sa de a aborda cu profund spirit științific, revoluționar, problemele cardinale ale edificării noii societăți in România și ale evoluției lumii contemporane, trăsături ce caracterizează Raportul pe care l-am ascultat, cu adincă emoție și profund interes. Documentul programatic prezentat de secretarul general al partidului ne obligă să analizăm, in mod critic și autocritic, activitatea ce am desfășurat-o de la Congresul al XII-Iea și pină in prezent, concentrindu-ne cu răspundere comunistă asupra a ceea ce trebuie să facem de acum înainte.Traducînd in viață orientările pe care ni le-ați dat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, cu prilejul vizitelor de lucru în combinatul nostru, organele și organizațiile de partid și-au orientat în- 

predarea etapizată la unitățile de extracție a zonelor cu explorarea încheiată.Pentru o mai bună acoperire cu lucrări geologice a întregului teritoriu am elaborat propuneri de organizare a patru întreprinderi noi de prospecțiuni și explorări in partea de sud a țării, zonă rămasă în urmă din punctul de vedere al cunoașterii potențialului de resurse minerale, dar în care a fost dovedită recent prezența unor substanțe deosebit de importante.Programul geologic, astfel îmbunătățit, prevede intensificarea cercetărilor pentru substanțe energetice primare — petrol, gaze, cărbuni și șisturi combustibile — cărora le revin 75 la sută din fondurile alocate în acest cincinal, concomitent cu amplificarea lucrărilor pentru minereuri și substanțe nemetalifere.Programul prevede descoperirea de rezerve în volume egale sau mai mari decit extracția la majoritatea substanțelor utile. Aceste prevederi le considerăm minimale, toate colectivele de muncă din sectorul geologic fiind mobilizate pentru depășirea sarcinilor din program.Țin să subliniez că la elaborarea programului am beneficiat de în

drumarea Consiliului Național tru Știință și Tehnologie, pet a tovarășei academician docto giner Elena Ceaușescu, căii mulțumim și cu acest prilej p contribuția hotărîtoare ce o a progresul științelor din Ron pentru sprijinul permanent ac cercetării geologice.Asigurăm conferința șl pe neavostră, tovarășe secretar ge că geologii își vor îndeplini in exemplar înalta îndatorire pai că de a contribui la dezvo: continuă a economiei naționale descoperirea de noi bogății ale solului, care să conducă pină ir la realizarea independenței er tice a țării și la reducerea în sură cit mai mare a importuri! substanțe minerale utile.Conștienți că sîntem datori s nem la dispoziția Întregului i popor toate bogățiile subsoluli mânesc, ne angajăm să munci toată răspunderea de com pentru viitorul luminos al p; din care Partidul Comunist R, în frunte cu secretarul său ge mult stimatul tovarăș N Ceaușescu, a făcut țelul și s vieții fiecăruia dintre noi, al 1 nii noastre socialiste.
TOVARĂȘULUI MIHAI I0IAtreaga muncă organizatorică și politică in vederea atingerii parametrilor proiectați la instalațiile puse în funcțiune, reducerii consumurilor, diversificării și îmbunătățirii calității produselor destinate pieței externe și interne, marca de fabricație „C. P. Borzești" fiind astăzi cunoscută în peste 40 de țâri.Raportez Conferinței că în primii doi ani ai acestui cincinal volumul producției industriale a combinatului a crescut cu 27 la sută și că mai bine de 3/4 din acest spor se realizează pe seama creșterii productivității muncii. Totodată, prin mai buna utilizare a resurselor materiale și valorificarea lor superioară, in acest an realizăm o producție netă cu 21 la sută mai mare decit in anul 1980. Aceste rezultate au fost posibile ca urmare a asimilării în fabricație a noi tipuri de cauciuc și altor produse, care au la bază cercetări și tehnologii efectuate și finalizate sub directa conducere a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om de știință, căreia ii adresăm mulțumirile noastre fierbinți.In ultimii doi ani, realizînd un program concret de valorificare superioară a resurselor naturale de materii prime de care dispunem, am pus în funcțiune 16 noi capacități de producție și cercetare, unul dintre aceste obiective — creșterea catalitică III — contribuind intr-o mare măsură la sporirea volumului de resurse necesare fabricării cauciucului sintetic. In perioada care a trecut din acest an, oamenii muncii din

combinat au realizat o proi netă suplimentară în valoai peste 40 milioane lei, îndep in întregime planul la export ducind in același timp chelti de producție cu 3,5 lei la £ 1 000 lei producție-marfă.Neajunsurile la care se refei portul prezentat de tovarășul N Ceaușescu se regăsesc și în act tea combinatului nostru. Da întirzierilor in punerea în fun< a unor instalații și neatingerii metrilor proiectați la noile inst nu am asigurat economiei naț substanțele chimice necesare ir timentația planificată, creînd aceasta greutăți unor unități dir nomie.Consider, totodată, că nu am ționat suficient pentru dezvo la fiecare om al muncii a ră derii in ce privește întreținere respunzătoare a instalațiilor, rt tarea disciplinei - tehnologice muncii, ceea ce a dus la dese ruperi în funcționarea instalați: utilizarea lor sub capacitatea ficată.Organizația de partid, consilii menilor muncii nu au antrena toți specialiștii în soluționarea blemelor complexe de ordin teii organizatoric cu care ne confruConștienți de faptul că toat cestea constituie rezerve încă lorificate, am întocmit un mi plan de măsuri care prevede s concrete de urgentare a puner funcțiune a instalațiilor cu t
(Continuare în pag. a VIII-a]



'AGINA 8 SCINTEIA — duminică 19 decembrie 1982

rmare din pag. a VII-a) e depășite, de antrenare în mai re măsură a tuturor specialiștilor soluționarea problemelor tehnice ngente și de modernizare a insta- iior mai vechi.'otodată, am intocmit programe 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MIRCEA UDREAlult iubite și stimate tovarășe retar general Nicolae Ceaușescu, timate tovarășe și stimați tovarăși, ’rofund impresionat de bogăția iținutului programatic al magistrali Raport prezentat Conferinței jionale, aprobîndu-1 din adîncul iței, cu inima și conștiința mea de lunist, dau ,glas profundei recu- tințe a comuniștilor, a tuturor oa- ailor muncii din Consiliul unic oindustrial Insula Mare a Brăilei itru contribuția dumneavoastră irșitoare, mult stimate tovarășe retar general, strălucit conducător partidului și statului, la înnoirea :iei și practicii revoluționare din ria noastră, la îmbogățirea cu noi , teze și concepte a socialismului nțific.îsula Mare a Brăilei, care deține te 70 000 ha, altădată terenuri roductive, a devenit o incintă cu ențial productiv ridicat datorită ticii partidului nostru, a secreta- îi său general, rezultat al preocu- ilor sale directe de a pune în va- •e toate resursele de producție, a da în folosință fiecare palmă de lint. Oamenii muncii din Insula •e a Brăilei au obținut, în decursul or, prin munca lor, rezultate e. Raportez Conferinței Naționale in cei doi ani care au trecut din laiul cincinal, am reușit să obți- 1 și să livrăm la fondul centrali- al statului 400 mii tone ce- e, 23 000 tone floarea-soarelui, te 9 600 hl lapte de oaie, peste 0 tone carne și alte însemnate tități de produse agroalimentare, rezentînd 25 la sută din totalul talelor livrate de județul Brăila, nalizindu-ne activitatea in spiri- exigențelor exprimate în Rapor- prezentat, sîntem conștienți că "n încă îndatoriri mari.m ascultat în Conferință pre- nți de cooperative agricole care obținut 15 000—20 000 kg de po- b la hectar. Deși în Insula Mare răilei noi avem rezultate bune, . nu am reușit să ridicăm products un asemenea nivel, cu toate că 

RAPORTUL COMISIEI DE APELURI PREZENTAT

uit stimate tovarășe secretar era! , Nicolae Ceaușescu,imate tovarășe și imați tovarăși delegați, >nferinței Naționale a partidului au adresat pină in prezent un iar de 213 persoane cu apeluri și norii referitoare la situația lor partid.in examinarea acestor apeluri și norii, Comisia de apeluri a const că: 166 persoane contestă hotă- e organelor și organizațiilor lode partid privind excluderea lor partid: 6 persoane contestă te- nicia învinuirilor pentru care li i aplicat alte sancțiuni de partid; ersoane solicită primirea din nou 
JVÎNTUL TOVARĂȘULUI PANTELIMON GĂVĂNESCUuit iubite și stimate tovarășe olae Ceaușescu,uit stimată tovarășă Elena ușescu,imați tovarăși,naliza cuprinzătoare, profund ițifică Întreprinsă de secretarul trai al partidului în cadrul acei Conferințe Naționale asupra iului actual al edificării socialis- ui in țara noastră, dezbaterile pe ginea acestei analize conferă fo- ului revoluționar al comuniștilor âni dimensiunea marilor eveni- te istorice, a acelor momente se înscriu definitiv în conștiința unii ca jaloane decisive ale în- uirii celor mai înalte aspirații de :res și de bunăstare ale poporului.i rog să-mi permiteți să exprim, îurnele întregului tineret al pa- , aprobarea deplină a Raportului rășului Nicolae Ceaușescu, a cetite documente programatice ce fi adoptate, precum și hotărîrea a ne cpnsacra întreaga muncă 'Plinirii proiectelor cutezătoare evoluției țării noastre spre trep-inalte ale civilizației socialiste, iresc să raportez Conferinței Na- ale că tineretul patriei, urmind lătut orientările și indicațiile neavoastră, mult stimate tovară- ecretar general, participă cu in- ețire la înfăptuirea marilor obiec- de dezvoltare economico-socială omâniei socialiste. Uniunea Tine- lui Comunist desfășoară o am- activitate pentru educarea prin ică și pentru muncă a tinerei ge- iții, pentru formarea comunistă, iluționară a acesteia, pentru dez- area simțămintelor de dragoste de patrie, partid și popor, ac- ează în vederea participării ac- a tineretului la înfăptuirea po-ii interne și externe a partidului latului nostru. Organizațiile de ret și-au intensificat activitatea ru valorificarea deplină a resur- r materiale și umane ale socie- , au declanșat numeroase iniția-pentru antrenarea tineretului icitoresc și a celui de la sate realizarea sarcinilor economiei anale. O mare extindere a ascut an de an activitatea de ică patriotică, prin organizarea ierelor tineretului, tînăra gene- ! aducîndu-și o contribuție im- antă la executarea unor obiecti- de investiții prioritare ale dez- ării patriei, făcind astfel dovada icității sale de a se racorda la a cerințe și marile sarcini ce în fața societății noastre. Vâ 

menite să asigure realizarea unor produse pe seama recuperării și re- folosirii materiilor prime și, . mai ales, din extragerea unor produse de mic tonaj din resursele secundare ale combinatului.Asigurăm Conferința Națională că vom face totul pentru a ridica în
potențialul productiv al pămîntului și baza tehnico-materială ne permit acest' lucru. Iată de ce vom studia, și aplica exemplul unităților fruntașe, pentru ca și Insula Mare a Brăilei să-și sporească contribuția la satisfacerea cerințelor autoaprovizionării județului, a nevoilor economiei naționale.Lipsurile criticate în Raportul prezentat Conferinței Naționale, referitor la exploatarea necorespunzătoare a sistemelor de irigații, se regăsesc și în activitatea noastră, deoarece nu am acționat cu toată fermitatea pentru funcționarea în permanență și în condiții corespunzătoare a sistemului de irigații, nu ne-am preocupat în suficientă măsură de recrutarea, pregătirea și folosirea forței de muncă necesară mînuirii agregatelor de irigat, ceea ce a influențat negativ asupra producției. Deși dispunem de o puternică bază tehnico-materială, nu am reușit pe tot parcursul anului să folosim la întreaga capacitate și cu randament maxim sistema de mașini din dotare, nu am acționat suficient pentru permanentizarea forței de muncă, ceea ce a determinat prelungirea nejustificată a unor lucrări din campaniile agricole.în munca biroului de coordonare a activității politico-organizatorice de partid s-au manifestat unele neajunsuri, prin aceea că nu am instaurat in fiecare unitate și formațiune de lucru, spiritul de ordine, disciplină și răspundere, un stil de muncă dinamic, operativ, care să stimuleze participarea activă și responsabilă a tuturor organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor de unități, la obținerea unor producții vegetale și animale la nivelul sarcinilor puse de partid în fața noastră.însușindu-ne întru totul prețioasele orientări și indicații cuprinse în Raportul prezentat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, vom milita neabătut pentru realizarea exemplară a programelor de dezvoltare a agriculturii, pentru întronarea ordinii și disciplinei în respectarea tehnologiilor de lucru in 

DE TOVARĂȘUL IOSIF
. .. ...- tfȚiî-cv. ’ i nairoieiîn partid; 7 persoane 'contestă’ hotă- rîrile prin care li s-au respins cererile de primire sau de reprimire în partid; 9 persoane reclamă că birourile organizațiilor de bază de la locurile lor de muncă, contrar prevederilor Statutului partidului, tergiversează punerea in discuția adunărilor generale a cererilor lor de primire in partid; 15 persoane solicită acordarea stagiului de partid din ilegalitate sau să fie luați în evidența celor care au desfășurat activitate in mișcarea revoluționară înainte de 23 August 1944.în legătură cu modul de rezolvare a apelurilor și memoriilor, Comisia de apeluri, aleasă de Conferință, întrunită in plenul său, a trecut la 

raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că ne-am onorat angajamentul asumat in fața' dumneavoastră : planul de muncă patriotică al U.T.C. pe acest an, in volum de 13,2 miliarde lei, a fost îndeplinit și depășit.Conștienți de marile răspunderi ce revin tinerei generații, sîntem deosebit de preocupați de faptul că in activitatea Uniunii Tineretului. Comunist se mențin o serie de neajunsuri, îndeosebi in procesul de e- ducație a tineretului. Existența unor aspecte de formalism, lipsa de combativitate față de unele manifestări negative fac ca in rindul unor tineri să se manifeste tendința de inactivitate, ca un număr încă mare să nu-și realizeze corespunzător sarcinile profesionale, să comită abateri de la normele de conviețuire socială și legile țării. Iată de ce vom acționa cu toată fermitatea pentru a elimina aceste stări de lucruri, pentru îmbunătățirea radicală a activității de educație comunistă și formare multilaterală a tineretului.îndeplinirea sarcinilor mari trasate. de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae.. Ceaușescu, a programelor speciale ale Conferinței Naționale necesită incontestabil o angajare dinamică a, tineretului. Din această perspectivă vom acționa pentru a face din participarea responsabilă . a tineretului la munca eroică a întregului nostru popor crezul suprem al U.T.C., pentru ca tinerii să fie, așa cum ne cere partidul, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în primele rinduri. ale luptei consacrate înfăptuirii aspirațiilor vitale ale societății noastre.Am reținut din Raportul dumneavoastră, mult stimate secretar general, ideea de esență revoluționară că tineretul, pentru a-și îndeplini rolul din ce in ce mai mare pe care il are în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, trebuie să se pregătească temeinic, să-și însușească cele mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii. Relevăm cu satisfacție că aplicarea concepției revoluționare a partidului nostru privind integrarea organică a școlii cu producția și cercetarea științifică a determinat mutații calitative in pregătirea elevilor și studenților, in implicarea lor la soluționarea problemelor complexe ale producției. Totuși, potențialul de creativitate al in- vățămintului nostru nu este încă valorificat suficient. Spre exemplu, din cele 7 530 de lucrări cu aplicabilitate 

treaga noastră activitate pe noi trepte de calitate și eficiență, dovedind astfel că dotarea modernă de care dispune cetatea chimiștilor din Borzești se află pe miini harnice, așa cum ne cere partidul, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
recoltarea la timp și fără pierderi, punind in centrul activității noastre folosirea rațională a fondului funciar. în acest fel vă asigurăm că in 1983 vom obține cel puțin 5 000 kg griu, 5 500—6 000 kg orz, 3 000 kg floarea-soarelui, 8 OOOr—10 000 kg porumb boabe la hectar, iar pe unele suprafețe peste 15 000—20 000 kg porumb la hectar.Ne angajăm să reducem consumul de carburanți cu 10—15 la sută, prin generalizarea metodei de a folosi tractoarele astfel ca la o singură trecere să se realizeze mai multe lucrări. simultan, iar prin recondițio- narea pieselor de schimb și a unor ansamble și subansamble vom realiza economii de peste 5 milioane lei. Pentru valorificarea în întregime a masei vegetative abundente ce există în incinta indiguită, vom mări numărul de ovine cu 20 000—25 000 capete anual, pentru care solicităm Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare să ne asigure sprijinul necesar.Pornind de la sarcinile mari ce ne revin în 1983 și în următorii ani ai cincinalului, vom acționa mai hotărit pentru îmbunătățirea activității consiliului unic agroindustrial, pentru perfecționarea organizării producției și a muncii, pentru ridicarea nivelului politico-ideologic, pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii și creșterea răspunderii personale a acestora, pentru a pune capăt risipei, unor manifestări de indisciplină in respectarea tehnologiilor, pentru creșterea eficienței economice in toate sectoarele de activitate.în încheiere, încredințez Conferința Națională, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că toți comuniștii, toți oamenii muncii din Insula Mare a Brăilei vor acționa pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor adoptate de Conferința Națională, pentru transpunerea în viață a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

BANC• examinarea lor și a ajuns Ia concluzia că elucidarea definitivă a situației tuturor celor, care s-au adfe- sat cu apeluri și memorii legate de calitatea de membru de partid sau anumite sancțiuni nu se poate face in timpul Conferinței, întrucît necesită un timp mai îndelungat de- documentare și cercetare. în consecință, Comisia propune Conferinței Naționale să dea mandat Comitetului Central al partidului de a întreprinde. după Conferință, măsurile necesare pentru clarificarea fiecărui caz în parte, in strictă conformitate cu prevederile Statului partidului și să ia hotărîrile corespunzătoare in termen de cel mult trei luni de zile.
practică elaborate de studenți în anul universitar 1981—1982 au fost asimilate in producție numai 2 016. Expri- mind angajamentul nostru de a acționa pentru îndeplinirea sarcinilor specifice ce revin organizațiilor de tineret și studenți, solicităm o mai mare receptivitate din partea ministerelor economice pentru valorificarea eficientă a potențialului științific al invățămîntului românesc.în acest context, aș dori să rnă refer la problema racolării de cadre din țările in curs de dezvoltare spre țările capitaliste dezvoltate, fenomen care a căpătat proporții îngrijorătoare pe plan internațional. Consider că nu este just ca ceea ce o țară realizează în materie de pregătire a cadrelor să se scurgă spre țările dezvoltate care primesc, in acest fel, cadre gata pregătite pentru care nu au făcut nici o investiție. De aceea, apreciem că prevederile decretului privind obligațiile persoanelor care cer să li se aprobe să se stabilească definitiv în străinătate — prevederi înscrise la solicitarea organizațiilor socialiste, a organizației de tineret — de a plăti integral datoriile pe care le au față de stat, organizații socialiste și persoane fizice, inclusiv cele suportate de stat cu școlarizarea lor, sint pe deplin justificate și răspund logicii și echității în relațiile internaționale.împreună cu întregul nostru popor, tînăra generație iși exprimă adeziunea unanimă la politica internațională profund științifică a partidului și statului nostru, față de ampla și dinamica activitate desfășurată de dumneavoastră, mult iubite și, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru soluționarea justă a mărilor probleme ale lumii contemporane. Uniunea Tineretului Comunist va acționa neabătut pentru a-și spori contribuția la unirea eforturilor tinerei generații de pretutindeni in lupta pentru pace și dezarmare, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.. Exprimind cele mai vii mulțumiri și recunoștința fierbinte pentru condițiile de muncă și viață ce sint asigurate tinerei generații, asigur conducerea partidului, pe dumneavoas- ' tră, mult stimate tovarășe secretar general, că tineretul patriei, strins unit in jurul partidului, ișt va consacra intreaga muncă și viață îndeplinirii in mod responsabil a sarcinilor de mare răspundere ce ii revin în făurirea destinului fericit, liber și independent al României socialiste.

CUVÎNTULMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Am ascultat cu viu interes și mîn- drie patriotică Raportul secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care face o analiză profund științifică a drumului parcurs de poporul român, sub conducerea partidului, pentru înălțarea României pe treptele mereu mai înalte ale progresului și civilizației socialiste.Străbatem, așa cum deosebit de plastic ați arătat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, o epocă agitată, omenirea fiind zguduită, de furtuni, de uragane economice, politice și militare. Ne-a mers la inimă însuflețitoarea chemare pe care ați adresat-o partidului, poporului, ca în aceste împrejurări, înfruntînd valurile uriașe, să navigăm cu mare atenție pentru a asigura înaintarea patriei noastre spre piscurile înalte ale comunismului. Suprema garanție a victoriilor noastre viitoare o. constituie înfăptuirile de pină acum și, așa cum pe bună dreptate' ați menționat dumneavoastră, orice om de bună credință poate constata, pe baza realităților, a faptelor, marile realizări ale poporului român în dezvoltarea economico-socială în anii socialismului.Așa cum ați subliniat și în Raportul prezentat Conferinței, mult stimate tovarășe secretar general, criteriul esențial al rodniciei muncii trebuie să-1 constituie permanent eficiența. Raportez Conferinței Naționale, dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, că în ziua deschiderii lucrărilor Conferinței Combinatul siderurgic Reșița și-a îndeplinit sarcinile de export pe anul in curs, onorind in termen toate contractele economice cu partenerii externi.Călăuziți de indicațiile dumneavoastră, in primii doi ani ai cincinalului actual, pe baza folosirii judicioase a agregatelor și materiilor prime, creșterii productivității muncii și întăririi disciplinei tehnologice,
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI DINU SĂRARUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elenă Ceaușescu,Stimați tovarăși,Sint, ca și dumneavoastră, cu mindrie, unul din milioanele de mărșăluitori devotați trup și suflet revoluției noastre socialiste, neostenit încrezător in victoria cauzei noastre, pentru că niciodată această țară, vitregită veacuri de-a rindul intr-o<.■istoria, de atîtea ori potrivnică și" greuPapăsată de juguri străine, n-aiavutbiniSruntea ei și la cîrma ei un partid' politic in stare să-i. repre- zinte:jși.,:să-i înfăptuiască visul milenar de libertate și neatirnare națională și economică, așa cum are azi in Partidul Comunist Român, catalizatorul unic al energiilor naționale in numele mai binelui zilei de azi și de miine, partid care a fost atît de inspirat, -incit să-și aleagă, la rindul lui, în fruntea sa un cirmaci atît de cutezător și de fierbinte împătimit de mai binele țării lui, teoretician și strateg, ginditor și

TOVARĂȘULUI PETRE ELENAam livrat suplimentar 20 mii tone cocs, 50 mii tone oțel aliat, 17 mii tone laminate finite pline și alte produse siderurgice. Anul acesta am gospodărit mai judicios elementele de aliere, cocsul și alte materii prime și materiale aduse din import, reușind să economisim 3,8 milioane mc de gaze naturale, să reducem consumurile energetice cu 10 195 MWh față de cotele alocate.Sîntem conștienți că, dacă organele și organizațiile de partid ar fi desfășurat o mai susținută muncă politico-educativă pentru creșterea răspunderii tuturor oamenilor muncii față de îndeplinirea sarcinilor, pentru ca fiecare să-și înțeleagă bine statutul de producător, proprietar și beneficiar și să acționeze in spiritul acestuia, rezultatele • obținute de colectivul nostru ar fi fost mult mai bune. Trebuie să arăt că în multe dintre neajunsurile prezentate în Raport ne regăsim și noi. Nu sîntem mulțumiți de coeficientul de scoatere a metalului obținut în acest an și nici de calitatea unor produse siderurgice pentru beneficiarii interni. Vă asigur că în prezent colectivul nostru depune eforturi susținute pentru .. soluționarea acestor probleme, militează . neabătut pentru întărirea ordinii și disciplinei, a răspunderii întregului personal muncitor din combinat în vederea înlăturării acestor neajunsuri.Dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, în magistralul Raport prezentat Conferinței Națio- • nale, ați arătat că industria metalurgică trebuie să asigure materiale necesare economiei naționale, să realizeze o valorificare superioară a materiilor prime și materialelor. întregul colectiv al combinatului, sub conducerea organizațiilor de partid, va desfășura o activitate susținută pentru a-și mări contribuția la reducerea și chiar eliminarea unor importuri de metal, prin creșterea volumului producției de oțeluri aliate și înalt aliate. Vom asigura, împreună cu Ministerul Industriei Metalurgice și institutul de cercetări de profil, condițiile modernizării actualei oțelării „Martin" în anul viitor și 
constructor, cum este președintele Nicolae Ceaușescu.Cu fireasca și marea răspundere față de destinele țării a activistului de partid îmi exprim azi, de la această tribună, adeziunea deplină și angajantă la lucrările Conferinței noastre și față de anvergura lucid revoluționară și incandescent patriotică a clarvăzătorului program de deșăvirșire a complexului proces de. edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, înfățișat nouă și poporului întreg de secretarul gene- 3 'răF'ăl '’Partidului Comunist 'ftornah.' '^ăpatrungătoare'a privire o.hieqlțvă j a celui - care face istoria României de azi âsupr'ă' operei noastre cdmtme, socialismul în România, se "împletește tulburător cu vizioriafismul și cutezanța inspirată a încercatului navigator într-o geografie politică și economică sfîșiată de atîtea contradicții și amenințată de atîtea primejdii, incit menținerea dreaptă și demnă a catargului pe care flutură drapelul sfint al corăbiei noastre este ea însăși unul din cele mai temerare acte politice, iar noi putem 

construirea unei oțelării electrice dotate cu instalație de gazare în vid, cu aport de căldură și de carburare avansată. Pe această bază, vom mări producția de oțel aliat și inalt aliat la peste 40.0 mii tone anual, din care 150 mii tone oțeluri aliate speciale, ceea ce va. duce la degrevarea economiei naționale de importuri, la reducerea efortului valutar.Cerința esențială pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați subliniat-o in Raport, ca în următorii trei ani să acționăm cu toată hotărîrea pentru realizarea programelor privind dezvoltarea mai rapidă a bazei energetice și de materii prime, supuse dezbaterii acestui inalt forum, ne implică și pe noi, oțelării reșițeni. Am stabilit și vom stabili în continuare asemenea măsuri care să asigure autonomia energetică a combinatului, prin sporirea producției proprii de energie electrică, utilizarea resurselor energetice secundare și gospodărirea judicioasă a acestora. Totodată, va crește producția în centralele proprii și va spori volumul resurselor energetice secundare recuperate cu 20 mii tone combustibil convențional, prin modernizarea unor instalații de încălzire, recuperarea căldurii din gazele arse și de la unele produse siderurgice.Sint mîndru că trăiesc, împreună cu generația mea, într-o epocă atît de luminoasă și de bogată in împliniri, cum este această epocă pe care, pe drept cuvînt, o numim „Epoca Ceaușescu". Sint mîndru că slujesc partidul, cauza sa, politica revoluționară și profund umanistă pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o promovați cu însuflețire și consecvență.în numele acestei pauze, noi,. oțe- larii reșițeni, vom munci cu toată dăruirea și răspunderea muncitorească pentru a ne îndeplini cu cinste sarcinile trasate de partid, pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru asigurarea progresului și prosperității patriei noastre scumpe, România socialistă.
fi siguri că azi cirma corăbiei noastre este încredințată unui strălucit și unanim recunoscut cirmaci ; drapelul nostru va flutura mîndru și independent, corabia noastră va înfrunta demnă toate furtunile.Vă rog să-mi îngăduiți acum să supun atenției dumneavoastră preocupările și gîndurile unui activist de partid din frontul culturii socialiste, front ce se constituie prin marile lui realizări într-o realitate definitorie și ea pentru progresul general al societății noastre și cu atit ’ rtiâi'‘m'ultl"clt Cit,', datorită cotjcejățtei . RCeÂH^escu, . fppltui;a a. Toșt benefic înscris in spațiul acțiunii politice cu puternica ei rezonanță modelatoare și mobilizatoare și cu marea ei virtute și vocație — asumarea răspunderii față de istorie. Iată de ce, in contextul apelului la lucida privire a actului nostru social-politic, adresat partidului și tuturor activiștilor săi de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului Central din iunie 1982, mă simt dator să subliniez, autocritic, de la angajanta tribună a 

conferinței, că rămînem Încă și mult datori față de cerințele atit de îndreptățite ale constructorilor ■ socialismului de a ne afla, oameni de cultură și creatori de cultură, in mijlocul lor, în mijlocul marilor mase care, prin munca lor eroică — acesta e cuvîntul și să nu pregetăm să-l rostim ca un omagiu pentru eforturile de excepție, in condiții grele, ale acestor oameni — ne cer, absolut îndreptățit, să mutăm centrul de greutate al acțiunii culturale de la centrul edilitar și instituțional lă centrul real al vieții poporului. Am mai spus și nu mă sfiesc să o repet că încă mai rămînem prizonierii unei concepții, dacă nu elitiste, in orice caz nerealiste, care face ca evenimentul cultural să se desfășoare neapărat în centru, ca și cind adevăratul centru n-ar fi inima marilor cartiere muncitorești, inima noilor orașe apărute pe harta țării, inima satului socialist, pentru că centrul întregii noastre vieți acolo este de fapt. E momentul, cred, să încercăm șă redimensionăm spațiul de acțiune al operei noastre culturale și niă gîndesc, de pildă, după experiența foarte pozitivă a stagiunii Teatrului Mic pe platforma industrială „23 August", să consacram evenimentul, premiera, lansarea faptului de cultură mereu în mijlocul oamenilor muncii. Cred că vernisajele multor expoziții pot avea loc acolo in primul rind și apoi la Sala Palatului, cred că putem pune în mișcare adevărate caravane expozi- ționale care să facă să circule pină în cele mai îndepărtate colțuri ale țării valorile culturii de care dispunem. Sint convins că și țăranii mei de la Slătioara, de sub Munții Căpă- ținii, pot și mai ales trebuie să se bucure de pinzele marilor noștri artiști, după cum cei care, la Motru, scot cărbune pot și trebuie să se bucure de prezența marilor artiști ai țării. In felul acesta și numai în felul acesta răspundem mesajului conducătorului partidului nostru de a ne pune cu adevărat arta in slujba constructorilor socialismului, și atunci intr-adevăr faptul de cultură va avea rezonanța politică autentică și direct productivă. Mă gîndesc, stimați tovarăși, "că in contextul conceptului cu privire la noua revoluție agrară, concept atit de favorabil revitalizării economiei noastre agrare și implicit revitalizării vieții spirituale a satului românesc, azi bogat reprezentată de o intelectualitate puternică, avind ea însăși, ca și. țăranul, dreptul legitim să ceară să se bucure de condițiile civilizației spirituale deloc inegale față de centru, mă gîndesc că ar putea fi luată in considerație susținerea activității culturale sătești direct de către centrele culturale consacrate ale țării.Viața satului de azi, tovarăși, e capabilă să recepteze bine și cu folos faptul de cultură, iar noi sîntem datori să fim prezenți in mijlocul țăranilor și al intelectualității sătești. Nu le mai putem cere lor să rămînă la țară, iar noi să facem cultura în Capitală ca pe timpuri.Din acest punct de vedere, cred că trebuie privită cu mult mai multă exigență și desfășurarea Festivalului național „Cîntarea'Ttoiiiâniei", a cărui i.'.forță.'mddelaloai'e;. educativă și -pa- -■trio.țfcă-trebuieîsăr'Și. afle izvorul, ășâ cum. spuneaMpreședintele Ceaușescu, in calitatea artistică autentică și înaltă a tuturor manifestărilor lui. Cred că sîntem Încă datori, serios datori, față de rolul revoluționar pe care trebuie să-1 aibă acest festival in formarea conștiințelor înaintate, ferme ideologic și politic, incandescent patriotice, exigent și competent devotate politicii Partidului Comunist Român.Festivalul „Cîntarea României" nu este numai o veselă horă, el trebuie să fie — este de datoria noastră să-i facem să fie așa — o înaltă școală a educației patriotice și estetice comuniste. Ajuns aici, mă văd dator ■să spun că, după opinia mea, Consiliul Culturii și Educației Socialiste se cuvine să se dovedească mult mai curajos și mai activ decît este acum în promovarea sistematică a unei politici care să favorizeze declarat o mai strinsă și mai convingătoare legătură a creatorilor și a faptului de cultură cu marile mase ale oamenilor muncii. Avem datoria să ne dovedim mult mai activi și mai implicați in sprijinirea ideii după care țara întreagă e astăzi una\și cultură ei una pentru întregul popor. Aș.vrea să spun, de asemenea, că, după opinia mea, cultura de masă nu mai poate insemna azi, în România, in stadiul actual de dezvoltare a României socialiste, o cultură paralelă cu a centrului, ci plonjarea în marile mase de constructori ai socialismului a unicei culturi socialiste, prin tot cp are ea mai bun. Așa am Înțeles eu mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu și avem datoria să facem totul, cum spune președintele nostru, pentru ca prin toate mijloacele cultura să fie a marilor mase. Cu alte cuvinte, supun atenției dumneavoastră revizuirea conceptului de cultură de masă, care adesea, nefericit pentru unii, mai înseamnă o cultură medie, pentru popor, spre deosebire de cultura cultă pentru elite. Poporul nostru este alcătuit in întregimea lui de oameni care au toate condițiile ca să acceadă la faptul de cultură, oricit de complicată, prin studii, ar fi receptarea ei, noi toți .sîntem, .în România, o singură elită, constructorii socialismului.Lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, Conferință determinată emblematic de cutezătorul program al celui de-al XII-lea Congres, al partidului, se constituie, așa cum s-a spus, într-un forum al întregii țări românești, cunoscută azi. și respectată în lumea întreagă, certificând independența și neatîrnarea noastră națională, vali- dind opera noastră de constructori ai socialismului, umplîrid de bucurie sufletul nostru de români pentru care tricolorul flutură demn pe cel mai înalt catarg al corăbiei noastre iubite, ' România, întărind mindria noastră de a fi aici, la Dunăre și Carpați, de sine stătători, noi, singurii stăpini și ai greutăților și ai izbînzilor noastre.Ingăduiți-mi, cu acest minunat prilej, să-i spun și eu președinte- ui nostru, și tovarășului nostru de luptă, conducătorului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că sîntem alături de domnia sa și vom fi menu alături de el, întotdeauna ală- uri de el. spre binele României, rpre mereu mai binele României.
'Continuare in pag. a IX-a)
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CUVÎNTULMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși, îndeplinindu-mt mandatul pe care mi l-a încredințat conferința județeană de partid Argeș, doresc să exprim în acest mare forum național deplina adeziune a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul nostru față de politica internă și externă a partidului și statului, precum și aprobarea lor unanimă față de documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționale. Noi, comuniștii și toți oamenii muncii din județul Argeș, considerăm că este o mare fericire faptul că într-o perioadă atît de complexă cum este cea pe care o străbate astăzi omenirea, poporul nostru are la cirma destinelor sale un mare conducător, un comunist de mare omenie, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, în a cărui activitate își găsesc o strălucită întruchipare înseși trăsăturile care asigură forța de nebiruit a partidului nostru.Raportăm Conferinței Naționale că în perioada care a trecut de la Congresul al XII-lea, organizația noastră județeană de partid s-a implicat mai profund în toate problemele majore ale dezvoltării, economi- co-sociale, acționînd pentru aplicarea în viață a noului mecanism economico-financiar, a principiilor autoconducerii muncitorești, creșterea răspunderii tuturor oamenilor muncii față de îndeplinirea planului economic. în acest timp, in județul nostru au fost puse în funcțiune 293 capacități și obiective economice noi, în valoare de peste 15,7 miliarde lei și au fost date în folosință peste 12 800 apartamente. A continuat in mod deosebit să se dezvolte industria chimică, care dă 47 la sută din valoarea producției industriale a județului. Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe searetar general, că, în cinstea Conferinței Naționale a partidului, constructorii și petrochi- miștii de la Combinatul petrochimic Pitești au pus în funcțiune instalații de mare importanță pentru e- conomia României, eliminînd astfel importuri în valoare de circa 30 milioane dolari anual, iar prin punerea in funcțiune a două instalații de recuperare a gazelor — care se ardeau — acum se economisesc anual 65 000 tone combustibil convențional.Așa după cum se subliniază și in Raportul prezentat Conferinței Naționale, un accent mai mare am pus pe ramurile legate direct de baza energetică și de materii prime, avînd drept rezultat faptul că anul acesta minerii din județ vor extrage su-
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ION POPESCU-PUJURIMult stimate tovarășe secretar general,, Stimați tovarăși,... .Participăm la actuala Conferință Națională a partidului cu sentimentul, de legitimă bucurie, că acest e- veniment are loc în atmosfera de muncă și responsabilitate care caracterizează întregul nostru partid, întregul nostru popor. Ascultînd Raportul pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a prezentat în fața Conferinței Naționale, document programatic care reflectă marile realizări obținute de poporul român în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, nu putem să nu fim mîndri că toate aceste importante înfăptuiri au fost dobîndi- te într-o lume bîntuită de crize și convulsii, de provocări și destabilizări. Datorăm acest climat sănătos, de muncă, de creație, de rodnice înfăptuiri, maturității partidului nostru conducător,-cu o experiență de aproape un secol, înțelepciunii secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu — călit el însuși de cinci decenii la focul luptei revoluționare — care ține în mină cu fermitate cirma destinului poporului, a României socialiste.Relevînd rolul experienței trecutului, al istoriei in aprecierea corectă a prezentului și, firește, al drumului spre viitor, aș vrea să subliniez importanta tezei formulate de secretarul general al partidului la Plenara din 1—2 iunie a.c. cu privire la necesitatea cunoașterii istoriei ca fundament ai muncii ideologice, educative, ce o desfășoară partidul nostru.. Pentru tineri îndeosebi, cunoașterea istoriei este un mijloc de a se orienta în viața socială, deoarece, cunoscind ce a fost mai înainte, ei vor înțelege mai ușor relațiile sociale în care sînt chemați să se integreze. Lecția de istorie a României moderne oferă o cheie sigură a înțelegerii realităților prezentului socialist, a profundelor transformări revoluționare, sociale, politicei economice, spirituale ce au avut loc în viața patriei noastre în anii de după cel de-al IX-lea Congres al partidului. Prin cunoașterea trecutului, a muncii și luptei înaintașilor, care nu de puține ori au. sfințit cu singele lor apărarea libertății și ființei naționale, se cimentează o legătură afectivă cu țara, cu oamenii și pămîntul ehAți cerut, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, adresîndu-vă partidului, întregului nostru popor, de la înalta tribună a Conferinței Naționale, să muncim cu toții în așa fel incit să demonstrăm forța și trăinicia societății noastre socialiste, să asigurăm ridicarea patriei pe culmi noi de progres și civilizație. Desigur, ne bizuim, în înfăptuirea acestei cutezătoare cerințe, pe capacitatea partidului de a conduce patria și poporul spre noi victorii, pe hotărârea nestrămutată a tuturor oamenilor muncii din patria noastră de a îndeplini exemplar prevederile Programului partidului. Dați-mi voie să afirm, cu justificată mîndrie,
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI ALEXANDRINA GĂINUȘEMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Conferința Națională — eveniment de însemnătate istorică in viața partidului, a întregului nostru popor — a dobindit o deosebită strălucire

TOVARĂȘULUI ION SÎRBUplimentar peste 100 000 tone cărbune, iar petroliștii și-au depășit planul a- tnual la țiței Prin utilizarea materialelor refolosibile in execuția unor produse și prin recondiționarea pieselor de schimb, oamenii muncii din industria argeșeană au realizat economii de peste 400 milioane lei, ur- mind ca pînă la sfîrșitul anului valoarea acestora să depășească 470 milioane lei; s-a acționat mai bine și pentru recuperarea materialelor refolosibile, depășindu-se prevederile cu 7 200 tone oțel, 225 tone aluminiu și bronz, 147 tone materiale refractare, 400 tone uleiuri minerale, uzate și altele. în acest an, valoarea materialelor, utilajelor și agregatelor asimilate prin care contribuim la reducerea efortului valutar depășește 280 milioane lei. -în continuare, vorbitorul a arătat că atît/în industrie, cit și in activitatea de investiții din județ se mențin încă o serie de neajunsuri. Mai sint întreprinderi care nu-și realizează ritmic sarcinile de plan la toți indicatorii și, în primul rind, la producția fizică ; se manifestă serioase neajunsuri în organizarea muncii, în punerea la timp în funcțiune a unor capacități de producție ; se mai manifestă unele cazuri de indisciplină in muncă, de indiferență față de ridicarea calificării profesionale, față de promovarea experienței înaintate ; aplicarea unor invenții șl inovații de mare valoare se face încă cu încetineală ; mai e- xistă încă risipă de materii prime și materiale.Iată de ce — a subliniat vorbitorul — în lumina indicațiilor date de dumneavoastră, tovarășe secretar general al partidului, la acest istoric eveniment, Conferința Națională, vom pune un accent mai puternic pe înțelegerea profundă de către toți oamenii muncii a rolului lor de proprietari ai mijloacelor de producție, de producători și beneficiari, pe creșterea răspunderii acestora față de proprietatea socialistă. Prin toa- • t'fe formele și mijloacele muncii politice, vom acționa pentru a cultiva în rindul maselor mîndria patriotică . față de trecutul glorios și mărețele împliniri revoluționare ale poporului, hotărirea lor de a fi gata oricînd să slujească cu credință și devotament cauza partidului, a socialismului și comunismului.Referindu-se la agricultură, vorbitorul a spus : deși în acest an, pe județ, am îndeplinit și depășit sarcinile de plan la principalele produse agricole, realizind și depășind livră-
că un rol important în acest proces constructiv revine istoriei. Din paginile de glorie ale istoriei Româniși desprindem luminoase fapte de eroiirh, de dăruire patriotică ce vin să însuflețească generațiile de azi, să contribuie la dezvoltarea dragostei lor față de patrie, la întărirea hotăririi de a face totul pentru1 continua ei înălțare.în această ordine de idei, permi- teți-mi, stimați tovarăși delegați, ca, referindu-mă pe scurt la unele probleme ale istoriei poporului român, să subliniez cit de actuale, cit de necesare și cit de fundamentate, din punct de vedere științific și politic, sint tezele privitoare la unitatea a- cestei istorii, la adoptarea unei concepții și metodologii care să asigure o tratare unitară >a dezvoltării poporului român, in multimilenara sa istorie, pe care le datorăm secretarului' general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. îmi este deosebit de plăcut să informez Conferința Națională, pe tovarășul secretar general al partidului, că, în cadrul dezbaterilor care au avut loc după Plenara din 1—2 iunie, istoricii noștri au îmbrățișat cu căldură noua orientare dată de conducerea partidului celor care cercetează, scriu și predau istoria poporului român.Ne aducem aminte, totodată, de sfatul înțelept pe care secretarul general al partidului l-a dat reprezentanților oamenilor de știință din domeniul istoriei la consfătuirea din mai 1980 de a nu ne pripi cu tipărirea primelor volume din Tratatul de istorie deoarece multe probleme importante de concepție și metodologie nu erau încă pe deplin lămurite.Cînd conducerea partidului a cerut istoricilor să elaboreze un nou tratat de istorie a României, nu a cerut o altă ediție. îmbunătățită a celui precedent, ci o nouă carte, în care să se afle cuceririle gîndirii istorice și politice ale partidului nostru, în etapa actuală, cu privire la trecutul poporului român și, desigur, cu privire la trecutul însuși al partidului nostru. Acegștâ nouă carte, în mai multe volume, va trebui să fie unitară și consecventă, de la primul pînă la ultimul volum. Nu este, firește, în intenția noastră să acuzăm pe cineva din trecut că istoria noastră nu a fost scrisă așa cum o înțelegem și cum o simțim că trebuie scrisă astăzi. Dimpotrivă, ne folosim de acest prilej ca să omagiem pe marii istorici din trecut, care, cu mare dragoste și sirguință, s-au ostenit și au alcătuit cărți de istorie de mare folos la timpul respectiv. Dar noi, adepți ai filozofiei materialist-dialec- tice, știm că fiecare epocă istorică își are propria ei fizionomie, în care se înscriu și limitele ei, in raport cu dezvoltarea continuă a societății și a gindirii umane. Din această cauză — și nu numai din aceasta — vechea istoriografie n-a reușit să prezinte istoria poporului român intr-o viziune unitară, la scara întregii patrii, a daco-romanilor in spațiul geografic carpato-danubiano-pontic pe care îl ocupă de mii de ani.Unitatea poporului nostru este multimilenară, ea vine din trecutul
prin exceoționalul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Document de inestimabilă valoare teoretică și practică, Raportul face o profundă analiză științifică și realistă a modului de îndeplinire a hotă- ririlor Congresului al XII-lea. definește limpede și concis stadiul actual al construcției socialiste și stabilește cu îndrăzneală revoluțlo- 

rile la-fondul de stat, majoritatea unităților agricole obținind peste 3 200 kg griu la hectar și peste 5 000 kg porumb la hectar, trebuie să arăt că in acest sector mai avem incă de luptat cu o serie de mentalități și practici înapoiate, care se reflectă in faptul că nu valorificăm integral marele potențial al agriculturii noastre socialiste.Am reținut criticile severe pe care le-ați formulat, mult stimate tovarășe secretar general, cu privire la creșterea contribuției gospodăriilor de la sate pentru asigurarea auto- aprovizionării. Și în județul nostru s-a manifestat concepția eronată că sporind efectivele in gospodăriile proprii ale locuitorilor satelor aceștia se vor îmbogăți. Or, după cum bine ați precizat dumneavoastră, dezvoltarea zootehniei in gospodăriile sătești reprezintă o cale sigură de asigurare a cerințelor autoaprovi- zionării și in același timp de creștere a cantităților de produse livrate la fondul de stat. In spiritul indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, acor- dînd toată atenția sporirii efectivelor și producției animaliere, în unitățile agricole, vom acționa și spri- . jini cu toată hotărirea pe toți locuitorii satelor, indiferent de ocupația lor, să crească un număr sporit de animale, pentru a-și asigura fiecare consumul și a livra totodată către stat, pe bază de contract, ceea ce îi prisosește, obținind astfel venituri substanțiale.Vă rog să-mi permiteți să exprim și cu acest prilej sentimentele de adine respect față de activitatea neobosită pe care o desfășurați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, pentru propășirea scumpei noastre patrii,, pentru creșterea prestigiului ei In lume. Adoptarea de către O.N.U. a celor două rezoluții inițiate de țara noastră privind reducerea bugetelor militare și dezarmarea reprezintă o nouă mărturie a justeței, realismului și principialității politicii externe românești, a înaltului prestigiu de care se bucură pretutindeni în lume ilustrul conducător al României socialiste, eminentă personalitate a vieții politice contemporane, neobosit militant pentru cauza păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sintem profund convinși că partidul nostru, puternic prin unitatea sa de monolit, identificat pe deplin cu aspirațiile și năzuințele întregului nostru popor, avînd in fruntea sa pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, înflăcărat revoluționar și patriot, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, va face ca România să'devină mai prosperă și mai înfloritoare, ridieînd-o neabătut pe noi trepte de progres și civilizație.
îndepărtat al statului dac centralizat și independent condus de Bure- bista. Această unitate a supraviețuit tuturor vicisitudinilor timpului, poporul, "indiferent în "ce formațiune statală s-a aflat și ce nume a purtat, și-a păstrat limba, obiceiurile și întreaga sa spiritualitate. Moldovenii, muntenii, dobrogenii, ardelenii, bănățenii au știut totdeauna că aparțin aceluiași neam, cobqrîtor din traco- daci, și care au fost denumiți mai . tîrziu valahi sau vlahi. în evul mediu nu numai cronicarii noștri, ci și. numeroși cărturari ai Europei vorbeau despre Valahia, Transilvania și Moldova ca țări locuite de același popor. Șe știe prea bine, dealtfel, că însăși existența mai multor state feudale românești a fost o modalitate de rezistență și de apărare a poporului, de , afirmare a libertății și neatîrnării în confruntarea* cu tot felul de pericole, specifice epocii.De o mare însemnătate pentru a- firmarea acestei concepții este tratarea Unitară a istoriei moderne, adică necesitatea integrării istoriei partidului în istoria generală a țării.Frontul nistru istoric, urmînd indicațiile documentelor partidului din ultimii Iff ani, îndrumările directe ale sectetarului general al partidului, a elaborat o serie de lucrări care se înscriu în această orientare, de a concepe în mod unitar istoria partidului și poporului, de a avea o singură istorie, așa cum s-a .arătat în Expunerea tovarășului Nigolae Ceaușescu la Plenara din 1—2 iunie 1982. Această integrare corespunde adevărului istoric că partidul nostru s-a născut în mijlocul -poporului român la sfîrșitul veacului trecut, s-a afirmat ca forța lui cea mai înaintată și, în ultjmă instanță, s-a dovedit apărătorul principal al intereselor-sale fundamentale. Călit în confruntări politice timp de mai multe decenii, partidul clasei muncitoare, aliindu-și forțele înaintate ale țărănimii și ale intelectualității, a cucerit puterea politică în anii revoluției de eliberare socială și națională declanșată după 23 August 1944, ca o consecință firească, legică a dezvoltării societății românești în epoca modernă.Cu deplin temei, cu o netăgăduită autoritate morală, partidul nostru, prin conținutul programatic al documentelor pe care le dezbate în cadrul Conferinței Naționale, clîea-/ mă pe toți slujitorii istoriei să-și ridice calitatea muncii lor la nivelul pe care îl pretinde pe drept cuvint societatea noastră socialistă.în încheiere, aș vrea să-mi exprim convingerea că documentele adoptate la actuala Conferință Națională a partidului, care conferă cunoașterii istoriei un loc de bază în activitatea ideologică, de educație politică și patriotică, ne vor însufleți și mai mult în elaborarea istoriei unice a poporului român, pe care o așteaptă milioanele de cititori dornici să-și regăsească înaintașii într-o lumină cît mai însuflețitoare și pe măsura exigențelor lor.
nară, cu o rară forță de pătrundere a esenței fenomenelor economice și social-politice, căile și modalitățile de acțiune cele mai eficiente pentru neîntrerupta ascensiune a României, in deplină independență și suveranitate, pe culrru tot mai inalte de civilizație și progres.Prin bogăția și caracterul novator ale conținutului său, prin spiritul 

militant, profund revoluționar pe care îl generează, Raportul atestă o dată mai mult înaltele calități ce - caracterizează proeminenta personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Este o adevărată fericire pentru partidul nostru, pentru întregul popor român că au în frunte un asemenea conducător de excepție, care întruchipează cele mai alese virtuți ale națiunii noastre socialiste, îi cunoaște ca nimeni/ altul nevoile și aspirațiile spre progres, fericire și demnitate și care își dăruiește fără s. rezerve, cu pasiune revoluționară, energia clocotitoare, marea sa capacitate de gîndire și acțiune propășirii patriei, libertății și independenței popoarelor, cauzei socialismului și păcii în lume.Din magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului se desprinde concluzia mobilizatoare că, sub conducerea înțeleaptă a partidului, prin eforturile unite ale întregii națiuni, se îndeplinesc ferm, cu consecvență, istoricele hotăriri ale Congresului al XII-lea. Bilanțul remarcabilelor realizări în toate domeniile construcției socialiste oglindește justețea politicii partidului nostru, a măsurilor luate sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru perfecționarea întregii activități economico-sociale. în perioada care a trecut de la Corf- gresul al XII-lea a crescut rolul conducător , al partidului în toate domeniile de activitate, partidul nostru își îndeplinește tot mai bine rolul de centru vital al întregii națiuni.Așa cum se subliniază în Raportul prezentat Conferinței Naționale de tovarășul secretar general al partidului, pe baza trainică a dezvoltării economice, în această perioadă au avut loc importante mutații ' și în calitatea vieții, ceea ce demonstrează elocvent că tot ce se făurește în țara noastră urmărește înfăptuirea țelului fundamental al politicii partidului și statului nostru — creșterea neîntreruptă a bunăstării materiale și spirituale a poporului.Viata a demonstrat pe deplin justețea concepției partidului nostru conform căreia ridicarea nivelului de trai este indisolubil legată de dezvoltarea bazei materiale a societății, de creșterea venitului național și sporirea avuției naționale, a ■ validat, cu puterea de convingere a faptelor, politica de industrializare, factorul principal al dezvoltării tuturor celorlalte ramuri ale economiei naționale, al ridicării bunăstării celor ce muncesc.Ca urmare a măsurilor luate de partid, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Programul-directivă de creștere a nivelului de trai și de ridicare continuă a calității vieții în perioada 1981—1985 adoptat de Congresul al XII-lea se înfăptuiește cu succes. Retribuția medie reală a personalului muncitor va fi la sfîrșitul anului 1983 cu 4 la sută mai mare decît în 1980. Consumul pe locuitor la unele produse alimentare este apropiat sau chiar îl depășește pe cel realizat într-o serie de țări, dezvoltate din pun’ct de. vedere economic. A crescut sisterpatic înzestrarea populației cu bunuri ;de folosință îndelungată, de uz casnic și cultural, a sporit ponderea cheltuielilor pentru produsele nealimentare și pentru servicii. în actualul cincinal se construiesc 900 000 de locuințe, din care numai în anul viitor vor fi date în folosință 180 000. S-a diversificat rețeaua de turism, numeroase unități turistice fiind modernizate și dotate cu noi capacități. Prin grija partidului și a statului nostru s-a îmbunătățit asistența sanitară, s-a extins baza materială a acesteia. Statul nostru cheltuiește pentru acțiuni social-culturale aproape 3 700 lei pentru fiecare locuitor. O expresie vie a mutațiilor calitative survenite în nivelul de trai al poporului o constituie creșterea duratei medii de viată de la 42 de ani în 1932 la 70 în 1980.Pentru a aprecia însemnătatea și dimensiunile reale ale acestor înfăptuiri trebuie să ținem seama că ele au fost realizate în condițiile în care economia mondială este afectată de adîncirea crizei economice, financiare, energetice, de materii prime. Este elocvent faptul că în timp ce în lumea capitalistă șomajul reprezintă aproape 10 la sută din forța de muncă, atingînd cel mai înalt nivel după cel de-aj doilea război mondial, in țara noastră s-au creat numai în cincinalul precedent un milion de noi locuri de muncă, iar în 1983 numărul personalului muncitor în economia națională va fi cu 200 mii mai mare decît în 1980. Aceasta constituie una din cele mai grăitoare expresii ale superiorității orîndui- rii noastre socialiste, a profundului umanism al politicii Partidului Comunist Român.Vă rog să-mi permiteți să relev și în fața Conferinței Naționale că în aplicarea politicii partidului și statului de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, un rol de seamă îl are tovarășa doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de renume mondial. personalitate de seamă a vieții noastre social-politice, care acordă un sprijin generos soluționării problemelor complexe cu care ne confruntăm zi de zi și în aceste sectoare de activitate.O deosebită însemnătate pentru traducerea în viață cu consecvență a politicii partidului de continuă ridicare a bunăstării materiale o are Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială în perioada 1983—1985 -.supus dezbaterii Conferinței noastre. 'Programul materializează concepția originală a secretarului general al partidului nostru privind întronarea cu mai multă consecvență și în acest domeniu de activitate a principiului eticii și echității socialiste, asigurarea creșterii rolului și răspunderii organelor locale în aplicarea fermă a principiilor autoconducerii și autoaprovizionării, participării oamenilor muncii la conducerea tuturor sectoarelor, întăririi ordinii și disciplinei în toate domeniile de activitate.Prevederile programului sînt de natură să asigure condițiile materiale pentru creșterea continuă a bunăstării întregului popor, pentru ridicarea calității vieții pe noi trepte. Trebuie subliniat însă că îndeplinirea riguroasă a prevederilor sale depinde în mod hotăritor de sporirea producției industriale și a- gricole, de creșterea eficienței muncii în toate domeniile de activitate. 

Așa cum ne-a atras atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu și în magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale, numai pe măsura creșterii venitului național vom dispune de mijloacele necesare înfăptuirii programului de creștere a bunăstării materiale și spirituale a poporului. Este necesar ca organele de partid și de stat să combată cu mai multă fermi-, tate tendințele consumatoriste, mentalitățile potrivit cărora s-ar putea consuma fără a produce. Trebuie să facem să înțeleagă toată lumea că nu putem consuma mai mult decît permite dezvoltarea economiei naționale.înlăturarea disproporției apărute între cererile de consum și nivelul producției bunurilor de consum se poate face numai prin dezvoltarea producției materiale și a producției bunurilor de consum și prin servicii. Trebuie luată atitudine hotărîtă față de practicile negative — ce se manifestă în unele județe — de a nesocoti interesele generale ale statului, prin neindeplinirea în totalitate a obligațiilor privind livrarea produselor agroalimentare la fondul de stat, de a consuma mai mult decît s-a prevăzut prin plan. Așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, să punem neîntirziat capăt situației în care satele se aprovizionează de la orașe cu produse agroalimentare, să facem totul ca toți cei care dețin pămînt să-l lucreze
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI HAJDU GYOZOMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Putem fi fericiți că noi, scriitorii acestei patrii comune, ai României care i-a fost atît de dragă și lui Eminescu — români, maghiari, germani și de alte naționalități — sintem azi în măsură să spunem — cu fruntea sus, cu conștiința împăcată: în România sînt astăzi milioane și milioane de oameni care caută și citesc operele scriitorilor, oameni devotați cu trup și suflet patriei lor socialiste, partidului comunist. Niciodată în țara noastră cuvîntul scriitoricesc adevărat și frumos, cu un conținut umanist, revoluționar, nu s-a bucurat de o mai mare'rezonanță socială ca astăzi ; niciodată în țara noastră literatura nu s-a bucurat de prestigiul de care ea se bucură astăzi.Cu aceeași conștiință curată și mîndrie patriotică putem să adăugăm la toate acestea următorul adevăr de necontestat : niciodată în România scriitorii de naționalitate maghiară, devotați cauzei socialismului nu s-au bucurat de o mai mare cinstire, de o mai sinceră prețuire și dragoste ca astăzi.Niciodată în România nu au existat atîtea reviste literare și de cultură, în limba maghiară, de un înalt nivel calitativ, cu atîția cititori, atît de mult apreciate, în țară și peste hotare, cum sînt astăzi — i®f4ingă CO- tidianele și șăptămînalere-mâghiare — revistele Korunk, Utunk, Napsu- gar, Dolgozo No din Cluj-Nâpbca, Igaz Szo, Uj Elet din Tg. Mureș, A Het și Muvelodes în București.Toate acestea le datorăm unicei noastre forțe revoluționare conducătoare, puternicului nostru partid. Partidului Comunist Român, și mai presus de toate, conducătorului îndrăzneț, revoluționar care a completat conceptele adevărului, democrației, libertății, independentei naționale, egalității în drepturi, prieteniei frățești cu conținuturi mereu noi, inedite, marelui om politic care, sub bolta senină a patriei noastre comune a instituit o respirație liberă, demnă, pentru toți fiii patriei.Vă rog să-mi permiteți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca de la tribuna conferinței să vă mulțumesc în numele întregii suflări maghiare din România, pentru sinceră omenie, pentru patriotism românesc autentic și internaționalismul de nezdruncinat, pilduitoare pentru întreaga lume,

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE HURBEANMult stimate tovarășe secretar general,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Am ascultat cu deosebit interes și adincă emoție magistrala expunere prezentată de secretarul general al partidului în fața forumului național al comuniștilor. Vă rog să-mi permiteți ca, in temeiul mandatului încredințat de organizația județeană de partid Alba, să-mi exprim deplina aprobare față de conținutul Raportului prezentat, totala adeziune la .ideile novatoare, de înaltă valoare principială, cuprinse în acest imnortant document — amplu și în- suflețitor program al angajării revoluționare in îndeplinirea hotăriri- lor Congresului al XII-lea.în acest an, în care aniversăm trei decenii și jumătate de la proclamarea Republicii — eveniment istoric în viața poporului român — raportăm Conferinței Naționale a partidului că județul nostru se află in plin progres economic și social. Realizăm în industrie, in numai 55 de zile, producția anului 1965, an deschizător de epocă nouă în procesul edificării socialiste a patriei. An de an beneficiem de fonduri mari de investiții, care asigură industrializarea continuă a județului. Peste puțin timp va intra în funcțiune o a doua hidrocentrală pe, rîul Sebeș. Au inceput, cu 9 luni mai devreme, probele mecanice la o primă capacitate, de 1 000 tone pe zi, de prelucrare a minereului cuprifer de la Roșia Poieni, obiectiv de însemnătate deosebită pentru economia națională.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, prin angajarea fermă a organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, pe cele 11 luni ale acestui an am depășit planul producției-marfă industriale cu 239 milioane lei. De asemenea, ne-am onorat sarcinile la export pe întregul an cu 33 de zile mai devreme, preliminînd, pe această bază, o depășire de 320 milioane lei. Am realizat, in același timp, o reducere a importului cu peste 80 milioane lei.Sintem ferm hotăriți să realizăm, înainte de termen, toți indicatorii de plan.Răspunzind prin fapte indicațiilor dumneavoastră privind reducerea consumurilor de materii pfime, materiale, energie și combustibil, am organizat mai bine activitatea unită

in mod corespunzător, să obțină maximum de producție pe fiecare metru pătrat. Fiecare cetățean care locuiește la sate să crească animale, păsări, atît pentru consumul propriu, cît și pentru a contracta cu statul.Răspunderi deosebite pe linia înfăptuirii programului de autocondu- cere și autoaprovizionare revin ministerelor și unităților producătoare de bunuri materiale de consum, care trebuie să livreze integral la termenele, in structura și normele de calitate stabilite mărfurile prevăzute în plan și contracte. Organele centrale au datoria să manifeste mai multă preocupare in repartiția teritorială a bunurilor de consum, conform prevederilor programului, iar Ministerul Comerțului Interior să lichideze neajunsurile existente în a- provizionarea ritmică a populației cu produsele solicitate, să asigure un comerț civilizat, o bună servire a cumpărătorilor.în virtutea răspunderilor ce mi s-au încredințat, mă angajez în fața Conferinței Naționale, a. dumneavoastră, mult stimate tovarășp secretar general, că voi acționa cu toată energia pentru lichidarea neajunsurilor existente, pentru ca obiectivele și sarcinile Programului de autocon- ducere și autoaprovizionare să fie realizate în bune condiții.De numele și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, pre
pentru înțelepciunea cu care ve- gheați neobosit asupra frăției și unității de nezdruncinat, bazate pe o deplină egalitate in drepturi, dintre poporul român și naționalitatea conlocuitoare maghiară din România, apărînd această frăție și unitate ca pe o bogăție de preț. Vă mulțumim din inimă pentru că în calitatea dumneavoastră de militant comunist nu ați dat nicicînd semne de oboseală în lupta pe care o duceți — de mai bine de 50 de ani, din vremea tinereții dumneavoastră comuniste — împotriva 'josnicei, periculoasei racile a omenirii, împotriva forțelor întunecate, inumane, ale naționalismului. șovinismului, rasismului, împotriva prejudecăților de tip fascist.Vă mulțumim că în calitatea dumneavoastră de mare patriot român ne-ați sădit în suflete și în gînd acel adevăr atît de pregnant definit de către dumneavoastră : „Orfan e poporul care nu-și cunoaște și nu-și respectă istoria". Dumneavoastră ați fost acela care ne-ați eliberat de întunericul fără orizont al acestei existențe orfane, din tumultul întunecat al nihilismului naționalist, dogmatismului și practicilor sectare, conducîndu-ne prin zări luminoase, într-o perioadă istorică de timp relativ scurtă ca. împreună cu poporul român, naționalitățile care trăiesc la noi în tară să muncească pentru progresul ei, intr-o strinsă frăție și unitate. !Șă, vă ,;bjnecuylnțeze soarta:.pentru toate 'acestea și pentru alte ntlmerba^ • se fapte istorice perene. Pentru că în spiritul concepției dumneavoastră revoluționare acum, aici, noi putem afirma cu încredere, insuflîndu-ne crezul dumneavoastră comunist, că nu există îndatorire și răspundere mai mare, mai sfîntă și mai nobilă pentru un comunist, pentru un patriot sau scriitor decît aceea de a servi partidul, de a servi poporul, cauza socialismului și comunismului în România. Si nu poate exista un țel mai drept, mai scump, mai înălțător decît acesta pentru nici un comunist maghiar din România, pentru nici un scriitor maghiar din țara noastră.Ascultînd, cu adîncă emoție, cu îndreptățită mîndrie patriotică, magistralul Raport rostit aici, la Conferință, de secretarul general al partidului nostru, Raport cu care mă declar intru totul de acord, mi-au venit în minte următoarele cuvinte- ale unuia dintre marii noștri scriitori comuniști : „Partidul și guvernul ne-au dat tot ceea ce ni se putea da, 
ților, reușind ca în acest an, comparativ cu 1980, să reducem cheltuielile materiale cu 244 milioane lei și să economisim, pe 11 luni, in condițiile depășirii producției planificate, peste 7 000 MWh energie electrică.Angajați cu toată răspunderea pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, utilizind mai bine pămîntul, baza materială și forța de muncă de care dispunem, organizînd mai bine activitatea unităților agricole, a specialiștilor, producțiile vegetale și animale au sporit substanțial. Agricultura județului înscrie în acest an, printre realizările sale, sporirea cantităților de produse vîndute statului : cu 55 la sută mai mult la griu, față de 1981, cu 83 la sută mai mult porumb ; de asemenea, efectivele de animale au crescut față de 1980 cu 52 000 ovine, cu 46 000 porcine și 655 000 păsări, ceea ce reprezintă o garanție a înfăptuirii Programului de autoconducere și autoaprovizionare.Sintem hotăriți, așa cum ne-a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, să ne preocupăm in mai mare măsură de creșterea producțiilor vegetale și animaliere în gospodăriile individuale. Vom pune capăt tendințelor ce se mai manifestă în unele comune ca locuitorii să se aprovizioneze de la orașe.Pe bună dreptate ați subliniat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, faptul că a slăbit răspunderea cadrelor, a specialiștilor, față de bunul mers al unităților agricole. Numai așa se explică menținerea neajunsurilor în activitatea unor cooperative agricole de producție, întreprinderi agricole de stat și stațiuni pentru mecanizarea agriculturii, cu consecințe negative asupra producțiilor vegetale și animale, a eficienței economice a acestora. Faptul că, în momentul de față, activitatea desfășurată in unele unități agricole nu se ridică la nivelul dotării tehnico-materiale a acestora reflectă slaba preocupare privind buna organizare a muncii, asigurarea ordinii și disciplinei în producție și, în ultimă instanță, o scăzută eficiență a activității politico-organizatorice, a muncii de partid în ansamblul său. Toate acestea impun comitetului județean, organelor și organizațiilor de partid un efort mai susținut pentru ridicarea la un nivel superior a activității politico-educative, de creștere a conștiinței comuniștilor, a spiritului de răspundere al cadrelor de 

ședintele țării, se leagă nu numai toate marile izbinzi ale României socialiste în cea mai rodnică și fertilă perioadă din multimilenara sa istorie, ci și prestigiul ei pe plan internațional, care s-a ridicat la cote fără precedent pe toate meridianele lumii. Conducători de stat și personalități politice dc prim’rang din toate țările, opinia publică mondială dau o înaltă apreciere clarviziunii, ințelepciunii și gindirii social-politice cutezătoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, activității sale neobosite pentru pace, libertate și dreptate socială; Aprecierile și orientările cuprinse in Raportul prezentat Conferinței Naționale constituie o nouă contribuție a partidului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale în interesul popoarelor, al cauzei socialismului și păcii în lume.în încheiere, vă rog să-mi permiteți să îmi exprim deplinul acord cu Raportul și celelalte documente supuse dezbaterii și să încredințez Conferința Națională, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar, general, că nu voi precuDeți nici un efort pentru înfăptuirea întăririlor adoptate, a întregii politici a partidului și statului nostru, politică consacrată binelui și fericirii poporului, măreției României socia- liște.
și nu ne-au luat decît un singur drept — acela de a scrie prost". Sîijt fără doar si poate — cuvinte potrivite. Este intr-adevăr așa : partidul nostru, personal tovarășul .Nicolae Ceaușescu, ne-au privat, pe noi, scriitorii, fără deosebire de naționalitate, de „dreptul ‘ de a scrie prost. Iată în ce constă lipsa de drepturi a scriitorilor români, maghiari, germani și de alte naționalități din țara noastră !Unele cercuri și posturi de radio imperialiste din Occident, calomni- indu-ne și deformind în mod tendențios realitățile patriei noastre, afirmă despre noi, scriitorii din România, că nu creăm în mod liber, ci la cuvîntul partidului. Răspunzîn- du-Ie, vă rog să-mi permiteți să afirm că noi, scriitorii României socialiste — români, maghiari, germani și de alte naționalități — urmăm intr- adevăr comandamentele partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, numai că — și asta uită dușmanii noștri — inima noastră aparține partidului ! Pînă la ultima suflare inima noastră va bate pentru gloriosul nostru partid, pentru popor, pentru patrie, pentru iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ca un copil purtat la sin care-șî privește mama, așa ne ridicăm și noi — fiii de limbi diferite ai aceleiași țări — privirile către patria noastră. Către o patrie în care noi toți, maghiarii din România, deopotrivă cu poporul frate român, ne adunăm cu puterfeă linei singure voințe în jurul ' viteazului purtător de stindard al libertății, ..ip.cjgpțyjdeplei și dorinței " wâătre de 'pa'c.e, în jurul tovarășului Nicolae Ceaușdscd.O, mamă mult iubită ; o patrie mult iubită ; o fericire, pace, pentru tine trăim, pentru tine scriem, muncim și ție îți dorim, cu vorbele Iui Eminescu, binecuvîntată țâră, țară românească, dulce Românie. „Fiii tăi trăiască numai în frăție". Și ipentri ca acel „la trecutu-ți mare, mate viitor" să se împlinească, să-i urăm putere de creație, sănătate și mulți- mulți ani de neîncetate izbinzi acelui om de stat și mare revoluționar român, care, aflîndu-se în fruntf noastră, a scurtat în această țară, ii tr-o măsură nemaicunoscută pîn acum în istorie, calea de la suflet 1; suflet, de la om la om, de la româr. la maghiar, de la maghiar la român. Să trăiască — pentru fericirea noastră,. a tuturora — eroul comunist de azi al României — tovarășul Nicolae Ceaușescu.
conducere, al tuturor oamenilo muncii din județ.înțelegînd imperativul major < etapei actuale cu privire la folosi rea rațională a avuției naționale ! sarcinile ce ne revin din Planul na țional unic de dezvoltare economica socială pe anul 1983, votat recent d Marea Adunare Națională, vom pun în mai mare măsură accent pe întl rirea spiritului gospodăresc; acțic nind cu toată hotărirea pentru < fiecare om al muncii să înțeleagă nt cesitatea reducerii consumurilor c materii prime, materiale, energie combustibil ca o înaltă îndatorire p.’ triotică.Vom acționa neabătut pentru ere terea rolului comuniștilor in proces de producție, in cadrul organismel democrației muncitorești, avînd vedere că democrația implică o înr tă responsabilitate față de munc față de îndeplinirea sarcinilor, fiind cei chemați să-i însuflețeas pe oameni, să-i îndemne, prin pr priul lor exemplu, la o participa activă, responsabilă, în cadrul fer al autoconducerii muncitorești și a togestiunii financiare. Vom axa mai mare măsură munca de partid îndeplinirea sarcinilor de plan, a în industrie, cît și în agricultură, toate domeniile activității econor co-sociale.De la înalta tribună a acestui în forum, aș dori, totodată, ca in nun le comuniștilor, al tuturor oameni muncii, fără deosebire de nation; tate, din județul Alba, să dau exp sie viei satisfacții pentru adopta la O N.U. a rezoluțiilor inițiate România privind consecințele cui înarmărilor și necesitatea reduc cheltuielilor militare. Aceste rezol constituie o nouă și grăitoare dov a justeței politicii externe români a realismului și înțelepciunii ori țărilor și acțiunilor promovate< consecventă de iubitul nostru con cător, președintele României so liste, tovarășul Nicolae Ceaușe eminent om politic și proemim personalitate a lumii contempor;în spiritul importantelor sarcin ne revin, organizația județeană partid, toți cei care trăiesc și rr cesc, uniți în fantă revoluționară meleagurile Albei, urmînd neab exemplul mobilizator de dărui're triotică al secretarului genera partidului, vor acționa cu și multă energie pentru îndeplir exemplară a hotărîrilor Confer Naționale, însuflețitor prograrr muncă și bunăstare.
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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI NAȚIONALE!

A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Sîmbătă, 18 decembrie, s-au încheiat in Capitală lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, eveniment de mare însemnătate in viața comuniștilor, a întregului nostru popor, trăit cu intensitate, cu profundă satisfacție și deplină aprobare de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Cele trei zile de dezbateri rodnice s-au desfășurat sub semnul înaltelor și mobilizatoarelor idei cuprinse in Raportul prezentat de tovarășul Nicolșe Ceaușescu în deschiderea lucrărilor Conferinței —' document programatic de gîndire și acțiune revoluționară, de excepțională însemnătate pentru mersul înainte al patriei pe calea socialismului. în spiritul unei profunde responsabilități comuniste, participanții au făcut bilanțul rezultatelor obținute în toate domeniile de activitate, au analizat modalitățile cele mai eficiente pentru îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor trasate de cel de-al XII-lea Congres al partidului, au adoptat hotărîri de importanță deosebită pentru dezvoltarea multilaterală, in ritm susținut, a întregii țări, pentru traducerea în viață în mod exemplar a Programului partidului, pentru edificarea socialismului și comunismului pe pămîntul patriei.în ultima zi a Conferinței, lucrările s-au reluat în plen.,La intrarea în sală, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au fost salutați din nou cu deosebită căldură, cu puternice aplauze și urale. Delegații și invitații au ovaționat și aclamat îndelung pentru partid și secretarul său general, dind o vibrantă expresie atașamentului deplin al întregului popor la politica înțeleaptă, clarvăzătoare, promovată de partidul și statul nostru, dragostei și prețuirii cu care este înconjurat tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și respectat fiu al națiunii, de numele căruia sint indisolubil legate toate marile împliniri din România ultimelor două decenii.Prima ședință a fost condusă de tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., care a spus :Stimați tovarăși,•" Vă informăm că pe adresa Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au sosit 4 750 telegrame trimise de colective de oameni ai muncii din toate județele țării, din întreprinderi industriale și de pe șantiere, din unități ale agriculturii 

de stat și cooperatiste, din institute de cercetări, unități de invățămint, instituții de artă și cultură și din alte domenii de activitate. (Aplauze).în aceste telegrame, oamenii muncii, in frunte cu comuniștii, bărbați și femei, tineri și virstnici — români, maghiari, germani și de alte naționalități — dau o înaltă apreciere ideilor și orientărilor de o mare valoare teoretică și pratică cuprinse în Raportul prezentat Conferinței Naționale a partidului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu și se angajează să facă totul pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor mobilizatoare ce le revin din hotărîrile pe care le va adopta Conferința Națională a partidului. (Aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").Cred că sint în asentimentul dumneavoastră să le mulțumim pentru urările transmise, pentru angajamentele luate și să le urăm succes deplin în înfăptuirea neabătută a hotă- ririlor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale, a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicplae Ceaușescu, secretarul general al partidului". (Vii aplauze).în cadrul dezbaterilor generale, ce au prilejuit, ca și în zilele precedente, o analiză amănunțită, responsabilă și aprofundată a problematicii aflate pe ordinea de zi a lucrărilor, au luat cuvintul tovarășii Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim vice- prim-ministru al guvernului, Vasile Ionel, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor, director general al Centralei Canalul Dunăre — Marea Neagră, Elena Ene, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., loan Folea, ministrul geologiei, Mihai Ioia, maistru, secretarul comitetului de partid de la Combinatul petrochimic Borzești, județul Bacău, Mircea Udrea, președintele Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Insula Mare a Brăilei.în continuare, delegații au ascultat și aprobat raportul Comisiei de examinare a apelurilor — aleasă de Conferința Națională a Partidului Comunist Român — prezentat de tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele comisiei.în cadrul dezbaterilor generale au mai luat cuvintul tovarășii Panteli- mon Găvănescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C., Petre Elena, secretarul comitetului de partid al Combinatului’ siderurgic Reșița, județul Caraș-Severin, Dinu Săraru, membru supleant al C.C. al P.C.R., seri? ițor, directorul Teatrului Mic din București, Ion Sîrbu, membru al C.C, al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., Ion Popescu-Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., directorul Institutului de studii istorice și social-politice de pe 

lingă C.C. al P.C.R., Alexandrina Găinușe, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- prim-ministru al guvernului, Hajdu Gyozij, redactor-șef al revistei „Igaz Szo“ din Tirgu Mureș, Nicolae Hurbean, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R.Conferința a fost informată că in cadrul dezbaterilor au luat cuvintul 514 tovarăși, dintre care 62 în plen și 452 in secțiuni.Apreciind că principalele probleme aflate; pe ordinea de zi au fost pe larg dezbătute, Conferința a aprobat sistarea discuțiilor, urmînd ca ceilalți tovarăși ce și-au manifestat dorința să ia cuvintul să predea în scris Secretariatului Conferinței Naționale problemele' pe care intenționau să le expună.Ultima parte a ședinței de dimineață a Conferinței Naționale a fost condusă de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general ai Partidului Comunist Român, pre-TRECEREA DIN RÎNDUL MEMBRILOR SUPLEANȚI ÎN RÎNDULMEMBRILOR COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R. A TOVARĂȘILOR :Nicu Ceaușescu — secretar al C.C. al U.T.C. ; Emilia Sonea — adjunct al șefului Secției propagandă a C.C.REVIZIE ÎN RÎNDUL MEMBRILOR A TOVARĂȘILOR :TRECEREA DIN RÎNDUL MEMBRILOR
Ion M, Nicolae — viceprim-mi- nistru al Guvernului Republicii Socialiste România ; Alexandru RoșuALEGEREA ÎN RÎNDUL MEMBRILOR COMITETULUI CENTRAL ALP.C.R. A TOVARĂȘILOR :Radu Bălan — prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R. ; Manea Mănescu — vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România ; CornelAI.EGEREA ÎN RÎNDUL MEMBRILOR SUPLEANȚI AI COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R. A TOVARĂȘILOR :Dumitru Apostoiu — secretar prezidențial și al Consiliului de Stat ; Ion-Bogdan Băluță — prim-secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R. ; Maria Bobu — adjunct al ministrului justiției, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor ; Ionel Cetățeanu — consilier al președintelui Republicii Socialiste România ; Stela Chioveanu — prim-secretar al Comitetului județean Buzău al U.T.C. ; Gica Chiru — secretar pentru problemele de propagandă al Comitetului județean Dîmbovița al1 P.C.R. Ilie Cîșu — p(rim-sec^eta]r al Comitetului județean Gorj al P.C.țL ; Poliana Cristescu — secretar al Cp- mitetului Central al U.T.C. ; Ion Frățilă — prim-secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R. ; Ștefania Ionescu — președinte al cooperativei agricole de producție 

ședințele Republicii Socialiste România, care a spus :„Tovarăși,Trecem la ultimul punct al ordinii de zi : măsuri organizatorice.Se propune ca numărul membrilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român să crească de la 245, cit a fost stabilit la al XII-lea Congres ai partidului, Ia 251, iar numărul membrilor supleanți să crească de la 163 la 174“.Conferința a aprobat în unanimitate aceste propuneri.A luat apoi cuvintul tovarăștil Iosif Banc, care a spus :„Stimate tovarășe și stimați tovarăși delegați,Din însărcinarea Comisiei de propuneri, aleasă de Conferința Națională, în vederea completării pină la 251 a numărului membrilor și la 174 a numărului membrilor supleanți ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român, stabilit de Conferință, propunem următoarele : 
al P.C.R. ; Ion Stănescu — ministru, șef al Departamentului pentru construcții in străinătate.COMISIEI CENTRALE DECOMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.— ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.
Pacoste — prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R. ; Ion Radu — prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R.
„23 August", din comuna Putineiu, județul Teleorman ; Virgil Marcoșanu— prim-secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R. ; Alexandru Necula — ministrul industriei de mașini-unelte, electrotehnică și electronică : Marin Nedelcu — consilier al președintelui Republicii Socialiste România ; Barbu Petrescu — director general adjunct al Institutului central de cercetări economice ; Barbu Popescu — prim-secretar al Comitetului județean Tulcea al iP.G.'R. i;' loan Popcscu-Ioviț — rector al Universității București ; Paula Prioteasa — adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării e- conomice internaționale ; Ștefan Rab— prim-secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R. ; Constantin Radu — prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului 

popular al municipiului București ; Eva Richter — secretar pentru problemele economice al Comitetului județean Covasna al P.C.R. ; Stan Soare — adjunct al șefului Secției propagandă a C.C. al P.C.R. ; Olimpia Solomonescu — șef sector la Secția relații externe și cooperare economică internațională a C.C. al P.C.R. ; Maria Ștefan — secretar pentru problemele muncii de partid în agricultură la Comitetul județean Prahova al P.C.R. ; Decebal Urdea — director in Ministerul Finanțelor ; Ionel-Silviu Vlad — rector al Universității din Cluj-Napoca.Informăm Conferința că toți • can- didații propuși au fost discutați și au întrunit acordul organizațiilor de partid din care fac parte".Conferința a aprobat cu unanimitate de voturi propunerile făcute de comisie. /...Ora 11,45. începe ședința finală a lucrărilor Conferinței Naționale a partidului, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.La această ședință, alături de delegații și invitații din întreaga țară care au participat la lucrările Conferinței, in sală sint prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați in țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic, precum și trimiși speciali ai unor agenții de presă și ziare, posturi de radio și televiziune de peste hotare, corespondenți ai presei străine la București.Au fost supuse votului delegaților documentele Conferinței.în■ unanimitate au fost aprobate:— HOTARÎREA conferînței NAȚIONALE A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN DE ADOPTARE CA DOCUMENT PROGRAMATIC A EXPUNERII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA PLENARA LĂRGITĂ A C.C. AL P.C.R. DIN 1—2 IUNIE 1982 — „CU PRIVIRE LA STADIUL ACTUAL AL EDIFICĂRII SOCIALISMULUI ÎN ȚARA NOASTRĂ, LA PROBLEMELE TEORETICE, IDEOLOGICE ȘI ACTIVITATEA POLITICA, EDUCATIVA A PARTIDULUI".— HOTARÎREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN DE ADOPTARE A RAPORTULUI TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU CU PRIVIRE LA STADIUL ACTUAL AL EDIFICĂRII SOCIALISMULUI, LA REA-, I1IZAREA PLANULUI NAȚIONAL UNIC DE DEZVOLTARE ECONO- MICO-&OCIALA, LA PROGRAMELE SPECIALE ȘI LA MASURILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CU SUCCES A CINCINALULUI, A HOTARÎRILOR CONGRESULUI AL XII-LEA AL PARTIDULUI.

în continuare, Conferința a adoptat în unanimitate o hotărire prin care se aprobă :— Programul cu privire Ia producerea energiei in cincinalul 1981 — 1985 și dezvoltarea bazei energetice a țării pină in 1990 ;— Programul cu privire la valorificarea superioară și creșterea bazei de materii prime minerale și energetice primare ;— Programul de reducere suplimentară a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, in anul 1983 ;— Programul de intensificare a recuperării și valorificării resurselor materiale refolosibile, pieselor și subansamblurilor uzate, a resurselor energetice secundare in anul 1983 ;— Programul cu privire la creșterea productivității muncii, organizarea și normarea științifică a producției și a celorlalte activități in anul 1983 ;— Programul pentru reducerea suplimentară a costurilor și cheltuielilor materiale in perioada 1983— 1985 ; perfecționarea sistemului de planificare, evidență și calculare a costurilor de producție și de stabilire a prețurilor.Conferința Națională a partidului a aprobat in unanimitate hotărîrea referitoare la Programul privind au- toeonducerea și autoaprovizionarea teritorială, pentru asigurarea populației cu produse agroalimentarc, industriale și prestările de servicii în perioada 1983—1985.A fost alpoi adoptată în unanimitate Rezoluția Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, care va fi dată publicității.Votul unanim și entuziast cu care delegații au aprobat aceste documente constituie o expresie elocventă a adeziunii depline a întregii națiuni la politica clarvăzătoare a partidului, politică ce corespunde în cel mai inalt grad intereselor și aspirațiilor fundamentale de pace și progres ale poporului român, un simbol al unității ferme a tuturor fiilor patriei în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general.în încheierea lucrărilor Conferinței, primit cu deosebită căldură și satisfacție, cu însuflețire și entuziasm, în uralele și aclamațiile tuturor participanților, a luat cuvintul tovarășul Njco|ae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Urmărită, cu atenție și viu intp^ps,., cuvintarea secretarului generai , „al partidului a fost subliniată, in repetate rînduri, cu puternice aplauze și ovații.In Sala Palatului Republicii, care a găzduit atitea evenimente marcante din istoria contemporană a patriei, domnea o atmosferă vibrantă, 

de profund patriotism. Cei prezenți au aclamat cu insuflețire pentru partid și secretarul său general, pentru harnicul nostru popor, constructor al societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul României, pentru continua înflorire a scumpei noastre patrii și împlinirea destinului ei comunist. Delegații au scandat cu putere, minute in șir, „Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — România, stima noastră și mindria !“, „Ceaușescu-pace !“.Sint clipe sărbătorești, încărcate de semnificații, în care vibrează bucuria și entuziasmul participanților la marele forum comunist, ele punind pregnant în lumină unitatea strinsă, indestructibilă dintre partid și popor, unitate ce dă forță și trăinicie orinduirii noastre socialiste. Sint momente de înălțător patriotism, în care delegații și invitații, toți comuniștii, toți cetățenii patriei iși îndreaptă gindurile și sentimentele lor de nețărmurită dragoste, stimă și recunoștință, către secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care călăuzește, cu braț sigur și minte vizionară, națiunea noastră pe calea progresului, a bunăstării și civilizației socialiste.Atmosfera vibrantă de la încheierea lucrărilor marelui forum al comuniștilor români stă mărturie, în același timp, voinței nestrămutate a întregului popor de a urma și înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului, de a depune în continuare eforturi neprecupețite pentru dezvoltarea dinamică a țării, de a acționa în spirit comunist, revoluționar pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Conferinței Naționale, a obiectivelor stabilite de cel de-al XII-lea Congres al partidului, care asigură perspectiva edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării patriei noastre spre comunism.în această ambianță entuziastă, participanții la lucrările Conferinței intonează Imnul Frontului Democrației și Unității Socialiste — „E scris pe tricolor unire !“. |Conferința Națională a Partidului Comunist Român s-a încheiat. Prin marea însemnătate a problemelor dezbătute și măsurilor stabilite, ea se înscrie ca un memorabil eveniment în istoria partidului și a țării. Hotărîrile adoptate dau orientări și perspective clare pentru munca paxțjd,uțpi, a. întregpjui „popor, in veflerea ridicării pe noi trepte de progres, pe culmi tot mai înalte de civilizație a națiunii noastre socialiste, întăririi independenței și suveranității patriei și conlucrării cu toate statele lumii pentru o politică de destindere și pace, de înțelegere și colaborare internațională.

„ACUM, HOTÂRÎTOARE 

ȘÎNT FAPTELE^
Sint cuvintele-lndemn ale secre

tarului general al partidului rostite 
in cuvintarea de la încheierea Con
ferinței Naționale a partidului. Ele 
au 'fost reluate apoi de nenumărați 
delegați in dialogurile pe care 
le-am avut sub cupola Sălii Pala
tului in ultima zi a Conferinței. 
Unul dintre numeroșii interlocutori — Gheorghe Marcu, lăcătuș la În
treprinderea de scule și elemente 
hidraulice Foșcani — aduce și o 
motivație personală. Ca o destăi
nuire de inimă și de conștiință in 
același timp :

— Aceasta este chemarea înflăcă
rată la acțiune a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, nu numai in cuvintarea 
de incheiere a lucrărilor Conferin
ței. ci și in Raportul susținut. Sin
tem îndemnați ca. atit pe vreme 
senină, cit și in condiții de furtună, 
să dovedim puterea noastră, forța 
și. trăinicia societății, a partidului 
și poporului, unitatea noastră in 
opera de construcție a socialismu
lui.

Gheorghe Marcu are perfectă 
dreptate. La temelia tuturor cuceri
rilor noastre s-a aflat, întotdeauna, acțiunea decisă, fermă, comunistă. 
S-au aflat faptele. Conferința, gin- 
direa pătrunzătoare și cutezătoare 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
descifrat fenomenele și procesele 
actualei etape de construcție, socia
listă din patria noastră. Au identi
ficat determinările și condițiile 
complexe, nu de puține ori contra
dictorii și aspre ale lumii contem
porane, in care se săvirșește aceas
tă operă fără precedent pe pămin
tul României. Iar de aici, concluzia 
logică, potrivit căreia hotăritoare in 
procesul construcției pe mai depar
te a noii orinduiri socialiste, hotă
ritoare in procesul autoconduperii 
muncitorești este contribuția tuturor. Muncă, ordine, răspundere, disciplină. in fiecare compartiment al 
vieții materiale și spirituale — iată 
imperativele etapei de istoric prefi
gurate de către Conferința Națio
nală a partidului. Numai pe această 
bază partidul nostru iși îndeplineș
te cu cinste, cum afirma tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Raport, mi
siunea istorică de unire intr-un sin
gur mănunchi a energiilor poporu
lui, de conducere a poporului spre 

noi împliniri, insuflîndu-i tăria ne
cesară pentru a birui orice furtună. 
Din această perspectivă dialectică 
și realistă a fost evaluat la Con
ferința Națională a partidului po
tențialul material și uman de care 
dispunem pentru desăvirșireh unei 
noi etape pe care ne propunem s-o 
împlinim sub conducerea Partidului 
Comunist Român. Sub conducerea 
partidului tocmai pentru că parti
dul nostru și-a cîștigat pentru tot
deauna autoritatea morală în fața 
maselor prin politica sa in slujba 
intereselor celor mulți ; a partidu
lui nostru, căruia un întreg popor ii

*

însemnări din
sala Conferinței

aduce mărturia adeziunii vibrante, 
cu fapta și conștiința, la politica sa 
țlarvăzătoare. în acest context este 
șt firesc ca, astăzi, cind întreaga 
națiune trăiește momentul revolu
ționar inalt al Conferinței Naționa
le, partidul comuniștilor să fie so
cotit pe drept centrul vital al națiunii, centrul vital al inițiativei sociale.

— Mă întorc acasă, la Cehu Șil- 
vaniei, județul Sălaj, ne declara, in
tr-o clipă de răgaz, în ultima zi a 
Conferinței, tovarășul Ioan Pop, 
președinte de consiliu unic agroin
dustrial și cooperatist, cu gindul să 
punem in practică tot ceea ce s-a 
hotărît aici. Și sint multe lucruri 
de făcut.

— V-ați gindit și la stabilirea 
unor anume priorități 1

— Pentru noua revoluție agrară, 
dacă e să mă refer numai la acest 
capitol, prioritățile sint clar for
mulate în Raportul și cuvintarea 
de incheiere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in documentele 
Conferinței. Sint direcții clare de 
acțiune și datoria mea de comu
nist este să acționez cu tenacitate, 
pricepere și exigență pentru a mo
biliza toate energiile care să de
termine rezultate mai bune.

— Aveți, desigur, in vedere re
zultate concrete ?

— Desigur. Noi sintem așezați 
intr-o zonă colinară. Pămîntul e 
mai puțin darnic. Munca oameni
lor îl poate face insă și mai darnic 
decit e. Nu intru in amănunte. 
Important e că, în 1983, vrem 
s-ajungem chiar și pe terenurile 
noastre la 3 000 kg griu la hectar 
și 3 200 kg porumb. Cine cunoaș
te zona noastră știe că sint 
obiective ambițioase. Îndrăznețe 
sint insă și obiectivele partidului 
și se cade să nu răminem in urmă 
nici noi, cei de la Cehu Silvaniei. 
In același timp, mi-au mers la ini
mă cuvintele secretarului general 
prin care se arată că toți cei care 
trăiesc la sat trebuie să crească 
animale, să contribuie și pe aceas
tă cale la autoaprovizionarea loca
lităților respective, la constituirea 
fondului de stat. Avem condiții să 
îndeplinim întocmai această orien
tare, stă in puterea noastră să o 
îndeplinim.

Continuăm dialogul cu alți doi 
delegați la Conferință. Să-i pre
zentăm cititorilor pe rind. Mai iu
tii despre Iuliana Dubei. Este secretara Comitetului de partid al 
orașului Salonta, județul Bihor. 
Cum se vede, poartă nume roma
nesc, deși este de naționalitate 
maghiară. Explicația ?

— Sint căsătorită cu un botoșă- 
nean get-beget. Dealtfel, nu sint o 
excepție. Salonta are circa 211)00 de 
locuitori. Români și maghiari, care 
trăiesc în frăție, muncesc in frăție, 
pentru binele patriei cohiune — 
România. Datorăm această realita
te a zilelor noastre politicii națio
nale înțelepte a Partidului Comu
nist Roman, grijii secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care promovea
ză frăția și unitatea de nezdrunci
nat dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare din .patria 
noastră. E și normal să fie așa, 
deoarece planurile de viitor privind 
progresul României presupun, obli
gatoriu, coeziunea tuturor energiilor, aportul tuturor cetățenilor patriei. fără deosebire de naționalitate.

— In Rapgrtul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sint combătute 
cu fermitate încercările unor mij
loace de informare in masă din 
străinătate, ale forțelor reacționare

de reînviere a practicilor naționa
liste, șoviniste. de învrăjbire. Ce 
aveți ele spus in această ordine de 
idei ?

— Îndemnul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a respinge cu iiotă- 
rire asemenea acte instigatoare, il 
socotim drept o datorie înaltă a fie
căruia dintre noi. Cit ii privește pe 
„născocitorii de probleme naționa
le", mai bine ar lua seama la re
alitățile din țara noastră. Rezolva
rea științifică, originală și temei
nică a problemei naționale la noi 
este opera istorică a partidtilu . 
poartă amprenta distinctă a gindi- 
rii înaintate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Iar dacă ar fi să ofer 
in această direcție argumente de la 
Salonta. aș zice așa: să .vină ori

cine la noi și va vedea cum mun
cesc in frăție românii și maghiarii. 
Cum trăiesc in armonie. Cum se 
exprimă nestingherit in limba lor 
și cu.m iși fac planuri de viitor îm
ple una. pe care tot imprettnă le duc 
la îndeplinire, spre binele tuturor.

Al .doilea interlocutor se numește Ioan Wagner. Este președinte la 
C.A.P. Apoldu de Sus, județul Si
biu. așezare de romani și germani. 
Ioan Wagner ne spune :

— Dintotceauna. cei care au 
cit pentru ei și mai binele țării noas
te F.om-l.i. ■. -- s-t: : iațeies :e 
deplin. In grat'd muncii, pentru în
florirea patriei, ne înțelegem de 
minune. Mă întorc acum acasă, în
flăcăra de indemnul tovarășului 
N. olae Ceaușescu de a ne servi, 

fiecare, in deplină unitate, poporul, 
țara. Si cum o putem face mai bine 
decit împlinind întocmai, hotărîrile 
Conferinței Naționale, Programul 
partidului ? Sintem uniți in cuget, 
in simțire și in faptă ca degetele 
unei singure miini. Sintem uniți cu 
simțirea, cu fapta și cugetele noas
tre in jurul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și urmăm cu incredere 
partidul, pe conducătorul lui și al 
țării, in mersul nostru spre comu
nism. Avem multe de împlinit, 
acum, după Conferința Națională a 
părtidXilui. Iar gindul nostru e cum 
să ne chibzuim munca mai temei
nic. cum să acționăm pentru a ajun
ge la cele mai bune rezultate.

In aceste momente, cind țara în

treagă este conectată la altitudinea 
înaltelor exigențe ale Conferinței 
Naționale a partidului, cind țara în
treagă a receptat vibranta chemare 
a secretarului- general al partidului, 
milioane de oameni chibzuiesc cum 
să acționeze mai temeinic pentru a 
ajunge la rezultate mai bune. Nu
mai așa, unind toate energiile, in 
numele idealului comunist, se poate 
desăvirși marea operă de creație 
comunistă. Liber și încrezător in 
destinul său. poporul întreg, mai 
unit ca oricind in .jurul partidului, 
el tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
croiește prin muncă eroică, cu dem
nitate, drumul devenirii comuniste 
a României.

Iîie TĂNĂSACHE
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Oamenii muncii acționează cu însuflețire 
patriotică pentru îndeplinirea exemplară 

a sarcinilor de plan pe acest an
Oamenii muncii din județul Prahova au îndeplinit prevederile de pian 

și angajamentele pe întregul an la producția netă industrialăColectivele de oameni ai muncii din unitățile economice ale județului'Prahova au îndeplinit, simbătă, prevederile de plan și angajamentele asumate pe întregul an la producția netă industrială, creîndu-se astfel posibilitatea ca pînă la finele anului să se realizeze suplimentar o producție in valoare de peste 500 milioane lei.Raportind acest succes, în telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de Comitetul județean Prahova al P.C.R., se spune : Vă asigurăm, mult iubite și stimate

tovarășe secretar general, că, însuflețiți de ideile, aprecierile și concluziile de înaltă valoare principială, teoretică și practică formulate de dumneavoastră in magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale, ne vom mobiliza și mai mult eforturile pentru a da viață hotărîrilor adoptate de marele forum național al comuniștilor, program științific, profund realist de înfăptuire neabătută a prevederilor actualului cincinal, a obiectivelor stabilite de Congresul al Xll-lea al partidului de înaintare fermă a patriei 'noastre pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, spre comunism.

„ZIUA TIPOGRAFILOR"

O floare din cuvinte

Producție fizică© Colectivele de muncă din municipiul Turda raportează îndeplinirea angajamentului luat în cinstea Conferinței Naționale a partidului : realizarea planului la producția-marfă pe anul 1982. Pînă la finele lunii decembrie se va obține un plus de 153 milioane lei la producția-marfă și 62,6 milioane lei la producția netă. La producția fizică se vor livra suplimentar 153 000 tone ciment, 5 910 tone produse chimice, 6 500 tone var, 920 tone cărămizi refractare, 7,5 milioane sticle și borcane. La zi, colectivele turdene au economisit 3,2 milioane mc gaz metan și 18 627 MWh energie electrică. (Costel Ștefănescu)® Combinatul minier din Ploiești a' realizat planul de extracție a cărbunelui pe acest an. Minerii din exploatările carbonifere de la Fi- lipeștii de Pădure, Căpeni, Cîmpu- lung, Șotînga și Ceptura, aflați în- tr-o pasionantă întrecere socialistă, s-au angajat ca pînă la finele lunii decembrie să scoată din subteran suplimentar 240 mii tone cărbune net.® Petroliștii de la schela Carto- jani, județul Giurgiu, au realizat planul anual cu 15 zile înainte de termen. Pînă Ia sfirșitul anului, acest harnic colectiv, care deține locul fruntaș in întrecere, va da peste plan o producție suplimentară de peste 20 000 tone de țiței și peste 5 milioane metri cubi de gaze utilizabile.• Pînă în prezent, 26 unități e- conomice din județul Alba au raportat îndeplinirea înainte de termen a planului anual, angajîndu-se să livreze suplimentar economiei naționale o producție-marfă în valoare de 230 milioane lei. Se vor produce peste prevederi, printre altele, 226 tone cupru în concentrate, 147 tone utilaje tehnologice,
Noi obiective economice în funcțiune© Fabrica de piese turnate, principal obiectiv de investiție în modernizarea și dezvoltarea- în— > Deprinderii „1 Mai“ din Ploiești,;a intrat în producție, înainte de termenul prevăzut, la întreaga capacitate proiectată? Ea se înscrie printre cele mai mari și mai moderne unități de profil din țară, avind linii mecanizate de formare și turnare, cuptoare electrice de mare capacitate realizate pentru prima dată la „Electroputere" — Craiova, stații proprii de regenerat nisipurile și altele.® în cinstea Conferinței Naționale a partidului, la Combinatul de utilaj greu din Iași s-au pus în funcțiune două noi și moderne'.capacități de producție. Prima va "produce utilaje tehnologice pentru fabricile de ciment și pentru metalurgie, iar cea de-a doua va realiza o diversitate de utilaje tehnologice ușoare, precum și piese de schimb pentru nevoile proprii ale secțiilor și halelor combinatului ieșean.@ La întreprinderea de fibre artificiale din Suceava a început să producă, în cadrul probelor tehnologice, prima capacitate din cadrul filaturii de mătase. Obținerea firelor celulozice tip mătase a fost posibilă printr-o bună colaborare între lucrătorii de la Grupul de șantiere nr. 6 Suceava și unitatea beneficiară, care și-au mobilizat mai bine forțele și au utilizat orice oră bună de lucru.© La întreprinderea „Electroprc- cizia" din Săcele a fost dată în
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8,00 Teleșcoală
8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii. Comori ale mu

zicii românești
10,00 Viața satului
11,40 Lumea copiilor z
13,00 Album duminical. Din sumar : 

<©• Telex O Pagini muzicale de 
mare popularitate © Odă la stema 
țării — muzică și poezie O Umor 
și muzică G Cascadorii rîsului 
® 14,00 — Desene animate © Ta
bletă de scriitor : „Ziua tipografi
lor" — însemnări de 'Ion Lăncran- 
jan ® Drumuri prin memorie : 
,,Badea Cârțan" — reportaj © Ve
dete în recital : Joe Dassin @ Fap
tul divers © Melodiile marelui 
ecran pe micul ecran @ Semnal 
0 Steaua fără nume. Concurente : 

peste prevederi38 000 tone calcar, 9 600 tone sare, 18 700 tone bentonită, 780 000 perechi ciorapi, porțelan menaj în valoare de 32 milioane lei, 17 000 mp covoare.O Colectivele muncitorești din 21 de unități economice ale., județului Ialomița au raportat îndeplinirea planului anual la producția- marfă industrială. Pînă Ia sfirșitul anului se vor realiza suplimentar 4 000 mc prefabricate din beton, 220 000 mp țesături din bumbac, 60 000 hl vin. 250 tone paste tomate, 6 000 tone nutrețuri combinate.• în unitățile industriale din județul Suceava care au anunțat îndeplinirea planului anual se vor produce în luna decembrie suplimentar față de prevederi 20 000 tone minereu mangan marfă, 10 000 mc bușteni de rășinoase, 9 000 mc cherestea, 12 000 mc lemn pentru celuloză, 13 000 mc lemn pentru PAL și PFL.© La Șantierul naval Galați au fost introduse în docul uscat primele secții mari ale unei noi nave de 55 000 tdw. a 5-a din serie, în vederea începerii lucrărilor de montaj la corpul vasului. De remarcat că, în acest an, Șantierul naval Galați a livrat beneficiarilor 10 nave de diferite tipuri, cu o capacitate totală de peste 60 000 tdw.• Resgectîndu-și angajamentul asumat în întrecerea socialistă, minerii din Cavnic au realizat înainte de termen planul la producția fizică pe anul în curs la toate sortimentele. în acest fel, pînă la finele anului, ei vor livra suplimentar e- conomiei naționale metale neferoase în concentrate în valoare de aproape 54 milioane lei.
exploatare cu o lună de zile mai devreme o nouă capacitate pentru fabricarea echipamentului electric auto pentru autoturismele „Oltcit“ și „Dacia". Noua capacitate se caracterizează printr-o concepție a- vansată privind organizarea producției și aplicarea tehnologiilor de fabricație. Marea majoritate a echipamentelor tehnologice sint asigurate în țară.• în tînărul oraș Negrești din județul Vaslui a fost construită și a intrat în funcțiune, înainte de termen, o puternică centrală termică ce va furniza aburul tehnologic și apă caldă întreprinderilor economice ridicate aici: filatura de bumbac și fabrica de utilaje pentru construcții. Acest nou obiectiv de investiții care va utiliza combustibil solid creează posibilitatea ca întregul proces de producție să se desfășoare în cele mai bune condiții și, in același timp, să se economisească importante cantități de energie.• Harnicul colectiv de oameni ai muncii de la Grupul de șantiere pentru construcții forestiere și industriale Buzău raportează punerea în funcțiune, cu o lună înainte de termen, a podului aval Nehoiu, pe rîul Buzău Această importantă lucrare de artă, de înaltă complexitate tehnică (podul are o lungime de 113 metri și trei deschideri a■■ cîțe 3—6 metri), executată în condiții dificile de teren, certifică încă o dată priceperea și competența profesională a constructorilor bu- zoieni.

Carmen Anton și Luminița /Scorda- 
liu (etapa a Il-a). Emisiune-con-

1 curs realizată la Brăila © Magazin 
de jucării — eseu cinematografic 
® Varietăți internaționale

18,10 Telesport. Handbal masculin : 
R.D.G. — România. Transmisiune 
directă de la Schwerin. Repriza a 
Il-a

18,40 Micul ecran pentru cei mici.
19,00 Telejurnal
19.20 Tn întîmpinarea aniversării Repu

blicii. Din cronica marilor împli
niri socialiste.

10,35 „Cîntarea României". De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Iași

20.20 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori". „Casablanca". Producție a 
studiourilor americane, in distri
buție : Ingrid Bergman, Humphrey 
Bogșrt, Paul Henreid. Conrad 
Veidt. Regia : Michael Curtiz

21,50 Studioul muzicii ușoare
, 22,20 Telejurnal

22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

13,00 Concert de prinz

Suplimentar la export© In județul Bihor, opt unități economice au raportat realizarea .planului anual la export. Pînă acum, aceste unități au livrat suplimentar la export produse însu- mind 17,8 milioane lei, urmînd ca pină la finele anului această valoare să sporească substanțial.@ Pină in prezent, șase unități economice din județul Galați au îndeplinit planul la export pe întregul an. Pînă la sfirșitul anului aceste unități vor realiza în plus o producție destinată exportului în valoare de aproape 30 milioane lei.© Și colectivul întreprinderii „Armătura" din CIuj-Napoca și-a îndeplinit planul anual la exporti S-au creat astfel condiții pentru expedierea suplimentară, pînă la finele anului, la export a unor produse în valoare de incă 2,5 milioane lei.
însemnate economii de 
materii prime și energie® Oamenii muncii din industria județului Mureș dedică marelui forum al comuniștilor și aniversării a 35 de ani de la proclamarea Republicii noi și importante succese în muncă. Preocupîndu-se în mod stăruitor de modernizarea tehnologiilor de fabricație, de conceperea și realizarea unor recuperatoare de energie și combustibil de înalt randament și diminuarea consumului tehnologic cu pește 50 la sută, ei au economisit, de la inceputul anului și pînă in prezent, 57 919 MWh energie electrică, cantitate echivalentă cu necesarul de energie electrică al combinatului „Azomureș" din Tirgu Mureș pe timp de 45 de zile. (Gh. Giurgiu)© Specialiștii Centrului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru utilaje de construcții Brăila au elaborat soluții noi pentru reducerea consumurilor de metal. Astfel, la excavatorul hidraulic pe șenile, cu capacitatea cupei de 1 metru cub, s-a redus greutatea constructivă cu 260-kg; ‘ Totodată, lâ excavatorul hidraulic pe-■Șenila’cu capacitatea cUpei* dfe’’-* 5-7 .mc,; greutatea a fost redusă cu 180 kg, din care 150 kg oțel înalt aliat, iar la excavatorul electric pe șenile cu cupa de Ș-10 mc, cu 350 kg. în prezent se află in faza de finalizare noi proiecte pentru reducerea consumurilor Ia excavatoarele cu cupele de 0,46 mc și 0,7 mc. (C. Ifrim)© în prima decadă a lunii decembrie, majoritatea colectivelor de muncă din unitățile industriale ale municipiului Buzău au acționat cu răspundere pentru economisirea energiei electrice. Iată cîteva dintre unitățile fruntașe, care înregistrează importante economii: întreprinderea de sirmă și produse din sirmă (110 000 kWh), întreprinderea de prelucrare a maselor plastice (60 000 kWh), întreprinderea de utilaj tehnologic (40 000 kWh), întreprinderea „Textila" (18 000 kWh), fabrica de ulei (27 000 kWh), întreprinderea „Metalurgica" (15 000 kWh). (Steiian Chiper).

9 Utilizarea intr-o proporție cit mai mare a materialelor recuperabile se înscrie ca o preocupare prioritară in activitatea unităților economice bihorene. De la începutul anului, de pildă, la întreprinderea de blănărie „1 Mai" din Oradea din astfel de materiale au fost fabricate produse in valoare de 34 milioane lei, cu 8 milioane lei peste prevederi. La rîndul lor, oamenii muncii de la întreprinderea „Solidaritatea" Oradea, prin a- tragerea in circuitul economic a unor însemnate cantități de materiale recuperabile, au livrat suplimentar 64 000 perechi încălțăminte și 16 000 articole de marochină- rie. (I. Laza)
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14,05 Teatru TV : „Neîncredere în 
foișor" de Nelu Ionescu. Regia ar
tistică : Eugen Todoran

15.50 Carnet cultural
16.35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV.
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Seară de operă : „Nunta lui Fi

garo" de Mozart.
21.35 Din marea carte a patriei. Peisaj 

contemporan pe Valea Mureșului 
(II). Documentar •

21,55 Romanțe și cîntece de voie bună
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului
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15.00 Telex
15,05 Emisiune în limba maghiară.
17.50 1001 de seri
18.00 închiderea programului
20,00 Telejurnal © Cinstim prin fapte 

aniversarea Republicii
20.20 A patriei cinstire — moment poetic 

dedicat Republicii
20.30 Orizont tehnico-științific

Ei lucrează cu 
plumb și cu cerneală; 
și cu hîrtie. Doar cu 
atit ?..,

în lungile ore de 
noapte — pentru că 
munca lor este mai cu 
seamă una a ceasuri
lor cină noi, ceilalți, 
ne odihnim — în ace
le ore, pe sub ochii 
lor și prin miinile lor 
trece chiar sufletul 
viu al acestei țări și al 
acestei lumi. Tipogra
fii lucrează cu idei, cu 
iubiri și cu doruri ; 
ei nemuresc pulsul viu 
al omenirii, trec in li
tere însuși timpul, în
suși pulsul frămîntatei 
noastre planete. Noap
tea, tipografiile sint 
cutii de rezonanță în 
care vibrează intens 
bătaia de inimă a lu
mii..

Anul acesta, de ziua 
lor. tipografii sint 
racordați in modul cel 
mai direct la marea 
desfășurare de energii 
creatoare ale comuniș
tilor, ale întregului po
por, Conferința Națio
nală a Partidului Co
munist Român. Ei au 
tipărit în milioane de 
exemplare strălucitul 
Raport al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în
flăcărată sa cuvîntare, 
luările de cuvînt care 
au dat glas voinței 
unanime a poporului

de a urma neabătut 
partidul, secretarul său 
general pe drumul 
înfăptuirii marilor o- 
biective ale dezvoltă
rii. Oamenii tipogra
fiilor au fost primii 
cititori ai Cuvintelor 
ce depun mărturie 
pentru patosul creator, 
pentru pasiunea revo
luționară cu care po
porul român iși cum
pănește prezentul și iși 
prefigurează viitorul, 
pentru spiritul revo
luționar ce îl ani
mă. Și le-au dat lumina tiparului — 
cuvinte care in această 
împrejurare capătă o 
nouă valoare.

Migălind ziarele a- 
cestor zile, ei, la fel, 
sint printre primii care 
trec in faptă, chemarea 
partidului ca fiecare, 
la locul său de muncă, 
să nu precupețească 
nici un efort pentru 
a-și face exemplar da
toria Datoria lor care 
se numește ziar, bro
șură, carte, album, har
tă, care, pe scurt, se 
numește participare. 
Participare la efortul 
colectiv al întregului 
popor și participate la 
viata sa spirituală. A- 
cum — și de veacuri 
încoace. Cînd spunem 
Eminescu sau Bălcescu, 
Rebreanu sau Arghezi.

A APĂRUT
ALMANAHUL „SC1NTEIA" 1983

Cronica zileiLa București s-a semnat, simbătă, Protocolul celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte de turism româno- turce. Documentul prevede, între altele, intensificarea conlucrării' dintre agențiile de turism românești și turcești în scopul sporirii relațiilor turistice dintre cele două țări, precum și al circulației dinspre țări terțe spre România și Turcia, schimburi de documentare turistică.Protocolul a fost semnat, din partea română, de Costache Zmeu, adjunct al ministrului turismului, iar din partea turcă de Kemal Gokee, subsecretar de stat iau, Ministerul Culturii - și Turismului <din, Turcia,A fost prezent Nahit Ozgiir, ambasadorul Turciei la București. r * 1 * * ■

Timpul probabil pentru intervals 19 
decembrie, ora 20 — 22 decembrie, ora 
20. în țară : Vremea va fi în general 
umedă, cu cerul temporar acoperit. Vor 
cădea precipitații, mai ales sub formă 
de ploaie, care în prima zi vor totaliza 
pe alocuri peste 15 litri pe metrul pă
trat. Vintul va prezenta intensificări 
locale, predominînd din sectorul sudic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 3 și plus 7 grade, iar cele 
maxime între 1 și 11 grade. Dimineața 
și seara, pe alocuri, se va produce 
ceață. In București : Vremea va £1 în 
general umedă, cu cerul temporar 
noros, Va ploua, vînt modest-,cu ln-

1 terisjficari de. scurtă duratăj la începu
tul' lnterval'țiltîi. Temperaturilp. .minime 
vor fi cuprinse între 2 și 5 grade, iar 
cele mâxime intre 5 șl 8 grade; (Cor- 
ueliu Pop, meteorolog de serviciu).

• Rezultate înregistrate în două competiții de tenis pentru juniori : Delray Beach (Florida) : „Cupa Sunshine" — juniori : Franța — Iugoslavia 2—1 ; Brazilia — Spania 2— 1 ; Tarpon Springs (Florida) : „Cupa continentală" — junioare : Italia — S.U.A. 2—1 ; Canada — Suedia 2—0.® Campionatul național feminin de șah a continuat la Mediaș cu runda a 6—a, in care marea maestră Marina Pogorevici a invins-o pe Gabriela Olteanu, Csila Sajtar pe Otilia Ganț, Eugenia Ghindă a cîștigat la Eleonora Gogilea, iar Judita Kantor a intrecut-o cu piesele negre pe Mariana Bădici-Ioniță. A fost consemnată remiza în partidele Maria Albuleț — Smaranda Boicu, Angela Cabariu — Margareta Teodo- rescu și Gertrude Baumstark — Edit Ștefanov. Ligia Jicman a avut zi liberă.In clasament conduc Ligia Jicman (o partidă mai puțin disputată), Marina Pogorevici, Smaranda Boicu și Judita Kantor — toate cu cite 4 puncte.

O întindere mai mare decit Anglia, Franța, Spania, Portugalia, Italia, Suedia, Norvegia, Olanda, Danemarca și Republica Federală Germania, luate la un loc, aflată in inima Asiei, intre crestele munților Tian-Șan și țărmul răsăritean al Mării Cas- pice, stepe nesfirșite, de pe care acum se string recolte bogate, un peisaj arid, modelat cu tenacitate de mina omului, o economie diversificată, care înglobează cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, un popor harnic, ospitalier — acesta este Kazahstanul, cea de-a doua republică unională, ca suprafață, după Federația Rusă, a Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice.Pînă la Revoluția din Octombrie 1917, Kazahstanul a fost una dintre cele mai înapoiate periferii ale Rusiei țariste. Asupra modului de trăiai kazahilor din acea perioadă îți poți face o imagine vizitînd muzeul din centrul capitalei republicii, unde este expusă o iurtă — cortul în care locuiau odinioară păstorii nomazi. „Satele" alcătuite din astfel de iurte, „aule", se mutau din loc în loc în stepă, odată cu turmele, incăr- cate pe spinările cămilelor și cailor.' „Industria" era reprezentată de un mic număr de întreprinderi cu caracter serai- meșteșugăresc, de prelucrare primară a produselor agricole. La începutul secolului XX, doar ceva mai mult de un procent din populația autohtonă știa ’să scrie și să citească.
„Nisip și piatră ; nici un fir' de 

iarbă, nici o tufă. Te uiți in zare și, 
te cuprinde o deznădejde eă-ți vine 
să te spinzuri, dar n-ai de ce să 
âgăți ștreangul"... Astfel descria, în aijul 1850, marele poet ucrainean Târas Șevcenko Peninsula Mangîș- lak, de pe malul răsăritean al Cas- picei, unde fusese exilat. O suprafață pustie de peste 166 000 kmp fără nici un riu. Platoul Karatau, lacul cu apă amară Karacek, depresiunea cea mai adincă din lume (132 metri sub nivelul oceanului) Karaguio. Nu . întimplătov, aceste denumiri cuprindeau. cuvînțul „Kara", ce înseapină„negru",.. întunecat.,’. Puterea sovietică avea să aducă însă schimbări radicale în această adevărată. „împărăție a morții", ca și în întreg Kazahstanul, Un moment de seamă l-a constituit descoperirea aci, în Man- gîșlak, a unor importante rezerve de „aur negru". în iunie 1961 a țîșnit primul jet de petrol. Geologii au identificat sub nisipuri, la o adin- cime de numai 850—900 de metri, zăcăminte de țiței cu 10—15 orizonturi suprapuse. Prima schelă, cea de la Uzeni. a fost dată in funcțiune în anul 1965. în 1967 a intrat în producție și schela Jetibai, tot cu mai multe „etaje" subterane și cu rezerve suficiente pentru cîteva decenii de exploatare. Țițeiul de aici conține multă parafină, iar cel extras la Buzaci este bogat și in vanadiu, atit de necesar astăzi în siderurgie, energetică nucleară, electronică, tn prezent, peninsula ;se numără printre cele mai importante zone petrolifere ale Uniunii Sovietice, iar pe locul de surghiun al lui Taras Șevcenko s-a înălțat un oraș ce-i poartă numele. Vizitatorul este surprins de numeroasele parcuri, alei plantate, straturi de flori pe care le întilnește în acest oraș răsărit in plin pustiu, la sute de km distanță de cea mai a- propiată sursă de apă potabilă. E- nigma se dezleagă îndată ce ai prilejul să stai de vorbă cu gospodarii orașului, de la care afli că întreaga cantitate de apă potabilă utilizată, adică 450 de litri pe zi de fiecare locuitor, provine din... Caspica, după ce a fost supusă unui tratament special în modernele instalații de desalinizare existente aici. 'Alături de țiței, geologii au descoperit in subsolul Kazahstanului și riiari zăcăminte de cărbuni și de minereu de fier. Pe harta economică a republicii au fost înscrise marile

(Agerpres)
ȘTIRI SPORTIVE

, ■■ ...... ...........................-.................. - ir® In semifinalele turneului internațional de tenis de la Sydney, John Fitzgerald (Australia) l-a eliminat cu 6—3, 6—2 pe americanul Tim Wilkinson, iar John Alexander (Australia) l-a întrecut cu 6—3, 6—2 pe Sammy Giamrhalva (S.U.A.).® în sferturile de finală ale turneului internațional feminin de tenis de la East Rutherford (New Jersey), Tracy Austin a invins-o cu 6—4, 6—4 pe ^ndrga Jaeger, lar Chris Evert-Lloyd a cîștigat cu 6—2, 6—3 jocul cu Pam Shriver. Programul semifinalelor : Martina Navratilova — Hana Mandlikova și Chris Evert-Lloyd — Tracy Austin.® Tenismanul cehoslovac Ivan Lendl l-a învins cu 6—4, 6—4 pe Jose Luis Damiani (Uruguay) in cadrul turneului internațional de Ia Hartford (Connecticut) și il va în- tîlni in semifinale pe Balasz Ta- roezy (Ungaria), care 1-ti eliminat cu 6—2, 6—2 pe Mark Dickson (S.UiA.). învingătorul acestui joc se va in- tilni cu Bob Lutz (S.U.A.) sau Bill Scanlon (S.U.A.).
20,50 Tezaur folcloric
21,10 Occident ’82. Condiția inumană a 

femeii
21,25 Film ; „Acoperișul" de Petru Vin- 

tiiă.
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2

15,00 Telex
15,05 Cenacluri ale tineretului. Inscripții 

tinerești la stema Republicii
15.30 Gala tinerilor concertlști — ediția 

a VH-a. Bușteni — Ploiești 1982 
(H)

16,00 La început de săptămînâ ■
13,00 închiderea programului.
20,00 Telejurnal ® Cinstim prin fapte 

aniversarea Republicii
20,20 Creatorul și epoca sa — Nicliita 

Stănescu
21,00 Bijuterii muzicâle. Din muzica co

rală românească. Interpretează co
rul „Madrigal" ăl Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu"; Dirijor : 
Marin Constantin

21.30 Concert de seară. Uverturi, arii din 
operete, balet

22,00 Telejurnal 

spunem și tipografi. 
Adică acei oameni care 
au dat înfățișare pal
pabilă gindurilor des
pre glorioasa istorie a 
românilor, șimțăminte- 
lor închise in cuvinte 
potrivite. De la abece
dar pînă la savantul 
tom de fizică atomică, 
de la pozele primei co
pilării pînă la „Dacă 
timpul ar avea frun
ze, / ce toamnă 1“ -■ 
adică întreaga viața 
noastră — totul a tre
cut printr-o tipografie, 
prin miinile acestor 
minunați oameni care 
stau la izvoarele bucu
riilor noastre, tipo
grafii.

...Aceste rînduri — 
scrisoare de dragoste 
pe adresa oamenilor 
plumbului și cernelii — 
vor fi trecute in carnea 
metalului, literă cu li
teră, de un linotipist : 
un paginator va lua 
apoi rindurile, le va 
așeza frumos, va face 
chenare, va pune titlul; 
ele vor deveni apoi o 
placă de plumb și, la 
sfîrșit, muncitorii de la 
rotativă le vor trece p'i 
hârtie. Lor — și tutu
ror tovarășilor lor — o 
floare din cuvinte de 
Ziua ce le este închi
nată.

Georeje-Hadu 
CH1ROVICI

vremea

Un nou cartier din Alma-Ata

La a 60-a aniversare a constituirii 11 R. S. S.

Kazahstanul - o biografie - simbol 
pentru dezvoltarea republicilor sovietice

La 30 decembrie, popoarele sovietice sărbătoresc un eveniment de 
cea mai mare importanță in istoria lor : se împlinesc 60 de ani de la 
proclamarea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. In cele șase de
cenii care au trecut de atunci, aceste popoare, sub conducerea P.C.U.S., 
au înregistrat realizări uriașe în toate domeniile de activitate. Uniunea 
Sovietică se înfățișează astăzi ca un mare stat socialist, cu o industrie 
de prim rang și o agricultură modernă, cu o știință și cultură înflori
toare, cu remarcabile înfăptuiri în cucerirea spațiului cosmic, in ridi
carea nivelului de viață material și cultural al oamenilor muncii, un stat 
care promovează pe plan extern o politică de pace și colaborare intre 
națiunile iumii._

Mori transformări au intervenit în acest răstimp în toate republicile 
unionale : au fost puse in valoare însemnate bogății naturale, s-au 
înălțat mari comp’e:e industriale, au răsărit noi orașe. Un ezemplu din
tre cele mai reprezentative în acest sens il constituie R.S.S. Kazahă.

însemnări de călătorie

exploatări carbonifere la suprafață de la Ekibastuz și Karaganda, cu o producție anuală de zeci de milioane de tone de combustibil. Numai din cariera „Bogatiri", cu un înalt grad de mecanizare a lucrărilor, se extrag, în medie, intr-un minut, 60 de tone de cărbune. Nu mai puțin bogate sint și zăcămintele de minereu de fier din bazinul Turgai. In prezent funcționează aici mai multe mine, din care se scot anual zeci de milioane de tone de minereu. Pe baza bogatelor resurse de cărbune și minereu de fier s-a dezvoltat la Karaganda un puternic centru siderurgic, care dă țării mai mult metal, decit dădea întreaga siderurgie a Rusiei țariste.Kazahstanul ocupă locul întîi în Uniunea Sovietică în ceea ce privește rezervele de cupru, plumb, zinc, cadmiu, argint, wolfram și molibden. Principalele centre producătoare de cupru sint cele de la Bal- haș și Djezkazgan,- din zona centrală a republicii. Au fost deschise și cîteva exploatări aurifere, funcționează uzine de prelucrare a minereului de aur.Avind o bază de materii prime atit de bogată și de variată, industria Kazahstanului a cunoscut o dezvoltare rapidă. Producția anuală de energie electrică atinge 60 de miliarde kWh, mai mare decit era cea a întregii Uniuni Sovietice in anul 1940. Fabricile și uzinele republicii asigură o întreagă gamă de motoare, mașini agricole, utilaj electronic, echipament pentru industria textilă și pentru cea minieră, excavatoare, prese automate, numeroase alte produse de înaltă tehnicitate.O pagină eroică în istoria sociai- economieă a Kazahstanului sovietic o reprezintă acțiunea de desțelenire a pămînturilor virgine, desfășurată în deceniul al șaseleă. Pe parcursul a numai cițiva ani au fost transformate in ogoare roditoare nu mai puțin de 25 milioane de hectare de stepă ari- dă, Kazahstanul transformîndu-se m- ^..t.r.-unul di/i. principalele giinare; ale, ' "thțiunii Șpvieticp, care asigură, ;rî anii cu recoltă normală, în jur de 30 de milioane de tone de cereale. ’Pa- mițiturile desțelenite se află ,în partea de nord a republicii, in primii ani ele au fost cultivate numai cu cereale. Pină în 1963. eind furtuni de o violență neobișnuită au spulberat pur și simplu stratul afinat de pe sute de mii de hectare, compromt- țind semănăturile și ingropind sate întregi. Lecția a fost dură, dar s-au tras concluziile necesare. Pentru a stăvili eroziunea eoliană, >h prezent se cultivă cu cereale numii jumătate din suprafețele desțelenite, cealaltă jumătate fiind rezervată plantelor furajere și ierburilor perene : au fost plantate perdele forestiere de protecție, care domolesc furia uraganelor ; se aplică metode agrotehnice adecvate care să evite eroziunea solului. în anii din urmă se dezvoltă și zootehnia. Kazahstanul furnizează in prezent peste un milion de tone de carne anual, de patru ori mai multă decit înainte de punerea in cultură a pămînturilor înțelenite. Fiii păstorilor nomazi au devenit muncitori agricoli calificați, capabili să minuiască tehnica pe care o au la dispoziție. •Alma-Ata a devenit capitala R.S.S. Kazahe in anul 1929. In limba kazahă, „alma-ata“ înseamnă ..tatăl merelor", neobișnuită denumire provenită de la numeroasele livezi de meri din jurul orașului. Aflat la poalele muntelui Alatau din lanțul Tian-Șan, orașul este în prezent un puternic centru industrial și cultural al Uniunii Sovietice. In anii primelor cinținale au fost înălțate aici fabrici textile, ale industriei alimentare, o uzină mecanică!; după război, orașul a devenit un important centru al construcției de mașini, principala uzină cu acest profil fiind cea de mașini grele care produce utilaje siderurgice și miniere.Concomitent, Alma-Ata și-a sporit continuu zestrea edilitară : au fost construite aici cartiere întregi de blocuri de locuințe, a fost remodelară piața'centrală, largă, pe laturile căreia se ridică impunătorul edificiu al C.C. al P.C. din Kaz.ahstan, clădirile unor institute de proiectări, două blocuri- turn. O trăsătură specifică orașului o constituie abundența vegetației ; parcurile și scuarurile te intîmpin,ă la fiecare pas....De la crestele Tian-Șanului la țărmul Caspicei, oamenii muncii din Kazahstan scot la lumină comorile aflate in subsolul republicii lor, fac să rodească stepa aridă, înalță orașe în plin pustiu. Intr-un euvint, se vor putea prezenta, la sfirșitul acestei luni,. cu fruntea sus, alături de cei din toate celelalte republici unionale, la cea de-a 60-a aniversare a formării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.
Silviu PODINĂ

cinema
0 Năpasta: GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20. MODERN
(23 71 01) — 9 ; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 Secvențe : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12; 14; 16; 18; 20, AURORA 35 04 66) 
— 9: 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20. CUL
TURAL (83 50 13) — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
© Concurs : MIORIȚA (14 27 14) —
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 

'20,15.
© Sindromul : SALA MARE A PA
LATULUI — 11; 14: 17; 20.
© Actorul și Sălbaticii : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,30; 16,30; 19,30.

G Clipa : SCALA (11 03 72) — 10; 14;
18.
© Burebista : FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 12; 15,30; 19.
© Cu miinile curate : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) - 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
© Rămin cu tine : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,45; 13,30; 15,45; 18; 
20;
@ Prea tineri pentru riduri • TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
® Femeia din Ursa Mare : VIITORUL 
(11 48 03) - 15,30: 17,30; 19,30.

Pădurea nebună : PACEA (60 30 85)
— 15.30; 17,30; 19,S0.
© Convoiul : MUNCA (21 50 97) — 15; 
17.15; 19.30.
0 Tridentul nu răspunde : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
® Ultimul cartuș : FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 

© Angela merge mai departe : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.
© Trandafirul galben : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
© Mondo uraano : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Insula Hortița : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17.30; 19,30.
® Normandie-Niemen : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Citeva zile din viața lui Oblomov : 
COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 19.
@ Teheran ’43 : DACIA (50 35 94) — 9; 
12; 16; 19.
0 Cavalerii teutoni : POPULAR 
(35 15 17) — 12; 16; 19.
© Slujbă temporară : TOMIS (21 49 46)
— 9: 11; 13: 15: 17.15: 19.30.
© Șeriful din Tennessee : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
® Anna celor o mie de zile : FLO- 

REASCA (33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
& Amnezia : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FEROVIAR (50 51 40) — 9;
11,15; 13,30 ; 15.45: 18; 20,15.
© Ordin : nu deschideți focul ! : LIRA 
(317171) — 15,30; 18; 20.
0 Papillon : EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 12; 16; 19, ARTA (213186) — 9;
12; 16; 19.
0 Provocarea dragonului : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
© Desene animate în premieră — 9; 
10,30; 12; 13,30; 15, Bunul meu vecin 
Sam — 16,30; 19,30 : DOINA (16 35 38). 
© Sphinx : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,15; 17,30; 19,30.
© Acel blestemat tren blindat j VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Vlalcu Vodă — 10; Idolul și 
Ion Anapoda — 15; Ploșnița — 20;
(sala Atelier) : Romulus cel Mare — 
10,30; Act Venetian — 19; (sala mică 
a Palatului) : Inocentul — 15: 19.
© Opera Română (13 18 57) : Motanul 
încălțat — 11; Tricornul, Șeherazada 
(premieră) — 19.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : My 
Fair Lady — 10,30; Secretul lui Marco 
Polo — 19.30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Menajeria de sticlă — 10; O zi de 
odihnă — 15; Mormintu! călărețului 
avar —■ 19; (sala Grădina Icoanei, 

12 44 16) : Tartuffe — 10,30, Cabala bi- 
goților — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul en
glezesc — 10,30; Ca frunza dudului... 
— 19.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Flu
turi, fluturi — 11; Necunoscuta și 
funcționarul — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 10,30; Harold și Maude — 
19,30.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 10; Jocul 
vieții și al morții in deșertul de ce
nușă — 19,30; (sala Studio) : Inele, 
cercei, beteală ~ 10,30; Sentiment și 
naftalină — 1.9.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu ne naștem toți la aceeași 
virstă — 10; Ordinatorul ■— 15; Poves
tea unei iubiri — 19,30.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 

Il-lea — 11; Vorba lui Tănase — 19,30; 
(sala Victoria, 50 58 65) : Funcționarul 
de la Domenii — 11; Stela, stelele și 
Boema — 16.
@ Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Spectacol de folclor evreiesc — 11;
Efros Saga — 18,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică 
— 10,30; Ritmurile tinereții — 16; (la 
Palatul' Sporturilor și Culturii) : Sa
nie cu melodii — 18.
@ Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Un bărbat și mai multe femei — 19.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cădere liberă — 19.
© Circul București (11 01 20) : Mu
ppets... la circ — 10; 16; 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Ti
grul purpuriu căruia-i plăceau clăti
tele — 11.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Agachi Flutur — 16.



O nouă mărturie a interesului internațional față de gîndirea 

politică și activitatea prodigioasă a președintelui României 

consacrată soluționării marilor probleme ale contemporaneității
A

In Belgia a apârut volumul:

„NICOLAE CEAUȘESCU - 0 LUPTĂ 

PENTRU DEZARMARE Șl PACE"
BRUXELLES 17 (Agerpres). - Sub titlul „NICOLAE CEAUSESCU - 

O LUPTĂ PENTRU DEZARMARE Șl PACE", în Editura Paul Legrain 
din Bruxelles a văzut lumina tiparului un nou volum consacrat perso
nalității mcrcante a președintelui Nicolae Ceaușescu, ideilor sale re
marcabile și activității sale neobosite în slujba soluționării proble
melor stringente ale contemporaneității. Volumul este realizat de cu
noscutul istoric belgian Jacques de Launay.Intr-o notă introductivă, editorul evidențiază faptul că lucrarea reprezintă un document „pe care il 

studiază și îl analizează țările de 
toate tendințele și care va fi 
dintre 'acelea despre care se 
vorbi frecvent in anii ’S0“.în prefața cărții, WILLY CLERCQ, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Belgiei, ministrul finanțelor și comerțului exterior, președintele grupului democrat al Parlamentului European, relevă că președintele Nicolae Ceaușescu este de mult timp un luptător pentru^ pace. Din 1965, scrie el, președintele României urmează o linie politică independentă, la baza căreia stau , dreptul la autodeterminare, dezarmarea, pacea și destinderea, România promovind în practică o politică „ce 
exprimă veritabilele as
pirații ale națiunii".

„Ideile și propunerile 
susținute de președintele 
Ceaușescu, apreciază autorul prefeței, pot, in 
mod cert, avea, un efect 
stimulator in perspectiva 
unor viitoare 
Est-Vest“. apelurile președintele Nicolae Ceaușescu pentru .organi- unei conferințe dezarmarea în cu participarea semnatarilor Ac-

negocieri Amintind de lansate de

unul i
vaDE

liberal-

rarea cu toate statele", „Prezenta 
activă a României in soluționarea 
problemelor internaționale actuale", 
„România — militantă activă pen
tru democratizarea relațiilor inter
naționale". ..In cuvintul introductiv la capitolul al II-lea, autorul prezintă viziunea „marelui realist" care este președintele Nicolae Ceaușescu in problemele dezarmării, arătind că obiectivele președintelui României

„Un eveniment de mare importanță 
în viața României socialiste66
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AMPLUL ECOU INTERNATIONAL AL LUCRĂRILOR CONFERINȚEI NAȚIONALE A P. C. R„ 
AL RAPORTULUI PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

zarea privind Europa, tuturor tului final de la Helsinki, Willy De Clercq estimează că propunerea româ
nească vizind organizarea 
la București a viitoarei 
reuniuni a țărilor partici
pante la Conferința pen
tru securitate și coopera
re în Europa reprezintă 
un pas pe' această cale. Autorul prefeței apreciază, în încheiere, că noua 
carte va permite,. o ■ mai 
bună cunoaștere în Belgia 
a ideilor unuia dintre 
marii conducători euro
peni. „O mai bună cu
noaștere, scrie el, poate 
conduce la respect, ceea 
ce constituie in sine 
un element 
instaura in 
robită".AutorulDE LAUNAY, făcind un portret al președintelui Nicolae Ceaușescu, 
relevă „calitățile excepționale" de 
om și de conducător ale președin
telui României. După ce punctează principalele momente ale biografiei președintelui Nicolae Ceaușescu, Jacques de Launay 
din 1965, cind a 
fruntea Partidului 
mân, „activitatea 
Ceaușescu se confundă cu istoria 
României". Această istorie este cea 
a unei lupte continue pentru inde
pendență și suveranitate nâțională, 
pentru egalitatea in drepturi și 
neamestecul în treburile interne 
ale altor state.In continuare, autorul desprinde mai multe „constante caracteristice ale președintelui Nicolae Ceaușescu", relevind lupta șefului statului român împotriva inechității, pentru pace și dezarmare, pentru justiție socială. El exemplifică, acestea cu fapte și idei ale președintelui Nicolae Ceaușescu — 
„un mare patriot, un român care 
vede departe și care acționează în
tr-o mare perspectivă istorică. El nu-1 uită niciodată pe Mihai Viteazul, dar se gindește deseori la anul 2000“.’ >-iApărut în condiții grafice deosebite, volumul este structurat pe trei mari capitole — „Politica in
ternațională a României", „Dezar
marea", „Securitatea și cooperarea 
in Europa" — ce cuprind extrase din cuvintările, lucrările și interviurile președintelui Nicolae Ceaușescu cu diferite ocazii și in perioade diferite. Textele sint menite să ilustreze concepția despre dezarmare și pace a președintelui României, să ateste fermitatea și continuitatea acestei concepții pe parcursul timpului. Cele trei capitole, precedate de scurte prefețe, sint împărțite în subcapitole tematice, încheindu-se cu prezentarea bogatei bibliografii utilizate ție autor.în cuvintul introductiv la capitolul intii, autorul subliniază că președintele Ceaușescu „cu realismul care il caracterizează", ținind seama de datele geografice și istorice ale României, „desfășoară o 
foarte bogată activitate internațio
nală, practică și dinamică și for
mulează soluții la problemele lumii 
contemporane". El remarcă „logica acestor soluții, originalitatea concepțiilor și constanța lor", subliniind că președintele nu și le-a schimbat cîtuși de puțin din 1965 și pină in prezent.Subcapitolele tratează „Politica 
externă a Republicii Socialiste 
România — expresie a intereselor 
poporului român, a condițiilor coo
perării și înțelegerii internaționa
le", „Principiile dreptului interna
țional și ale echității — la baza 
relațiilor internaționale ale Româ
niei", „Dezvoltarea relațiilor, a co
laborării și cooperării cu toate ță
rile lumii", „Dezvoltarea relațiilor 

^economice internaționale și coope-

constituie
indispensabil pentru a 
lume o destindere du-volumului, JACQUES

subliniază că, 
fost ales in 

Comunist Ro- 
lui Nicolae

sint foarte înalte și subliniind, totodată, că șeful statului român a procedat practic la reducerea cheltuielilor de apărare ale țării sale, „întrucit in anii ’80 — scrie De Launay — dezarmarea a devenit un obiectiv esențial al generației noastre, este neîndoielnic că ideile lui Nicolae Ceaușescu vor fi frecvent discutate și, in parte, realizate".Titlurile nificativp abordată : „ 
late vitală a popoarelor, exigență 
fundamentală pentru asigurarea 
păcii și securității pe planeta noas
tră", „Cursa înarmărilor — o grea 
povară pentru toate popoarele lu
mii", „Obiectivele majore, imediate 
ale dezarmării", „Dezarmarea și 
dezvoltarea — componente ale unei 
noi ordini economice internaționa
le", „Mecanismele și democratiza
rea procesului de negociere in do
meniul dezarmării", „Necesitatea 
intensificării luptei unite a tuturor 
forțelor revoluționare, democratice, 
progresiste, a tuturor popoarelor' in 
realizarea dezarmării și în primul 
rind a dezarmării nucleare".în cuvintul introductiv la ultimul capitol, autorul evidențiază „realis
mul concepțiilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu în materie de 
politică ■internațională, luciditatea 
convingerilor și sugestiilor sale".Subcapitolele au ca obiect „Con
cepția României asupra edificării 
unui sistem durabil de securitate 
și cooperare în Europa", „Securita
tea europeană — cauză a tuturor 
statelor continentului. Activitatea 
României pentru normalizarea și 
dezvoltarea raporturilor intre state, 
vizind promovarea destinderii și în
țelegerii in Europa", „Pentru un 
cadru democratic de dezbateri și 
acțiune al tuturor statelor partici
pante", „Elemente componente ale 
procesului de realizare a securității 
europene", „Realizarea dezangajării 
militare și dezarmării in Europa — 
condiție indispensabilă a securității 
fiecărui stat, a realizării securității 
pe continentul european", „Trans
formarea Balcanilor intr-o zonă de 
înțelegere și colaborare pașnică", 
„Securitatea europeană și situația 
în zona mediteraneană", „Rolul 
decisiv al opiniei publice, al forțe
lor politice responsabile și popoare
lor in determinarea unui nou curs 
iii relațiile dintre statele din Eu
ropa".Luind cuvintul in cadrul festivității lansării volumului — desfășurată la Bruxelles in prezența a numeroase personalități ale vieții politice, științifice și literare belgiene, a reprezentanților presei — istoricul Jacques de Launay a făcut o prezentare a personalității președintelui Nicolae Ceaușescu, a acțiunilor întreprinse de șeful statului român pentru instaurarea unui climat de pace și colaborare in Europa, ca și in întreaga lume.După ce a subliniat că popoarele europene, care au cunoscut consecințele devastatoare a două războaie mondiale, sint profund neliniștite de concentrarea pe continent a unor arsenale uriașe, de iro-

subcapitolelor sint sem- pentru problematica „Dezarmarea — necesi-

c

sirea unor fonduri enorme pentru producerea de noi arme de distrugere in condițiile in care un miliard de oameni suferă de foame pe glob, iar mijloacele necesare pentru lichidarea stării de înapoiere și subdezvoltare in care se află numeroase țări sint insuficiente, vorbitorul a arătat :
„Președintele Nicolae Ceaușescu.a 

subliniat în nenumărate rinduri că, 
pentru rezolvarea acestei situații, 
nu există decît o singură soluție : 
dezarmarea. Președintele României 
este autorul a numeroase propuneri, 
inițiative și acțiuni în favoarea 
dezarmării care reprezintă, in an
samblu, „un plan pentru dezarma
rea mondială", un document unic, 
de excepțională importanță pe care 
nimeni, indiferent de concepțiile 

Sale politice, nu-l va 
putea ignora, intrucit 
el este de o deosebită 
actualitate pentru acest 
deceniu".Autorul relevat că Nicolăe. Ceaușescu a fost primul șef de stat care, încă din 1966, a propus măsuri de dezangajare militară și de dezarmare, iar in anii următori aceste propuneri au fost reînnoite și amplificate, ele 
ajungind să fie conside
rate de toți oamenii de 
bună credință drept o 
cale ideală pentru rezol
varea situației actuale. Reamintind unele din propunerile formulate de președintele Nicolae Ceaușescu, autorul a subliniat că acestea trebuie 
să. fie cunoscute de toate 
țările, de toți cei ce decid 
în acest domeniu, volu
mul fiind un document 
ce reclamă atenția și re
flecția tuturor. >în cuvintul său, vice- prim-ministrul guvernului belgian, ministrul finanțelor și al comerțului exterior, Willy de Clercq, a subliniat că, prin pozi
ția sa in problemele ma
jore care confruntă ome
nirea. România este pen
tru Belgia, ca și pentru 
celelalte state ale Euro
pei occidentale, un inter
locutor de Valoare. Vorbitorul a relevat atașa-,, mentul României față de principiile consacrate ale relațiilor internaționale ; respectarea independenței și suveranității naționale, egalitatea, in drepturi și neamestecul in treburile interne ale altor țări. România și Belgia — a arătat vorbitorul — sint convinse că 

dezvoltarea pe multiple planuri a 
relațiilor dintre țările cu sisteme 
social-politice diferite constituie 
singura cale posibilă pentru a asi
gura destinderea și pacea. Dacă intre 
toate țările lumii ar exista rela
ții bune așa cum'există între Româ
nia și Belgia, pacea lumii nu ar fi 
periclitată în nici un fel. Acest lu
cru este semnificativ pentru actua
lul climat de încordare existent in 
lume, relațiile dintre cele două țări 
constituind un exemplu de urmat 
pentru toate celelalte state. Revine șefilor de state și de guverne de a face ca încordarea să fie înlocuită prin destindere și colaborare. Willy de Clercq a exprimat convingerea că publicarea volumului . „Nicolae COțtușescu — o luptă pentru dezarmare și pace" constituie un 
eveniment care oferă prilejul pu
blicului belgian să cunoască ideile 
președintetui-român, iar oamenilor 
politici posibilitatea, de a aprofun
da propunerile formulate de acesta.Poetul MIHAIL STERIADE a evocat în cuvinte calde personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu. eminent om politic care se preocupă constant de pacea și progresul omenirii. El a subliniat 
atenția deosebită pe care președin
tele României o acordă soluționării 
prin mijloace pașnice a diferende
lor dintre state, dezvoltării coope
rării și colaborării dintre acestea, ideile tovarășului Nicolae Ceaușqscu privind implicațiile menținerii unor țări și teritorii în starea de subdezvoltare și necesitatea lichidării acestui fenomen, condiție esențială a stabilirii unor raporturi echitabi- ' le intre toate statele lumii.

Apariția 'volumului „Nicolae 
Ceaușescu — o luptă pentru dezar
mare și pace" constituie un eveni
ment editorial in Belgia care va 
permite cititorilor din această țară 
să cunoască ideile președintelui 
român ' — a relevat vorbitorul. 
Acest eveniment reprezintă o re
cunoaștere a personalității marcan
te cc~ președintelui Nicolae 
Ceaușescu, un omagiu adus efortu
rilor deosebite pe care le depune . 
pentru asigurarea condițiilor dez
voltării libere și pașnice a tuturor 
popoarelor lumii.La festivitatea lansării volumului au participat Hugo Adriansens, președintele Grupului de prieteni Belgia-Româftia din parlamentul belgian, senatori și deputați din Camera Reprezentanților, reprezentanți ai unor partide politice belgiene. ambasadori și directori generali din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai conducerii altor ministere, Isabella Adriansens și Jet Nauwelaerts, președinta și. respectiv, vicepreședinta Asociației culturale „Dacia", președintele Asociației scriitorilor valoni, alte oficialități, ziariști.A fost prezent ambasadorul României la Bruxelles, Iulian Văcărel.

volumului a președintele

Conferința Națională a , Partidului Comunist Român, eveniment major și orientările cuprinse în magistralul Raport prezentat de conducătorul
in viața comuniștilor, a tuturor oamenilpr muncii, a întregului popor, a partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general
trezit - prin documentele și orientările menite să asigure progresul al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,
multilateral al patriei, prin dezbaterea profundă a problemelor funda- In note și comentarii, presa internațională subliniază că ideile-forță
mentale ce privesc dezvoltarea societății noastre socialiste, poziția Romă- cuprinse în Raportul secretarului general se constituie într-un valoros ghid
niei față de marile probleme ce confruntă lumea contemporană - un . al gîndirii și acțiunii revoluționare, deschizătoare de noi orizonturi în dez-
am'plu ecou pe plan internațional, reflectat în mijloacele de informare voltarea țării noastre in anii ce vin. Totodată,, se subliniază că acestea
în masă din numeroase țări ale lumii. Agențiile internaționale de presă, se îmbină strălucit cu ideile constructive din document vizînd edificarea
ziare, posturi de radio și televiziune, relevind importanța și semnificația unei lumi mai bune și mai drepte pe pămînt, a unei lumi a’ păcii, prie-
Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, au informat pe larg teniei, înțelegerii și colaborării între toate popoarele lumii, la care
despre lucrările acestui forum, scoțînd cu precădere în evidență ideile România și-a adus și își aduce constant o contribuție prețioasă.Ziarul „PRAVDA", organ al C.C. al P.C.U.S., publică o corespondență din București, relevind că la primul punct al ordinii de zi a Conferinței tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a prezentat Raportul in care s-a referit la stadiul actual al edificării socialismului in România, la unele probleme teoretice, ideologice și la activitatea politică, educativă a partidului, la sarcinile ce revin organizațiilor și organelor de partid pentru formarea omului nou, făuritor conștient al socialismului și comunismului. în următorii trei ani ai acestui- cincinal — arată ziarul, citind din Raport — se va pune in continuare accentul pe dezvoltarea intensivă a economiei naționale, pe ridicarea calității producției și creșterea eficientei economice. în continuare, ziarul ilustrează cu cifre dezvoltarea de ansamblu a economiei românești. în capitolul referitor la comerțul exterior al României — continuă „Pravda" — Nicolae Ceaușescu a subliniat că România acordă o atenție deosebită relațiilor cu țările C.A.E.R., in general colaborării cu toate țările socialiste.Relevind agravarea situației mondiale, vorbitorul a arătat că aceasta face mai necesară ca oricînd unirea tuturor forțelor care doresc pacea, antiimperialiste, a tuturor popoarelor în lupta pentru oprirea cursului spre noi războaie, pentru apărarea păcii.Informind despre lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, agenția sovietică T.A.S.S. a transmis largi extrase din Raportul prezentat conferinței de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.La rindul ei, TELEVIZIUNEA SOVIETICA, în principalul telejurnal de seară, a prezentat imagini din timpul expunerii Raportului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu.Conferința Națională a P.C.R. analizează situația prezentă și perspectivele dezvoltării României socialiste, elaborează orientări programatice de dezvoltare, scrie agenția CHINANOUA in relatarea despre Raportul prezentat de tovarășul Nicolae CeăușescU. Marile realizări aleRomâniei demonstrează cu puterea faptelor justețea politicii partidului nostru — a spus Nicolae Ceaușescu, se reliefează in relatarea agenției China Nouă, care citează în continuare referirile la înfăptuirea actualului plan cincinal.în același timp, continuă China Nouă, menționindu-6e efectele crizei economice internaționale asupra economiei naționale, s-a arătat că trebuie să se pună accentul pe soluționarea unor probleme cu forțele proprii.în Raport, adaugă agenția citată, Nicolae Ceaușescu, a subliniat, de asemenea, importanta ridicării conștiinței socialiste a maselor și a întăririi muncii teoretice și educative.Referindu-se la situația internațională -r- continuă China Nouă — Nicolae Ceaușescu a spus că în lumina gravității situației, este necesar să se intensifice conlucrarea internațională, pentru diminuarea încordării, săxse soluționeze problemele pe calea tratativelor, să fie oprită cursa înarmărilor și să se trpacă la dezarmare, in primul rînd la dezarmarea nucleară. El a chemat statele membre ale N.A.T.O. și Tratatului de la Varșovia să-și retragă trupele și să desființeze bazele militare din alte țări. Cele două blocuri militare trebuie să-și asume angajamentul solemn de a nu amplasa arme nucleare de nici un fel pe teritoriul altor țări, să acorde garanții că nu vor folosi asemenea arme impotriva țărilor care renunță la acestea. România speră — a arătat el — că toate statele din cele două blocuri, și in primul rînd Uniunea Sovietică și Statele Unite, vor înțelege răspunderea ce le revine pentru oprirea cursei înarmărilor și asigurarea păcii mondiale.Nicolae Ceaușescu a subliniat că trebuie să se pună capăt politicii de mare putere, de hegemonie și de a- mestec in treburile interne ale țărilor mici și mijlocii. Nimeni, nici un stat, oricît de mare ar fi, nu-și poate aroga dreptul de a dicta ce trebuie să facă sau să nu facă un alt statK iși continuă agenția China Nouă relatarea, adăugind in încheiere : Vorbitorul a spus că ește necesar să se pună capăt politicii de forță și dictat și să se respecte neabătut dreptul

fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării economico-sociale pe care o dorește.Agenția iugoslavă TANIUG, rela- tind despre lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, notează : Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co- , munist Român, a prezentat un am- I piu Raport. Conducătorul Partidului Comunist Român a propus diminuarea rolului blocurilor militare in scopul desființării lor și a relevat că pentru slăbirea încordării internaționale și' întărirea încrederii de ,o mare însemnătate ar fi ca toate trupele și bazele celor două blocuri să fie retrase de pe teritoriul altor țări. Nicolae Ceaușescu a propus, de asemenea, interzicerea amplasării tuturor armamentelor nucleare in alte țări, însoțită de acorduri corespunzătoare în domeniul dezarmării generale.Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat pentru o nouă ordine economică in

zarea agriculturii, îmbunătățirea nivelului de trai material și cultural al poporului. Totodată, arată agenția, Nicolae Ceaușescu a făcut constatarea că mai există încă rezerve pentru creșterea eficienței muncii.Referindu-se la partea de politică externă a Raportului, agenția ADN reia ideile care pun in evidență faptul că intensificarea cursei înarmărilor a dus la o deteriorare considerabilă a situației internaționale și a generat pericolul unui război mondial nuclear. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat faptul că aceasta face mai necesară ca oricînd unirea tuturor forțelor care militează pentru apărarea păcii. O mare însemnătate — relevă ADN — acordă P.C.R. tratativelor de dezarmare de la Geneva dintre U.R.S.S. și S.U.A. în Încheierea relatării sale, ADN subliniază că secretarul general al P.C.R. s-a pronunțat din nou pentru crearea unei zone denuclearizate în Balcani.
PRESA MONDIALĂ SUBLINIAZĂ :

® Deplina adeziune a poporului român la 
programul de dezvoltare a țării, unitatea 
indestructibilă în jurul P.C.R., al secreta
rului său general

• Președintele României - neobosit luptător 
pentru bunăstarea țării sale, pentru pacea 
mondială

ternațională, mai justă, subliniind că țara sa acordă o mare însemnătate rolului mișcării de nealiniere.Mijloacele poloneze de informare în masă au reflectat pe larg lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, in corespondențe proprii și materiale .transmise de agenția P.A.P. Ziarul „TRYBUNA LUDU", organ al C.C. al P.M.U.P., a publicat o corespondență de la> tri- misul său special, în care se arată, intre altele : Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu a scos in evidență numeroasele și importantele înfăptuiri realizate in perioada care a trecut, sub conducerea Partidului Comunist Român. In pofida crizei mondiale și a unor calamități naturale care au lovit și România in ultimul timp, această țară dorește să înfăptuiască la cel mai înalt nivel cu putință sarcinile trasate de Congresul al Xll-lea al partidului. Unele limitări inevitabile aii creșterii producției nu vor afecta preocuparea fundamentală a partidului privind îmbunătățirea treptată a nivelului de trai al populației. Toate acestea depind de aportul in muncă al cetățenilor. Tocmai de aceea sala a primit cu ovații afirmația tovarășului Ceaușescu — „Nici muncă fără pîine, nici piine i'ără muncă". Și tocmai intensificarea eforturilor întregului popor in direcția dezvoltării multilaterale a României — chezășia viitorului fericit al țării — constituie sarcina principală a conferinței — arată „Try- buna ’Ludu“.La fel de impotrante sînt și problemele ideologice, intensificarea eforturilor în direcția formării' omului nou, mai ales a tineretului, pe care trebuie să-1 caracterizeze atitudinea revoluționar-patriotică, împreună cu sentimentul de solidaritate internațională.Agenția ADN, din Republica Democrată Germană, a relatat pe larg, încă din ajunul deschiderii Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, despre atmosfera de puternic entuziasm și responsabilitate in care comuniștii, întregul popor au întîmpi- nat acest mare eveniment. în acest cadru, subliniază ADN, s-a făcut un amplu bilanț al înfăptuirii, pină acum, a hotărîrilor celui de-al XII- lea Congres al P.C.R.Relevind că in centrul lucrărilor conferinței s-a aflat Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, agenția citată redă pe larg pasăje din acest document, arătind că secretarul general al partidului a evidențiat succesele obținute de oamenii muncii români in dezvoltarea industriei, moderni

Pregătirile ce au avut loc în țară pentru marele forum al comuniștilor au fost înfățișate de organul de presă al C.C. al P.S.U.G., „NEUES DEUTSCHLAND", în articolul „Consfătuiri creatoare de la Satu Mare pină la Constanța. Comuniștii din România pregătesc Conferința Națională". Ziarul a informat despre problemele ce aU stat în centrul conferințelor județene de partid, subliniind că strînsa împletire a aspectelor economice și social-politice a fost caracteristică pentru întreaga desfășurare a discuțiilor la conferințe.Sub titlul „Accelerarea dezvoltării economice a României. — Comuniștii români analizează la Conferința Națională îndeplinirea hotărîrilor Congresului al. Xll-lea — Raportul la Conferință a fost prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu", ziarul „RUDE PRAVO", organul central de presă al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a publicat o corespondență a trimisului special la București, in care arată : „O mare parte a Raportului tovarășului Nicolae Ceaușescu analizează rezultatele obținute in dezvoltarea economică și socială a țării de la Congresul al Xll-lea al partidului pină în prezent". „în partea de politică externă, se arată in corespondență, secretarul general al partidului. atrage atenția asupra pericolului pe care il reprezintă cursa înarmărilor și, odată cu aceasta, Înrăutățirea situației internaționale".în cadrul Conferinței Naționale a P.C.R., președintele Nicolae Ceaușescu a lansat un apel pentru o Europă lipsită de arme nucleare și a anunțat că România intenționează să înghețe cheltuielile sale militare pentru viitorii trei ani, scrie ageniia americană UNITED PRESS INȚER- NATIONAL, relatînd despre Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a P.C.R. Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Roman, precizează U.P.I., a reafirmat apelul României pentru convocarea unei conferințe de dezarmare și a cerut insistent oprirea amplasării de rachete _ nucleare cu rază medie de acțiune în Europa, precum și retragerea celor existente. Echilibrul de forțe trebuie să fie realizat „nu prin sporirea armamentelor, ci prin reducerea lor la un nivel cit mai scăzut". Președintele Ceaușescu a reafirmat propunerea privind „desființarea simultană" a N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșovia, afirmînd că țările membre ale celor două blocuri trebuie să-și reducă cheltuielile militare cu 20 la suta față de nivelul din 1982, pină in 1985.

Conducătorul României a propus, de asemenea, Conferinței Naționale — for convocat intre două congrese ale partidului pentru a dezbate probleme curente — să adopte propunerea sa privind înghețarea cheltuielilor militare ale României la nivelul actual, pină în 1985. (România și-a redus cheltuielile militare în ultimii doi ani).Nicolae Ceaușescu a declarat că nu trebuie precupețit nici un efort pentru o Europă „fără rachete cu rază medie de acțiune, fără nici un fel de rachete nucleare sau alte arme atomice, pentru o Europă unită", independent de sistemele politice diferite existente pe continent.El a expus condițiile pe care le consideră importante pentru reactivarea politicii de destindere. Printre acestea, președintele României a enumerat retragerea trupelor de pe teritoriile altor țări — atît în Est, cit și in Vest — desființarea bazelor militare aflate pe teritorii străine.Referindu-se la problemele interne, președintele Ceaușescu a afirmat / că România trebuie să se bizuie ma/ mult pe' propriile resurse și să-ș reducă importurile.Agenția FRAbfCE PRESSE relevă că in cadrul Conferinței Naționale, care reprezintă cel mai important forum al comuniștilor români între două congrese, secretarul general al partidului, Nicolae Ceaușescu, a făcut o analiză a situației economice și politice a țării și a reafirmat orientările politicii externe a României. în continuare sint redate părți din Raportul secretarului general al partidului referitoare la orientările economice ale României în perioada următoare. Pe plan extern, au fost reafirmate liniile politicii de independență națională a României, subliniază A.F.P.Agenția ASSOCIATED PRESS a transmis o relatare a Raportului prezentat de secretarul general al partidului, subliniind însemnătatea deosebită a documentului. „Nicolae Ceaușescu a lansat un apel in vederea creșterii producției agricole", menționează A.P., relevind apoi că președintele României s-a arătat deosebit de optimist în legătură cu potențialul economiei românești.Presa centrală mexicană a publicat, sub titluri ca „Înaltă responsabilitate la Conferința Națională a P.C.R.", „Conferința va analiza planul de dezvoltare economico-socială a României", ample articole, relevind deosebita importanță a evenimentului pentru realizarea obiectivelor trasate de Congresul al Xll-lea al P.C.R., pentru dezvoltarea viitoare a Româiiiei.Cotidianul „EL DIA" subliniază că „realizarea obiectivelor programului de dezvoltare a țării vâ asigura trecerea României in rindul statelor cu un nivel mediu de dezvoltare". Poporul român, adaugă ziarul „COM- BATIENTE", iși exprimă și de data aceasta deplina adeziune la programul de dezvoltare a țării, unita' •-?. indestructibilă în jurul P.C.R., al secretarului său general, Nicolae Ceaușescu, neobositul luptător pentru bunăstarea României, pentru pacea mondială. Același ziar publică pe prima pagină fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu.Ziarul „JORNAL DE ANGOLA" relevă că „atenția tuturor membrilor Partidului Comunist Roman, a întregului popor român este concentrată în aceste zile asupra Conferinței Naționale a P.C.R.". Acest forum constituie „un moment important in viața partidului și a țării, trasind noi * perspective de luptă și muncă in vederea îndeplinirii Programului partidului de făurire a societății socialiste ■ multilateral dezvoltate" — subliniază cotidianul angolez, care adaugă : „Politica externă a României de pace, colaborare și înțelegere intre națiuni se bazează pe sprijinul total al poporului român, fiind in deplină concordanță cu interesele sale de construire a unei vieți noi, pașnice".RADIODIFUZIUNEA DIN SR1 LANKA a informat despre lucrările Conferinței .Naționale a P.C.R., .relevind că participants au dezbătut stadiul actual al construcției socia- i liste în România și măsurile ce urmează a fi luate pe mai departe pentru îndeplinirea planului cincinal 1981—1985, precum și programe speciale pentru o și mai mare dezvoltare a bazei energetice și de materii prime, a agriculturii și industriei alimentare. (Agerpres)
Proiectul de rezoluție initiat de România 
privind înfăptuirea dreptului la educație 
adoptat prin consens de Adunarea Generală a O.N.U,NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat prin consens un proiect de rezoluție inițiat de România [cu privire la înfăptuirea dreptului la, e- ducație. La proiect s-au raliat, în calitate de coautori, 56 de delegații. "Rezoluția adoptată se întemeiază pe teza însemnătății deosebite a dreptului la educație pentru deplina înflorire a personalității umane și pentru exercitarea celorlalte drepturi și libertăți fundamentale ale omului. Un accent deosebit se pune pe urgența realizării obiectivului eradicării analfabetismului in lume. în același timp, se subliniază necesitatea îmbunătățirii și lărgirii sistemelor educaționale pentru pregătirea de specialiști și cadre calificate care să contribuie la progresul țărilor in curs

de dezvoltare. In acest sens, prin rezoluția amintită se adresează un apel tuturor statelor in vederea sprijinirii eforturilor țărilor in curs de dezvoltare în pregătirea personalului necesar pentru industrie, agricultură și alte sectoare economice și sociale. Documentul reliefează, totodată, sarcinile care revin UNESCO în înfăptuirea diferitelor programe și proiecte legate de e- ducație.Rezoluția adoptată, largul coauto- rat și sprijinul de care s-a bucurat inițiativa românească pun in lumină însemnătatea deosebită a concepției umaniste a țării noastre pe planul promovării și înfăptuirii drepturilor fundamentale ale omului, in cadrul cărora dreptul Ia educație și cultură ocupă un loț prioritar.

atena: întîlnirea secretarului general al C.C. 
al P.C. din Grecia cu reprezentantul P.C.R.ATENA 18 (Agerpres). — Tovarășul Petre Lupu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., reprezentantul partidului nostru la al XI-lea Congres al P.C. din Grecia, a avut o intilnire cu tovarășul Harilaos Flofakis, secretar general al C.C. al P.C.G.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise tovarășului Harilaos FIo- rakis, conducerii P.C.G. un cald salut tovărășesc, urări de sănătate și de noi succese in activitatea pe care o desfășoară.Secretarul general al C.C. al P.C.G. a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducerii P.C.R., mulțumiri călduroase pentru urările adresate împreună cu salutul său tovărășesc și cele mai bune urări de succese tot mai mari poporului ro

mân în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Cu această ocazie s-a exprimat dorința comună de a se acționa in continuare pentru dezvoltarea legăturilor tovărășești de colaborare și solidaritate, pe baza stimei și respectului reciproc, dintre P.C.R. și P.C.G., pentru continua aprofundare a relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare. în mod deosebit, s-a subliniat convingerea comună cu privire la necesitatea unirii și întăririi eforturilor tuturor forțelor politice înaintate, ale maselor largi populare, pentru a se asigura înfăptuirea dezideratului exprimat de popoarele balcanice privind transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii și colabotării, fără nici un fel de arme nucleare.
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