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i Dezbateri de lucru exigente, analize ; 
j de profundă responsabilitate, j 
j hotărîre fermă pentru înfăptuirea ' 

obiectivelor de dezvoltare I * 
! economică și socială a patriei !

Ieri au continuat dezbaterile
în plen și s-au desfășurat 

lucrările pe secțiuni
Marți, 15 decembrie, au continuat, in Capitală, lucrările marelui 

forum democratic al partidului, Conferința Națională, care se desfășoară 
in lumina importantelor idei și orientări cuprinse in amplul Raport pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub semnul unității strinse in 
jurul partidului și al secretarului său general, al deplinei angajări pa
triotice, revoluționare pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor stabi
lite de Congresul al Xlll-lea.

La sosirea in Sala Palatului Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost intimpinat cu calde sentimente de dragoste 
și profundă prețuire de participanții la conferință. S-o aplaudat îndelung, 
s-a aclamat cu înflăcărare „Ceaușescu - P.C.R. I".Tn cursul dimineții au fost reluate dezbaterile in plen asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi. Prima parte a ședinței a fost condusă de tovarășul Ion Dincă. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al guvernului.Au luat cuvtntul tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ioachim Moga. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetu-, lui județean Cluj al P.C.R.. Petre Răducanu, secretarul comitetului de partid la întreprinderea ..23 August" — București, Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie, Vasile Zglobiu, președintele Cooperativei agricole de producție Valea Argovei, județul Călărași, Gheorghe Dinu, ministrul industriei de utilaj greu. Angela Isăroiu, secretar pentru problemele de propagandă al Comitetului județean Mureș al P.C.R., Antoniu Kdmiveș, președintele cooperativei agricole de producție Pecica, județul Arad. Petre Fluture, ministrul energiei electrice. Dorina Donea. președintele comitetului sindicatului la întreprinderea de confecții Bacău. Dumitru Radu Popescu. președintele Uniunii scriitorilor. Carol Dina, prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R.în continuare, tovarășul Ion Dincă a arătat că deoarece in perioada care a trecut de la Congresul al XIII-lea al P.C.R. s-au produs unele descom- pletări în Comitetul Central al partidului. se propune înscrierea la ordinea de zi a Conferinței Naționale a partidului a unui nou punct — măsuri organizatorice. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.Conferința Națională a ales. în unanimitate. Comisia pentru pregătirea propunerilor privind completările in Comitetul Central al partidului, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român.

După pauză, lucrările conferinței au fost conduse de tovarășul Ioachim Moga. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R.Au luat cuvintul tovarășii Maria Bradea, prim-secretar al Comitetului județean Sa tu Mare al P.C.R., Gheorghe David, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul agriculturii, Nicolae Ionescu. secretar pentru problemele economice al Comitetului județean Prahova al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al Comite-, tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al guvernului. Alexandru Reimer, prim-vicepre- ședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Sibiu. Ana Mureșan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinta Consiliului Național al Femeilor. Ion Teoreanu, ministrul educației și lri- vățămintului. Ion M. Nicolae. ministrul industriei chimice și petrochimice.Tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de partid, a prezentat Raportul Comisiei pentru examinarea apelurilor adresate Conferinței Naționale a partidului. Raportul a fost aprobat, în unanimitate, de conferință.Au luat apoi cuvintul tovarășii Gizela Vlad, secretar pentru problemele organizatorice al Comitetului județean Covasna al P.C.R.. Aurel Sandu, director general al Institutului central de cercetări pentru industria electrotehnică București.în cursul după-amiezii, lucrările s-au desfășurat în cadrul celor opt secțiuni ale conferinței.

Participanții Ia dezbaterile in plen și pe secțiuni au dat o deosebită apreciere Raportului prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la tribuna conferinței, subliniind însemnătatea excepțională a acestui document, care face o amplă și profundă analiză a realizărilor obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, în toate domeniile construcției socialiste și stabilește, in deplină concordanță cu cerințele dezvoltării țării în etapa actuală și în perspectivă, direcțiile principale de acțiune pentru perfecționarea în continuare a întregii activități eco- nomico-sociale, pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al P.C.R., a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în spiritul orientărilor și sarcinilor cuprinse în acest document programatic, în cadrul dezbaterilor au fost examinate, cu exigență și răspundere. munca desfășurată de organele și organizațiile de partid, (ie comuniști, de toți oamenii muncii. precum și rezultatele înregistrate In primii doi ani ai actualului cincinal, fiind subliniate măsurile întreprinse pentru îndeplinirea, în cele mai bune condiții, a planurilor și programelor de dezvoltare eco- nomico-socială a patriei, de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Cei care au luat cuvintul au exprimat angajamentul ferm de a face totul pentru transpunerea în viață a hotărîrilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului, pentru îndeplinirea, la un înalt nivel calitativ, a prevederilor actualului cincinal, pentru atingerea obiectivului strategic stabilit de Congresul al XIII-lea al P.C.R. — trecerea României la un stadiu nou, superior, de dezvoltare.Participanții la dezbateri au reafirmat deplina adeziune față de politica externă a partidului și statului nostru, la inițiativele și acțiunile de dezarmare și pace promovate cu strălucire de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Lucrările Conferinței Naționale a partidului continuă.
Din cuvintul participanților 

la dezbateri
in paginile ii - viii

» z

Faptele țării făuresc viitorul țăriiConferința Națională a partidului răspunde, prin documentele supuse dezbaterii participanților, problemelor majore ale prezentului, preocupărilor fundamentale ale țării, ale muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, ale tuturor oamenilor muncii, mobilizind și mai puternic toate forțele creatoare ale națiunii la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, a programelor de dezvoltare multi-' laterală a societății românești.Sala Palatului, Capitala găzduiesc, astfel, prin complexitatea dezbaterilor, un eveniment de cel mai larg ecou în conștiința întregului popor.Conștiința marii răspunderi.A răspunderii comuniste față de tot ceea ce proiectăm, dezbatem, înfăptuim.Pentru că. in primul rind, despre această profundă răspundere este vorba acum și aici, incepind cu marea Sală a Palatului și sălile unde se desfășoară lucrările pe secțiuni ale

Conferinței Naționale a partidului și pină în toate localitățile patriei, despre marea răspundere prin fapte la tot ce-am avut de făcut fiecare dintre noi și la tot ce. mai avem de făcut cu toții la un loc.Si — așa cum știe fiecare dintre fiii țării, cum a subliniat și de Această dată tovarășul Nicolae Ceaușescu în amplul, strălucitul Raport — magistrală analiză științifică. dialectică, revoluționară a realităților contemporane ale țării și ale lumii — rostit la deschiderea Conferinței — sint multe și mari răspunderile acestui timp. Și gindurile care s-au împlinit și cele care așteaptă să fie împlinite, și mai bine, de acum înainte.Și e firesc că sint multe. Pentru că și noi sintem multi.Tara numără în acest a- notimp al bilanțurilor 23 de milioane de oameni.Și mari, și mici.Așa cum sint — de altfel — și lucrurile pe care le avem de făcut. Pentru că nici cincinalul în sine

— ca și viata. în general— nu este făcut 'numai din lucruri extraordinare. Și nici chiar lucrurile extraordinare nu sint așa cum sint decit datorită foarte multelor amănunte care le alcătuiesc.Cum este — alături de toate marile Înfăptuiri socialiste din ultimele două decenii — si acest cel mai tînăr gigant din noua geografie fizică și economică a bătrînei Dobroge : podul de Ia Cernavodă, iarăși cel mai mare pod din Europa, cum a mai fost și acum o sută de ani și celălalt pod, tot de la Cernavodă, podul inginerului Saligny.Fiecare metru pătrat din bătrînul calcar al Munților Măcin a Întinerit, mai întîi. sub lopata încă grea a schimbului de miine al muncitorilor calificați înainte de a deveni stîlp de susținere a întregului, proiectat de ingineri, și apoi treaptă de marmură șlefuită de artiști pentru a intra in memoria timpului.Numai pace să fie și vreme bună de mers mai

departe, că vom avea multe si adinei temeiuri de a ne bucura mereu mai mult de roadele suișului acesta cu dragoste multă, de țară pornit si cu multă încredere in ziua de miine. O încredere incrustată în răbojul de neuitat al stîlpu- lui de lumină din inima tării, care a fost si rănnne conștiința datoriei împlinite.Și așa va fL pentru că așa am visat :
Am visat o lume dreaptă 
Ca toți oamenii cinstiți 
Care vor să-și vadă pruncii 
Și părinții fericiți.
Am visat o lume dreaptă 
Și-i a noastră, fiindcă — 

treaptă 
I-am fost toți și vom 

rămine 
Pină brazdele române, 
Pe sămînța lor stăpine
Ne dau ceas de vis și pîine.Și ne dau. O știu faptele noastre. Faptele noastre pătrunse de o adîncă dragoste de țară, de încredere în cuvintul luminos al partidului.

Teofil BĂLAJ

Azi, la posturile de 
radio și televiziune

Astăzi, în jurul 
orei 12,30, postu
rile de radio și te
leviziune vor trans
mite direct, de la 
Sala Palatului Re
publicii Socialiste 
România, ședința 
de închidere a 
Conferinței Națio
nale a Partidului 
Comunist Român.
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Din cuvîntul participantilor la dezbateri

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUIMult stimate și iubite tovarășe Nicoiac Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Conferința Națională a Partidului Comunist Roryân, ale cărei lucrări se desfășoară sub puternica impresie generată de magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului, document programatic al partidului, al întregului popor, se înscrie ca un moment cu adinei și multiple semnificații in istoria contemporană a patriei. înfăți- șind bilanțul strălucitelor iz- bînzi obținute în înfăptuirea Programului partidului, a hotă- ririlor Congresului al XlII-lea, Raportul jalonează noi orizonturi ascensiunii societății românești pe calea progresului și civilizației socialiste — proces complex, indisolubil legat de prodigioasa activitate teoretică și practică a ilustrului conducător al partidului și statului care, de peste cinci decenii și jumătate, își consacră forța gindirii creatoare și fapta cutezătoare Împlinirii aspirațiilor supreme ale poporului nostru. tovarășul Nicolae Ceaușescu.Rod al cunoașterii temeinice a dialecticii vieții sociale, a legilor obiective și a acțiunii acestora în condițiile țării noastre, al investigației profunde a problematicii lumii de azi, Raportul prezentat de secretarul general al partidului adaugă noi pagini monumentalei sale opere științifice care călăuzește vasta acțiune revoluționară de edificare, cu poporul și pentru popor, a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism. Conceptele, ideile, tezele, soluțiile elaborate de conducătorul destinelor națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, atestă că opere mari, ce luminează cu adevărat căile vieții, realizează numai personalitățile care imbină armonios teoria cu practica socială, concluziile desprinse din analiza experienței trecute și prezente cu descifrarea vizionară a tendințelor evoluției social-istorice.Mărețul tablou al cuceririlor socialiste înfățișat in excepționalul Raport al secretarului general al partidului și in celelalte documente ale Conferinței Naționale ' confirmă cu putere rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în conducerea întregii activități consacrate creșterii, modernizării și repartizării judicioase a forțelor de producție ale țării, perfecționării continue a relațiilor sociale, adîrtcirii democrației muncitorești revoluționare, făuririi omului nou, cu un ridicat nivel de conștiință patriotică. revoluționară, cu o fizionomie morală superioară. In înfăptuirea acestor obiective se afirmă cu putere rolul științei, invățămintului și culturii — domenii conduse cu inaltă competență de tovarășa Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului și statului, eminentă personalitate a științei și tehnicii românești, savant de largă recunoaștere internațională.Analiza cuprinzătoare a situației mondiale, ca și propunerile formulate in Raport privind soluționarea pe cale poli
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Cu convingerea nestrămutată că participăm la unul din cele mai importante evenimente din viața comuniștilor și a țării — Conferința Națională a partidului — doresc să arăt că Raportul prezentat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. reprezintă un strălucit document politic care sintetizează experiența și realizările obținute in perioada care a trecut de la Congresul al XlII-lea și jalonează căile și direcțiile de bază ale înaintării României pe calea socialismului și comunismului,în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din unitățile Centralei industriale electrotehnice Craiova, exprim adeziunea totală față de prevederile și ideile cuprinse in acest document istoric ce poartă amprenta proeminentei dumneavoastră personalități. mult stimate tovarășe secretar general.Tezele, ideile și orientările privind dezvoltarea economico- socială în continuare a patriei, grija statornică pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului, măsurile de trecere, incepind cu a doua jumătate a anului 1988, la majorarea cu 10 la sută a retribuției tuturor oamenilor muncii reflectă politica înalt umanistă a partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre biruința nobilelor idealuri de libertate națională și dreptate socială, a cauzei socialismului și păcii, vă rog să-mi ingăduiți. mult iubite și stimate tovarășe

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MARIN ȘTEFANACHEMult stimate și iubite tovarășe Nicoiac Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși.Asemenea tuturor participantilor la Conferința Națională. mă aflu sub puternica impresie a tezelor și ideilor de o deosebită însemnătate teoretică și practică cuprinse în 

tică a problemelor majore ale lumii contemporane pun incă o dată in evidență atașamentul poporului nostru la idealurile nobile ale păcii și colaborării între state, al căror neobosit promotor, unanim prețuit pe toate meridianele ca Marele Erou al Păcii, este președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Acționind pentru transpunerea in fapte a orientărilor și indicațiilor de covirșitoare însemnătate date de secretarul general al partidului la'rintîlni- rile cu biroul comitetului municipal de partid, cu prilejul numeroaselor vizite de lucru in unități industriale și agricole, șantiere de construcții, instituții de cercetare și invățămint, al dialogului purtat frecvent cu toate categoriile de cetățeni — a spus in continuare vorbitorul— oamenii muncii din Capitală realizează in acest an o producție industrială de peste 6 ori mai mare decit in 1965. Prin aplicarea cuceririlor de virf ale științei și tehnicii, ritmuri mai înalte s-au înregistrat în electronică. electrotehnică, mecanică fină, mijloace de automatizare, chimia de sinteză fină ; pe baza rezultatelor cercetării științifice originale, in ultimii trei ani gradul de innoire a fabricației a ajuns la 43 la sută, în agricultură, față de 1984, s-a dublat producția de grîu și porumb, s-au obținut însemnate creșteri în legumicultura și zootehnie, ceea ce a permis sporirea aportului Sectorului agricol Ilfov la aprovizionarea Capitalei. Vorbitorul a relevat apoi rezultatele obținute de un șir de întreprinderi din Capitală în realizarea planului și contractelor la export pe acest an.Evidențiind că se realizează, în ritm susținut, programul fără precedent, inițiat și condus direct de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de reînnoire edilitar-urbanistică a Capitalei. avind ca embleme reprezentative noul centru politico- administrativ, metroul, amenajarea complexă a rîului Dîmbovița — ctitorii ce vor dăinui peste veacuri, vorbitorul a spus : Mîndri de minunatele împliniri care schimbă radical înfățișarea patriei, de tot ce se înalță măreț și durabil pentru a transforma Bucureștiul intr-un oraș demn de timpul eroic pe care-1 trăim, comuniștii. toți oamenii muncii exprimă mult iubitului și stimatului conducător al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu. respectuoase mulțumiri... și.,întreaga lor. recunoștință .pentru grija statornică ce o poartă dezvoltării și modernizării Capitalei, ca parte integrantă a amplului proces de ridicare a gradului de civilizație al tuturor localităților României.Rezultatele în îndeplinirea obiectivelor ce ne-au stat în față — a arătat apoi vorbitorul— puteau fi superioare dacă atit comitetul municipal, cit și celelalte organe și organizații de partid ar fi acționat cu mai multă fermitate și perseverență pentru folosirea deplină a marelui potențial material, uman și tehnico-științific de care dispune Capitala. Deși avem programe bune, in unele unități acestea nu au fost in-
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI DUMITRUNicolae Ceaușescu, să vă adresez respectuoasele noastre sentimente de recunoștința și admirație, urările cele mai sincere de . sănătate și multă putere de munca, pentru fericirea și măreția patriei străbune.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar generai, ca, in perioada care a trecut de la începutul acestui cincinal, Centrala industrială electrotehnică Craiova a situat m centrul preocupărilor tuturor oamenilor rnunoii uin cere 21 de întreprinderi din suoordine îndeplinirea in cele mai pune condiții a sarcinilor de, plan, in primui nnd la producția fizică și la cea destinată exportului. Pe baza indicațiilor și sarcim- ior stabilite de dumneavoastră, inclusiv cu prilejul vizitelor de lucru in județul nostru, am făcut din introducerea progresului tehnic o problemă de primă importanță, ceea ce a condus la realizarea de produse noi și reproiectate in procent de 43 la sută din totalul pro- ducției-marfă pe acest an, ciclul ae înnoire situindu-se, in medie, sub 5 ani. in acest an realizăm o producție-marfă industrială cu 11.6 la sută mai mare lată de 1985, fapt ce a permis onorarea contractelor la export și devansarea producției destinate exportului din anul 1988 cu aproape 100 milioane lei. De asemenea, au fost efectuate lucrări de investiții in valoare de 1,2 miliarde lei, fiind puse in funcțiune noi capacități de producție, alte dezvoltări și modernizări.în cadrul acțiunii de perfecționare a organizării și modernizare a producției, ca urmare a introducerii de noi tehnologii și îmbunătățirii celor existente, numai in acest an au fost economisite peste 5 500 tone de metal, 4 000 MWh energie elec

Raportul prezentat tarul general al Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, de secre- Partidului tovarășul care efectuează o magistrală analiză a- supra muncii și realizărilor poporului român în perioada de la Congresul al XlII-lea și definește cu deosebită claritate căile de acțiune în vederea înaintării ferme a patriei pe drumul socialismului și comunismului.

CONSTANTIN deplinite integral, efortul pentru dezvoltare și modernizare nu este însoțit, peste tot, de o creștere corespunzătoare a producției și a productivității muncii, a calității și fiabilității produselor, sînt rămineri in urmă în onorarea obligațiilor privind exportul și programul energetic, Încadrarea în normele de consum și costurile stabilite, aplicarea fermă a principiilor autogestiunii și autofinanțării, respectarea ordinii și disciplinei.Desprinzînd învățămintele cuvenite din aceste stări de lucruri negative, vom acționa cu hotărîre. asa cum ne-ati cerut dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. și cu prilejul recentei vizite efectuate jn întreprinderi din Capitală. pentru concentrarea întregii forte a organelor si organizațiilor de partid si a consiliilor oamenilor muncii, a capacității de creație a cadrelor teh- nico-ingineresti spre soluționarea problemelor de fond ale producției, cuprinse în programele de modernizare aprobate, pentru promovarea susținută a progresului tehnic. scurtarea) ciclurilor de fabricație, introducerea în circuitul economic a materialelor refolosibile. ridicarea nivelului pregătirii profesionale. generalizarea experienței pozitive a colectivelor fruntașe in scopul creșterii substanțiale a productivității muncii, realizării de produse comparabile. și chiar mai bune decit cele ale unor firme cu renume mondial. O atenție prioritară vom acorda ridicării gradului de tehnicitate al întreprinderilor producătoare de utilaje si echipamente de mare importantă pentru economia națională și pentru export. între care întreprinderea de mașini grele. „23 August", ..Vulcan". „Republica", „Semănătoarea", „Turbo- mecanica".Dînd expresie voinței comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii din Capitală, organizația municipală de partid se angajează ca. prin amplificarea factorilor de dezvoltare intensivă, să obțină în acest an o producție industrială suplimentară de peste două miliarde lei. să îndeplinească exemplar, la toti indicatorii. planul pe întregul cincinal. depășind prevederile la producția-marfă cu zece miliarde lei. iar unitățile agricole să înainteze ferm pe calea înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare.Prin amplificarea continuă a contribuției la sporirea avuției naționale. puternicul detașament muncitoresc al Capitalei înțelege să răspundă grijii statornice a secretarului general al partidului., tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc, concretizată. între altele. în extinderea permanentă a fondului de locuințe, dezvoltarea bazei materiale a învă- țămintului și rețelei de ocrotire a sănătății, îmbunătățirea și diversificare* desfacerii de mărfuri. Această grijă își găsește o nouă expresie în hotărirea privind sporirea retribuției cu 10 la sută, in perioada următoare, în îmbunătățirea sistemului de plată a beneficiilor.Potrivit orientărilor si indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general — a arătat în continuare vorbitorul — vom întări rolul de con- 
trică și 3100 tone combustibil convențional.Cu toate acestea — a spus în continuare vorbitorul — trebuie sâ recunoaștem deschis in fața Conferinței Naționale a partidului că nu sintem mulțumiți de rezultatele obținute pină in prezent, intrucit in munca și activitatea noastră se mențin serioase lipsuri și deficiente. Zece din întreprinderile centralei nu și-au realizat integral planul pe anul curent la producția-marfă și la export, datorită folosirii cu indici scăzuți a timpului de lucru, a utilajelor și instalațiilor din dotare, neajunsurilor ce persistă in organizarea producției și a muncii, unei insuficiente preocupări pentru asigurarea bazei teh- nico-materiale.Este adevărat că am întimpi- nat și unele dificultăți in ceea ce privește aprovizionarea cu materii prime sau in colaborarea cu alte centrale și întreprinderi, dar, așa cum s-a subliniat in ședințele Comitetului Politic Executiv din luna noiembrie a.c., cauza principală constă in deficiențele grave din activitatea unor consilii ale oamenilor muncii, îndeosebi din centrală. Pentru faptul că unele stări de lucruri s-au perpetuat o perioadă îndelungată de timp, o răspundere deosebită o poartă cadrele cu munci de răspundere de la toate unitățile, incepind de la centrală, în primul rind directorul general al centralei, și pină la nivelul fabricilor și secțiilor, care au manifestat o atitudine tolerantă. de cocoloșire a abaterilor, au acceptat, cu Superficialitate și pasivitate, angajamente răsunătoare. de circumstanță, simple promisiuni neonorate. Nu s-a încetățenit peste tot practica unui control sistematic, riguros al îndeplinirii sarcinilor și angajamentelor asumate.Aceste neajunsuri au fost su-

îmi revin în minte cuvintele pe care le-ați rostit, mult iubite și. stimate tovarășe secretar general, la Congresul al IX-lea al partidului. Apre- ciați atunci că ne așteaptă un drum lung și anevoios. un drum de grele încercări și. pentru a-1 parcurge cu mult succes, este necesar să nu precupețim nici un efort, să avansăm într-un ritm rapid, deoarece numai în acest fel se

OLTEANUducător politic și forța mobilizatoare a organizațiilor de partid, vom acționa mai hotărit pentru creșterea răspunderii membrilor de partid, indiferent de funcțiile încredințate, in îndeplinirea exemplară a sarcinilor. pentru respectarea neabătută a Statutului partidului. a normelor de etică și echitate socialistă. în lumina aprecierilor și concluziilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. a Ho- tăririi Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie a.c.. intensificăm acțiunile pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor pe coordonatele stabilite în Programul ideologic al partidului, pentru combaterea manifestărilor de formalism. îngăduință și automultumire. a încercărilor de minimalizare a neajunsurilor. urmărind întărirea spiritului de partid, a criticii si autocriticii. statornicirea in fiecare loc de muncă a unui climat bazat pe exigentă, răspundere și principialitate, pe respectarea riguroasă a ordinii si disciplinei,Urmînd în permanentă, cu însuflețire. strălucitul exemplu de dăruire, abnegație si tenacitate cu care militează tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru promovarea unui stil de muncă dinamic. revoluționar în toate domeniile, nu vom precupeți nici un efort pentru ridicarea continuă a calității si eficienței muncii organizatorice si politico-educative. astfel ca organizația de partid a Capitalei, ce cuprinde peste 432 000 comuniști. din care 58 la sută provin din rindul muncitorilor, să-și îndeplinească cu cinste rolul și sarcinile ce-i revin.în deplină unitate de ginduri și simțăminte cu întregul popor — a spus apoi vorbitorul — comuniștii. toți locuitorii Capitalei își manifestă adeziunea de neclintit la politica internă si activitatea internațională demnă și principială a partidului și statului, promovată cu consecvență de președintele României. Vizitele efectuate în numeroase state de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. demersurile românești pe arena mondială demonstrează perseverenta acțiunilor tării noastre pentru statornicirea unor relații noi. democratice. întemeiate pe deplina egalitate între state, pe respectarea independentei si suveranității naționale, pentru realizarea dezarmării, eliminarea totală a armelor nucleare, pentru edificarea unei lumi mai bune si mai drepte.In încheiere, vă rog să-mi permiteți...șă indeplinjeșc „,jpanr ., datpj primit de a exprima de- ., plinul acord- al comuniștilor, al■ tuturdr ohrrrenilpr muncii din Capitală cu documentele Conferinței Naționale, voința si hotărirea lor fermă de a face totul pentru a le transpune în viată. O dată cu acest angajament, vă rugăm să primiți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. respectuosul nostru omagiu, urarea fierbinte de multă sănătate si putere de muncă, pentru a ne conduce pe mai departe, cu aceeași dăruire patriotică și pasiune revoluționară. către culmile inalte ale progresului multilateral, spre măreția și gloria scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
AMZUpuse unor analize exigente și severe atit in adunările generale ale oamenilor muncii, cit și in organizațiile noastre de partid. Au fost stabilite programe concrete de măsuri, menite să determine o cotitură radicală in întreaga activitate, îmbunătățirea substanțială a conținutului muncii de, partid, care să ducă la eliminarea grabnică a deficiențelor, recuperarea restanțelor și asigurarea celor mai bune condiții pentru îndeplinirea planului pe 1988 și pe întregul cincinal.Măsurile concrete pe care le-am stabilit pentru anul 1988 vizează în primul rind ridicarea considerabilă a nivelului de folosire a capacităților de producție, îmbunătățirea asistenței tehnice, mai ales în schimburile II și III. efectuarea unor reparații de inaltă calitate și prelungirea dur.atei de funcționare a mașinilor și utilajelor, reducerea substanțială a stocurilor șl creșterea vitezei de rotație a mijloacelor circulante. Avem asigurate toate condițiile pentru ca în anul viitor întreprinderile din Centrala industrială electrotehnică să înregistreze un important salt calitativ.Ne angajăm în mod solemn in fața Conferinței Naționale, a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — a spus în încheiere vorbitorul — să promovăm cu neslăbită consecvență. cu dinamism și curaj spiritul revoluționar in întreaga noastră viață și activitate, să facem din faptele noastre de zi cu zi dovada supremă a adeziunii depline la politica partidului și statului, a hotări- rii unanime de a înfăptui în mod exemplar sarcinile ce ne revin din documentele programatice ale Conferinței Naționale.

poate asigura un nivel ridicat de civilizație și bunăstare. Am străbătut. în perioada care a trecut de la acel moment epocal. mai mult de patru cincinale. Urmind cu deplină încredere înțeleptele dumneavoastră îndemnuri și orientări, poporul român a obținut realizări remarcabile in toate domeniile vieții economice și sociale. care sint legate indisolubil de gîndirea dumneavoastră 

cutezătoare, de munca fără preget pe care o defcfășurați pentru înflorirea patriei, pentru asigurarea unui loc demn al României socialiste în rindul națiunilor lumii.Vă rog să-mi permit e ți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să folosesc și acest prilej pentru a da expresie aleselor sentimente de admirație, respect și recunoștință pe care vi le poartă toți minerii țării pentru exemplara dăruire și înalta responsabilitate comunistă cu care vă con- sacrati țelurilor nobile ale progresului patriei, pentru grija statornică ce o acordați dezvoltării forțelor de producție, perfecționării relațiilor sociale, întăririi democrației muncitorești revoluționare, apărării libertății, independenței și suveranității României, creșterii aportului ei ca factor de seamă al păcii și colaborării între popoare.Referindu-se la o seamă de aspecte și probleme ale muncii din industria minieră, vorbitorul a spus în continuare : Magistralul Raport prezentat Conferinței de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acordă o atenție deosebită dezvoltării bazei de materii prime și energetice. valorificării superioare a acesteia, astfel incit România să-și poată satisface, intr-un grad ridicat, necesitățile din resurse proprii.Raportez Conferinței Naționale, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în primii doi ani ai actualului cincinal industria minieră s-a dezvoltat continuu, obți- nînd unele rezultate bune, superioare de la un an la altul. Astfel, față de anul 1985, producția-marfă industrială a crescut in medie cu 8 la sută a- nual. producția netă de cărbune cu 6.2 la sută, de huilă coc- sificabilă cu 14 la sută, de cupru in concentrate cu 6,3 la sută, creșteri fiind obținute și
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușoscu,Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să aduc Conferinței Naționale a partidului salutul călduros al comuniștilor, al tuturor constructorilor autoturismului „Dacia" de pe platforma industrială Colibași-Pitești — puternică citadelă muncitorească creată in anii de după istoricul Congres al IX-lea al partidului, sub îndrumarea și cu sprijjhul nemijlocit al secretarului general ăl partidului, tovarășul' Nicolae’ Ceaușescu — și să exprim in numele lor acordul deplin față de documentele ce vor fi adoptate.Reafirmăm și cu acest prilej sentimentele de adîncă recunoștință și dragoste fierbinte față de partid, față de dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător de partid și de țară, cel mai iubit fiu al poporului român, pentru grija ce o manifestați față de înflorirea tuturor localităților țării, pentru prețioasele orientări, indicații și sprijinul generos de care am beneficiat din plin și cu prilejul vizitei de lucru pe care ați efectuat-o, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, in întreprinderea noastră. Cuvintele dumneavoastră calde, dialogul cu muncitorii ne-au cucerit inimile, ne-au înflăcărat in muncă, ne-au mobilizat și mai puternic in vederea perfecționării continue a’activității, creșterii per- • formanțelor, competitivității și prestigiului autoturismului românesc pe toate meridianele globului.
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Raportul prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului — constitu- indu-se într-o nouă și inestimabilă contribuție la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare — sintetizează bogata și originala experiență românească în edificarea socialismului cu poporul și pentru popor, definește cu clarviziune științifică căile și modalitățile de acțiune aie partidului, ale întregii națiuni pentru infăptuirea obiectivelor actualei etape de dezvoltare a patriei, oferă soluții și propuneri clare și practice pentru rezolvarea marilor probleme pe care le ridică subdezvoltarea. asigurarea păcii și securității în lume. Tezele și ideile cuprinse in Raport pun in evidență, cu strălucire, capacitatea de excepție a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fundamenta strategia și tactica construcției noii societăți in ■'România pe baza cunoașterii și înțelegerii în profunzime, de pe pozițiile materialismului dialectic și istoric, a evoluției proceselor și fenomenelor politice, economice și sociale din patria noastră și din întreaga lume. Aceasta este, de altfel, temelia marilor izbinzi repurtate de întregul nostru popor în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului în toate domeniile de activitate.In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Constanța, vă rog să-mi îngăduiți, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, să folosesc și acest prilej pentru a vă adresa sentimentele noastre de prețuire, adînc respect și re

la celelalte produse miniere. Am înfăptuit încă din acest an sarcina privind realizarea din cariere in proporție de două treimi a producției de lignit. Asigurăm prepararea în proporție de 97.5 la sută a producției de huilă în vederea obținerii huilei cocsificabile, iar prin punerea in funcțiune a preparațiilor de cărbuni de la Livezeni și Uricani, din Valea Jiului, 6-au creat condiții ca sarcina stabilită in acest sens să fie îndeplinită integral. în sectorul de minereuri neferoase, importante sporuri de producție se înregistrează prin dezvoltarea extracției de minereuri cuprifere sărace.Rezultatele obținute se dato- resc imbunătățirii organizării și modernizării producției, creșterii rolului cercetării științifice în introducerea progresului tehnic, domenii în care am primit un prețios sprijin din partea Consiliului Național al Științei și Invățămintului. condus cu inaltă competență de tovarășa Elena Ceaușescu, căreia îi adresăm calde mulțumiri pentru a- jutorul acordat în perfecționarea tehnologiilor de obținere a sulfului și a molibdenului, precum și în realizarea in țara noastră a unor reactivi pentru prepararea minereurilor.EValuindu-ne munca in spiritul inaltei responsabilități comuniste — a spus apoi vorbitorul —, trebuie să spunem că în activitatea noastră s-au manifestat o serie de deficiențe și neajunsuri. în primii doi ani ai cincinalului nu am realizat in întregime sarcinile de plan la principalele produse miniere, răminînd datori economiei naționale cu însemnate cantități de lignit, huilă cocsificabilă și cupru în concentrate. Organele de conducere colectivă, conducerea ministerului, conducerile centralelor și combinatelor nu au intervenit întotdeauna operativ și eficient pentru soluționarea problemelor majore ale
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ANDREI DULCĂMagistralul Raport prezentat Conferinței Naționale de secretarul general al partidului constituie un model de analiză științifică și realistă a evoluției societății noastre ; recunoaștem gîndirea originală, concepția revoluționară, cutezătoare, profund umanistă. înaltul patriotism ce definesc personalitatea multilaterală a tovarășului Nicolae Ceaușescu.In continuare, vorbitorul a spus : Potrivit sarcinilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, în ultimul timp toa’te UZinelâf 'r șT ' secțiile întreprinderii noastre ău ''' fost ■ supuse unui amplu ’ proces de modernizare, de introducere a progresului tehnic, în pas cu cerințele actuale de pe piața mondială a autoturismelor. Ca urmare, anul trecut am depășit producția planificată cu 77,6 milioane lei, iar pe 11 luni din acest an avem rezultate bune, în mod deosebit in ce privește activitatea de export, realizind producția la nivelul contractelor și livrînd partenerilor externi cu 10 927 mai multe autoturisme decit in aceeași perioadă a anului trecut. Așa cum ne-ați cerut, acționăm pentru ridicarea nivelului calitativ al autoturismelor și creșterea eficienței e- conomice a activității productive, prin punerea in funcțiune a liniilor de prelucrat automat prin transfer și a noilor capacități de producție pentru caroserie și vopsitorie, prin omologarea și asimilarea a numeroase repere și subansamble cu indici de calitate superiori.Analizindu-ne insă activitatea in spiritul înaltelor exigențe 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MIHAI MARINAcunoștință profundă pentru contribuția dumneavoastră determinantă la elaborarea și Înfăptuirea politicii partidului și statului, pentru strălucita activitate ce o desfășurați în scopul consolidării păcii și asigurării unui loc demn României și poporului său intre toate națiunile lumii.După ce a evidențiat că. in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, județul Constanța a cunoscut, asemenea tuturor zonelor țării, profunde transformări revoluționare. o puternică dezvoltare economico-socială, in continuare vorbitorul a spus: în șirul succeselor remarcabile obținute în dezvoltarea economică și socială a județului se înscriu organic realizările înregistrate în anii care au trecut de la Congresul al XlII-lea al partidului. Organizația județeană a beneficiat și în această perioadă de privilegiul ca secretarul general al partidului să analizeze direct și sistematic situațiile concrete din multe unități și localități cu prilejul numeroaselor vizite de lucru efectuate împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. al intilnirilor cu activul de partid și de stat și să stabilească obiective, direcții de acțiune și măsuri de însemnătate deosebită pentru dezvoltarea și inflorirea multilaterală a vieții economice și sociale a acestor străvechi plaiuri românești. In ultimii trei ani am realizat investiții in valoare de aproape 75 miliarde lei; au fost puse în funcțiune peste 250 obiective și capacități, amenajările pentru irigații au fost extinse pe incă 35 000 hectare. iar din inițiativa secretarului general al partidului s-a trecut la realizarea, în acest cincinal, a unui program de împădurire de aproape 20 mii hectare terenuri degradate; in perioada. de la Congresul . al XlII-lea producția industrială a sporit cu 33 la sută, îndeosebi pe seama productivității 

producției, nu au controlat sistematic înfăptuirea programelor stabilite pentru perfecționarea organizării și modernizarea producției, pentru folosirea cu inalt randament a utilajelor. Rămineri în urmă se înregistrează și la punerea în funcțiune a noilor obiective de investiții, în Creșterea productivității muncii și. ca o consecință. în nivelul eficienței economico-financiâre.Toate aceste neajunsuri se datoresc, in principal, lipsei de intransigență si fermitate a unora din cadrele de conducere, a unor colective de muncă față de abaterile de la ordine și disciplină in producție, de Ia respectarea disciplinei tehnologice. Eliminarea acestor deficiențe stă în puterea noastră și ne angajăm in fața Conferinței Naționale. în fața dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să nu precupețim nici un efort pentru a da patriei cit mai mult cărbune, în conformitate cu nevoile de ansamblu ale economiei naționale, pentru a asigura înfăptuirea unui salt calitativ în întreaga activitate.Sarcinile de plan pe anul 1988 și pe întregul cincinal sint mobilizatoare. în prezent, acționăm cu hotărîre pentru crearea condițiilor de realizare a planului pe anul viitor, cu deosebire în sectorul cărbune, unde nivelurile planificate sînt mai mari față de cele din 1987 cu 27 la sută la lignit și cu 12 la sută la huilă netă. Am luat măsuri pentru realizarea în toate întreprinderile a indicilor de folosire a utilajelor și îndeosebi a excavatoarelor cu rotor și a combinelor de înaintare, pentru efectuarea in cele mai bune condiții a reparațiilor. Sintem hotărîți să realizăm o continuă îmbunătățire a activității de producție și economico-financiare la nivelul fiecărei unități miniere, să asigurăm creșterea răspunderii conducerilor de unități pentru aplicarea in practică a programelor aprobate și reducerea 
formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la recentele ședințe, ale Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., trebuie să arătăm că realizările cu care ne înfățișăm la acest inalt forum al partidului puteau fi mai mari. Sintem nemulțumiți de faptul că stilul și metodele de muncă ale comitetului, organelor și organizațiilor de partid, ale organismelor democrației muncitorești revoluționare din întreprindere n-au fost întotdeauna cele mai corespunzătoare. Trebuie Sfii;recunosc Wfâța Conferinței Naționale că Se manifestă jn a întreprinderea noâs- tră o slăbire' a spiritului .critic și autocritic, a fermității și combativității față de lipsuri și neajunsuri. Nu intotdeauna folosim cu eficiență activul de partid, iar conținutul adunărilor generale de partid nu se ridică peste tot la un nivel corespunzător.Raportez Conferinței Naționale că noi. oamenii muncii, comuniștii din întreprinderea de autoturisme Pitești, ne-am însușit întru totul indicațiile date de dumneavoastră la ședințele Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din luna noiembrie 1987 și acționăm cu hotărîre pentru realizarea unei îmbunătățiri radicale a activității. în acest spirit, organele și organizațiile de partid, organele colective de conducere au dezbătut cu exigență activitatea cadrelor de conducere, profilul lor politico-ideologic, moral și profesional. stabilind măsurile necesare pentru întărirea continuă a disciplinei de partid și de stat, dezvoltarea răspunderii muncitorești, implicarea in mai mare măsură a organizațiilor de partid, de masă și obștești in ridi
muncii, care a înregistrat o creștere de 27,4 la sută.In anul 1987. ca urmare a materializării prețioaselor indicații și orientări date de secretarul general al partidului, s-a trecut la extracția hidrocarburilor din platoul continental al Mării Negre, a fost inaugurat Canalul Poarta Albă — Midia- Năvodari, obiectiv hidrotehnic de importantă deosebită pentru economia națională, au fost date in folosință alte capacități, de producție. în agricultură, la majoritatea culturilor și speciilor de animale am obținut producții superioare anilor precedent. Cantitățile de cereale livrate in acest an la fondul centralizat ai statului sint mai mari fată de media anuală a cincinalului trecut cu 55 la sută, iar față de 1986 cu 31 la sută. Sporuri sensibile înregistrăm și la livrările de legume și produse animaliere. Din datele pe care le avem rezultă că un număr însemnat de unități îndeplinesc condițiile pentru obținerea titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare" pentru producțiile de cereale, sfeclă de zahăr, lapte, lină, came și ouă.Cu toate acestea, analizindu-ne activitatea in mod critic și autocritic, în spiritul exigențelor formulate in Raportul prezentat Conferinței și în Hotărirea Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 27 noiembrie a.c., trebuie să recunoaștem deschis că rezultatele de pină acum nu ne pot mulțumi pe deplin, ele situindu-se in unele domenii cu mult sub posibilitățile de care dispunem. Nu intotdeauna am asigurat aplicarea cu fermitate. in toate unitățile și localitățile. a principiilor auto- conducerii și autogestiunii muncitorești. ale mecanismului eco- nomico-financiar, punerea deplină în valoare a puternicei și modernei baze tehnico-materia- le. Ca urmare, înregistrăm 

continuă a cheltuielilor materiale de producție.Situăm în centrul preocupărilor conducerii ministerului, ale centralelor și combinatelor miniere soluționarea problemelor privind realizarea investițiilor și punerea în funcțiune a capacităților noi de producție, de care depinde îndeplinirea nivelurilor dd producție din 1988 și din următorii ani ai cincinalului. Am luat măsuri pentru promovarea largă a progresului tehnic, accelerarea procesului de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție.în încheiere, vorbitorul a spus : Asemenea întregului nostru popor, minerii țării dau o inaltă apreciere remarcabilei și neobositei activități a secreta-? rului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. desfășurată pe plan internațional. Tezele privind evoluția situației internaționale. formulate de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, s-au concretizat întotdeauna în acțiuni practice, constructive, îndreptate spre soluționarea, in interesul popoarelor, a problemelor fundamentale ale lumii contemporane. Sintem mîndri de inițiativele șl demersurile întreprinse de țara noastră, de dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care au adus României un binemeritat prestigiu internațional.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din industria minieră, vă rog să-mi permiteți să asigur Conferința Rațională a partidului, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom pune întreaga putere de muncă, capacitatea și energia noastră in slujba infăptuirii neabătute a hotărîrilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului, care marchează o nouă etapă în construirea socialismului și comunismului pe pămîntul patriei noastre.
carea nivelului de pregătire po- litico-ideologică și profesională al tuturor oamenilor muncii.Știm, mult stimate tovarășe secretar general, că dumneavoastră, țara ne cereți, pe bună dreptate, să ne facem mai bine datoria, să realizăm producție de cea mai bună calitate, la nivel mondial, aceasta cu atit mai mult cu cit in anul viitor urmează să realizăm o însemnată creștere a producției, ajun- gind să fabricăm 150 000 autoturisme. Sintem ferm hotărîți să acționăm energic, cu cea mal mare răspundere pentru a realiza o cotitură in îmbunătățirea întregului sistem de organizare a producției și a muncii în a- nul 1988. Vom acorda prioritate proiectării și reorganizării unor fluxuri tehnologice, extinderii mecanizării și automatizării, îndeosebi la operațiile din sectoarele calde și montaj general, introducerii robotizării la fabricarea noilor tipuri de autoturisme. De asemenea, acționind într-o perspectivă mai îndelungată. pină îtl 1990, lucrăm la pregătirea prototipului autoturismului „Dacia" CN2. în vederea omologării și pregătirii fabricației.In încheiere, vorbitorul a spus: încredințez Conferința Națională, pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din întreprinderea de autoturisme Pitești vor acționa cu inaltă răspundere, devotament și abnegație muncitorească, revoluționară pentru înfăptuirea prețioaselor dumneavoastră orientări și indicații, a hotărîrilor ce vor fi adoptate, sporindu-ne astfel contribuția la continua dezvoltare a economiei naționale și ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație.
restante la producția fizică și netă, la export, avem intirzieri la punerea in funcțiune a unor capacități de producție ; in a- griculturâ s-au manifestat multe neajunsuri în folosirea fondului funciar, in aplicarea tehnologiilor, în stringerea la timp și fără pierderi ă recoltei, cu repercusiuni directe asupra nivelului, producției.Aceste neimpliniri își au o- riginea în lipsurile existente în stilul și metodele noastre de muncă. în neajunsurile și manifestările de automultumire. de formalism existente in activitatea politico-organizatorică și educativă desfășurată de unele organe și organizații de partid, consilii populare și organe de conducere colectivă din unități, ceea ce dovedește o anumită diminuare a exigenței și fermității in muncă, in controlul de partidVă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că am analizat temeinic aceste lipsuri și neajunsuri, în spiritul exigențelor formulate de dumneavoastră, cu privire la conținutul și eficienta muncii de partid, activitatea și comportarea în muncă, in familie și societate a activiștilor de partid și de stat, a tuturor comuniștilor și am stabilit măsuri ferme pentru îmbunătățirea grabnică și radicală a activității în toate domeniile.Acționăm cu toată fermitatea pentru afirmarea spiritului revoluționar. de exigentă comunistă, de răspundere și combativitate fată de realizarea sarcinilor încredințate, pentru înlăturarea indisciplinei și delăsării in muncă, pentru creșterea și mai puternică a rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, de la nivelul organizațiilor de bază pînă la comitetul județean.în anul 1988 și județului Constanța ii revin sarcini mobilizatoare. Față de realizările din
(Continuare în pag. a IlI-a)
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LUCfiARILE CONFERINȚEI NAȚIONALE fl PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
(Urmare din pag. a Il-a)acest an, volumul producției industriale va spori cu 14 la sută, va crește mult volumul transporturilor navale, iar în agricultură trebuie să realizăm producții medii și totale la nivelul cerințelor noii revoluții agrare. Avem, de asemenea, de realizat investiții in valoare de peste 36 miliarde lei ; se va trece la producția de energie

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși.Am marea bucurie de . a transmite din partea comuniștilor, a tuturor celor care trăiesc și muncesc pe legendara vatră vrînceană un călduros și vibrant omagiu, cele mai alese sentimente de stimă și recunoștință secretarului ' general al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, erou între eroii neamului, strălucit militant comunist care, de cinci decenii' și jumătate, și-a dedicat cu înalt spirit de . dăruire revoluționară intreaga viață și activitate idealurilor nobile ale poporului nostru, făuririi unei Românii demne, stăpîne pe propriile destine, în continuă ascensiune pe calea progresului și civilizației.Raportul prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu reprezintă o ilustrare elocventă a înfăptuirii hotărîrilor istoricului Congres al XIII-lea al partidului. Prin multitudinea problemelor abordate, prin profunzimea analizei fenomenelor social-economice complexe ale actualei etape de dezvoltare a țării, în contextul realităților economiei mondiale, prin orientările noi pe care le cuprinde, Raportul are o inestimabilă valoare teoretică și practică, reprezentind un model de analiză științifică a dezvoltării societății românești. Ne aflăm în fața unui nou șl strălucit program de acțiune al întregului nostru partid și popor, a cărui aplicare va marca o nouă și însemnată etapă pe drumul luminos al făuririi societății socialiste multilateral dezvol
RAPORTUL COMISIEI DE VALIDARE PREZENTAT 

DE TOVARĂȘUL ION COMANStimați tovarăși delegați.Conferința Națională a Partidului Comunist Român, convocată pe baza Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 24 iunie 1987. eveniment de importantă majoră în viața comuniștilor români, a tuturor cetățenilor patriei; a fost precedată de conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid și a municipiului București, la care au participat membrii comitetelor județene de partid, ai comisiilor județene de revizie și delegați desemnați în adunările generale ale comuniștilor și plenare cu activul.în acest cadru a fost exprimată hotărîrea fermă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră de a acționa neabătut pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în vederea realizării întocmai a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea, chezășie sigură a inaintării României pe calea socialismului și comunismului.Participanții la dezbateri. In numele comuniștilor, al tuturor cetățenilor patriei noastre, au adus un vibrant și fierbinte omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, ilustru conducător al partidului și al țăriij marele Erou al națiunii romane, ginditor umanist și eminent militant comunist, care de 55 de ani și-a dedicat întreaga viață și activitate eliberării naționale și sociale, edificării socialismului și comunismului in România. Totodată, s-a dat o înaltă apreciere rolului determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, în perfecționarea organizării și conducerii întregii societăți pentru traducerea in viață a Programului partidului, a tuturor planurilor de dezvoltare economico-socială a patriei;Cu deosebită satisfacție și mîndrie patriotică, participanții au dat cea mai inaltă apreciere
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Raportul prezentat Conferinței Naționale de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă o magistrală și strălucită analiză științifică a drumului parcurs în înfăptuirea Programului partidului nostru de edificare a socialismului și comunismului cu poporul șl pentru popor, un atotcuprinzător și clar program de muncă pentru etapa viitoare de dezvoltare a țării noastre.Diud glas dorinței fierbinți a celor peste 5 300 oameni ai muncii de la întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița — una din marile ctitorii ale epocii de glorie și măreție a României socialiste, ce o numim cu îndreptățită mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu" —, a tuturor locuitorilor județului Bistrița-Năsăud, doresc să exprim de la această înaltă tribună adeziunea noastră totală 

în Centrala nuclearoelectrică Cernavodă ; se va asigura punerea in funcțiune a noi sonde de foraj și extracție în Marea Neagră ; va intra in funcțiune la intreaga capacitate Combinatul petrochimic Midia. în vederea realizării exemplare a acestor sarcini, împreună cu organele centrale, arh luat măsuri de asigurare a tuturor condițiilor necesare pentru îndeplinirea integrală a planului.
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI MARIA STANtate și înaintării țării spre comunism.Exprimăm întreaga noastră recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, pentru grija deosebită ce o manifestă față de îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață ale oamenilor muncii, ale întregului popor, O dovadă elocventă a acestei griji o constituie și propunerea privind trecerea, incepînd cu a doua jumătate a anului 1988, la majorarea cu 10 la sută a retribuțiilor tuturor oamenilor muncii.Vă rog să-mi permiteți să exprim intreaga ' adeziune a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul nostru la conținutul Raportului, al celorlalte documente supuse dezbaterii și aprobării Conferinței Naționale, convinși fiind că acestea slujesc interesele supreme ale națiunii. bunăstării și fericiri» poporului nostru.Rod al politicii partidului de dezvoltare armonioasă și echilibrată a tuturor zonelor patriei — a spus in continuare vorbitoarea — județul Vrancea, altădată una dintre zonele mult rămase în urmă, a beneficiat in anii glorioși ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului de importante fonduri de investiții care au contribuit la dezvoltarea lui multilaterală, intr-un ritm fără precedent. Astăzi, județul Vrancea dispune de unități industriale modern utilate și de o agricultură in plin avint. de oameni capabili și hotăriți să le sporească continuu rodnicia. O dovadă elocventă a abnegației muncitorești revoluționare cu care se acționează pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor Congresului al XIII-lea, 

neobositei activități desfășurate pe plan internațional și soliilor de pace purtate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe toate meridianele globului, pentru crearea unui climat de înțelegere și'colaborare între toate popoarele, pentru soluționarea pe cale pașnică a problemelor complexe cu care se confruntă omenirea, pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.Atît în dările de seamă și celelalte documente prezentate conferințelor, cit și în cadrul dezbaterilor s-a făcut o amplă și exigentă analiză. în spirit critic și autocritic, a activității desfășurate pentru îndeplinirea planurilor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, stabilindu-se totodată măsuri concrete care să asigure recuperarea restanțelor, îndeplinirea planului pe anul 1987 și pregătirea temeinică a planului pe anul 1988, creșterea rolului organizațiilor de partid, a celorlalte organisme ale democrației muncitorești revoluționare in mobilizarea și unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii în vederea realizării în mod exemplar a sarcinilor ce le revin.într-o atmosferă de inaltă exigență și responsabilitate partinică, conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid și a municipiului București au dezbătut Hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie a.c. și au stabilit măsurile ce se impun pentru sporirea fermității revoluționare în înfăptuirea hotărîrilor de partid și legilor țării. îmbunătățirea conținutului vieții interne de partid, a întregii activități organizatorice. întărirea continuă a ordinii și disciplinei, educarea patriotică, revoluționară a cadrelor, a tuturor comuniștilor.în spiritul Hotărîrii Comitetului Politic ,Executiv al C.C. al P.C.R. s-au adoptat hotărîri speciale care exprimă angajamentele organizațiilor județene de partid de a acționa cu toată 
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI LEON CUDRECși aprobarea 'deplină față de acest document programatic de o remarcabilă valoare teoretică și deosebită însemnătate practică pentru devenirea comunistă a patriei.în acest an, în care aniversăm 40 de ani de la proclamarea Republicii, raportăm Conferinței Naționale, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, asemenea tuturor zonelor țării, județul Bistrița-Năsăud, care beneficiază din plin de grija statornică a partidului nostru pentru o dezvoltare armonioasă și echilibrată, se află in plin progres economic și social. Se realizează azi, in numai 20 de zile, intreaga producție a anului 1965, iar întreprinderea in care lucrez produce de aproape două ori mai mult decit intreaga industrie a județului din acel an. Realizări importante s-au obținut și în îndeplinirea planului pe anul în curs. In cele 11 luni care au trecut din acest an, 40 unități industriale din județ au depășit prevederile de plan la producția-marfă, iar sarcinile fizice au fost depășite la 36 produse principale.

în Încheiere, vorbitorul a spus: Exprimîndu-mi deplinul, acord cu politica internă și externă a partidului și statului, cu conținutul documentelor stipuse dezbaterii și aprobării Conferinței Naționale, in numele comuniștilor, a! tuturor oamenilor muncii din județul Constanța. vă asigur, mult. iubite și stimate tovarășe secretar general 'Nicolae Ceaușescu. mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, este, și faptul că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, oamenii muncii din această zonă a țării au obținut în industrie, construcții,. transporturi și circulația mărfurilor rezultate bune, pentru , care județul a fost distins în ultimii trei ani cu ..Ordinul Muncii" clasa I. Și realizările din acest al doilea ăn al cincinalului 1986—1990 ne îndreptățesc să credem că ne vom afla . din. nou printre județele fruntașe în .marea întrecere socialistă.între unitățile de frunte ale județului se află și întreprinderea de confecții Focșani, în care îmi desfășor activitatea. Raportez Conferinței Naționale că rezultatele obținute în perioadă care a trecut din acest cincinal sint pe măsura sarcinilor ce ne revin, a condițiilor de muncă create. O atenție deosebită am acordat-o perfecționării continue a organizării și modernizării producției. Menționez că numai prin aplicarea măsurilor stabilite pentru prima etapă am obținut o creștere a producției cu 110 milioane lei, iar productivitatea muncii a sporit cu 7 800 lei pe fiecare om al muncii. Gradul de înnoire a producției, în 1987, este de sută la sută, ceea ce ne-a permis să răspundem mai bine exigențelor pieței externe, exportind aproape 90 la sută din totalul producției realizate.Munca politico-organizatori- că desfășurată de organizația de partid din întreprinderea noastră a fost îndreptată, totodată, și in direcția folosirii mai judicioase a resurselor materiale și energetice puse la dispoziție. In acest sens, economi

fermitatea pentru creșterea răspunderii activiștilor de partid și de stat, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor și obligațiilor ce le au. . .Pe baza Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 24 iunie a.c., Conferința Națională a Partidului Comunist Român este constituită din 3 106 delegați, din care 488 membri și membri supleanți ai Comitetului Central și membrii Comisiei Centrale de Revizie și 2 618 delegați aleși in conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid și a municipiului București.Verificînd documentele referitoare la alegerea delegaților la Conferința Națională a partidului, Comisia de validare a constatat că norma de reprezentare — un delegat la 1 400 membri de partid — stabilită de Plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c., a fost respectată întocmai, luîn- du-se ca bază efectivul partidului existent la 31 august 1987, care era de 3 684 207 membri de partid.La Conferință sînt prezenți 3 078 delegați ; lipsesc motivat 28 delegați.Compoziția socială a membrilor și membrilor supleanți ai C;C. al P.C.R. și ai Comisiei Centrale de Revizie, a delegați- lor aleși la Conferința Națională se prezintă după cum urmează : 1 078 sînt muncitori care lucrează nemijlocit în producție, 468 țărani, 165 ingineri și tehnicieni. 178 cadre de conducere din industrie, agricultură, construcții. transporturi, circulația mărfurilor. 218 cadre din cercetarea științifică, proiectare și în- vățămint, 627 activiști de partid și ai organizațiilor de masă. 255 oameni de cultură, artă, ziariști, medici, juriști, economiști, stu- denți. precum și lucrători din aparatul central și local de stat, 65 sînt ofițeri, iar 52 sint pensionari.Analizînd compoziția deîegațj- lor după vechimea în partid, reiese că 75 sînt membri de partid cu stagiul dinainte de 23 August 1944, 511 sînt membri de partid din anii 1944—1948,
S-au realizat, la termenele stabilite, contractele la export.In aceste înfăptuiri sint încorporate și rezultatele oamenilor muncii din întreprinderea de utilaj tehnologic in care lucrez. în peridada ce s-a scurs din acest an am reușit ca la o serie de indicatori fizici, cum sînt oțel brut, piese turnate, utilaj energetic, utilaj chimic, să obținem producții mai mari cu 37 pină la 64 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că prin măsurile pe care le-am luat am reușit ca in cinstea Conferinței Naționale să terminăm execuția produselor contractate cu partenerii externi, iar pină la sfîrșitul anului vom livra în devans utilaje în valoare de peste 9 milioane lei.Analizîndu-se însă activitatea în spiritul înaltelor exigențe cuprinse în Raportul prezentat Conferinței, menționez că rezultatele obținute pe anul în curs sînt sub posibilitățile noastre. Trebuie să recunoaștem că adevăratele cauze ale nerea- lizării integrale a planului își au 

că vă vom urma cu devotament și pasiune revoluționară în tot ce întreprindeți pentru înflorirea multilaterală a României socialiste, că nu vom precupeți nici un efort pentru a ne îndeplini în mod exemplar sarcinile ce ne revin din programul de muncă și luptă al partidului privind dezvoltarea economică și socială a scumpei noastre patrii, libere, și independente.
ile realizate la materialele de bază și furnituri se ridică la peste 25 milioane lei, din ele obținîndu-se circa 30 000 bucăți confecții.Nu doresc să se creadă însă că aceste rezultate ne absolvă de existența unor lipsuri în activitatea noastră de partid. Rezultatele muncii ar fi fost și mai bune dacă s-ar fi. acționat cu fermitate, prin toate , formele muncii politico-educative, pentru mobilizarea întregului colectiv la realizarea și depășirea sarcinilor de export, a producției fizice, la înlăturarea totală a risipei, întărirea ordinii, a disciplinei de plan, tehnologice și financiare, pentru creșterea răspunderii la fiecare loc de muncă. Analizîndu-ne cu exigență activitatea în spiritul Ho- tăririi Comitetului Politic Executiv din 27 noiembrie a.c., am stabilit măsuri politico-organizato- rice pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, ale organismelor democrației muncitorești revoluționare, pentru respectarea neabătută a hotări- rilor de partid și a. legilor țării, pentru creșterea continuă a nivelului politico-ideologic și al conștiinței revoluționare a tuturor oamenilor muncii.în încheiere, vorbitoarea a arătat : Avem un minunat program de lucru, pentru îndeplinirea căruia este nevoie de liniște și pace, de pacea pe care și-a dorit-o dintotdeauna poporul nostru. Dorim să trăim într-o lume a păcii și colaborării. să putem gîndi și munci fără teama unui război nimicitor, pentru a putea ridica România, așa cum ne-am propus, pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație, pe piscurile luminoase ale comunismului.

iar 2 520 au vechimea In partid după anul 1952.Din totalul delegaților, 91,66 la sută sînt români, 6,82 la sută sînt români de naționalitate maghiară, 0,71 la sută români de naționalitate germană, iar 0,81 la sută provin din rîndul românilor de alte naționalități, ceea ce corespunde întocmai compoziției naționale a partidului. Din numărul total al delegaților,1 102 sînt femei, reprezentind 35,50 la sută.La Conferință sînt prezenți2 tovarăși, care dețin înaltul titlu de „Erou al Republicii Socialiste România", 62 sint „Eroi ai Muncii Socialiste" sau „Eroi ai Noii Revoluții Agrare", iar 2 435 delegați sînt decorați cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România ; din totalul delegaților, 253 sînt deputați în Marea Adunare Națională, Iar 1 016 în consiliile populare.Din cei 3 106 delegați, 1 375 sînt absolvenți ai instituțiilor de învățămînt superior, iar 2 026 au urmat diferite școli de partid.Delegații la Conferința Națională a partidului au fost aleși din rîndul celor mai buni comuniști, care, prin abnegația, fermitatea și pasiunea revoluționară de care dau dovadă în înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, și-au ciștigat stima și aprecierile colectivelor în care își desfășoară activitatea, au o temeinică pregătire politico-ideologică și profesională, constituie exemplu de comportare în familie și în viața socială.La lucrările Conferinței Naționale a partidului participă și un număr de 1180 invitați.Stimați tovarăși delegați,Comisia de validare, verificînd documentele conferințelor extraordinare ale organizațiilor județene de partid și a municipiului București, a constatat că prevederile statutare și ale Ho- tăririi Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 24 iunie a.c. au fost respectate întocmai și supune spre aprobare Conferinței validarea mandatelor tuturor dele- gaților la Conferința Națională a Partidului Comunist Român.
originea în lipsurile șl neajunsurile din activitatea consiliului oamenilor muncii, a organizațiilor noastre de partid, a unor cadre cu funcții de răspundere care nu au acționat cu fermitate și hotărîre pentru asigurarea condițiilor necesare îndeplinirii ritmice și integrale a sarcinilor de plan, a măsurilor stabilite pentru perfecționarea organizării producției și a muncii. în modul de gîndire și comportament al unor membri aii colectivului nostru muncitoresc, in faptul că nu am acționat cu exigență pentru combaterea indisciplinei tehnologice și de producție.în continuare, vorbitorul a arătat : Analizind cu toată răspunderea modul cum am muncit pînă in prezent, raportez Conferinței că am desprins toate învățămintele ce se cuvin pentru intreaga noastră muncă. Acordind atenție deosebită pre- x gătirii producției anului viitor, am reușit ca pină la această dată să dispunem de contracte pentru întreaga producție destinată beneficiarilor din țară, precum și pentru o mare parte din producția pentru export 

Aceasta a permis o mai bună fundamentare a bazei tehnico- materiale, precum și pregătirea documentației tehnologice de execuție a produselor, documentație care este deja finalizată pentru întreg semestrul I 1988. Ne vom preocupa, de asemenea, cu mai multă răspundere de înfăptuirea; programului de modernizare și organizare științifică a producției și
Onorat prezidiu, Stimați tovarăși.Vă rog să-mi îngăduiți să exprim, de la inalta tribună a Conferinței Naționale a partidului, gindurile și sentimentele comuniștilor, ale tuturor locuitorilor străvechilor plaiuri păstrătoare de istorie ale județului Olt, aducînd solemnul lor omagiu de aleasă stimă și fierbinte dragoste, de profundă recunoștință patriotului înflăcărat. revoluționarului de omenie, marele erou care și-a dăruit și își dăruiește fără preget întreaga viață fericirii, libertății și bunăstării poporului nostru, ctitorul României contemporane — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Este o mare mindrie și bucurie pentru mine, care lucrez de mul'ți ani în agricultură, să declar în fața forumului nostru comunist că, și pentru agricultură, epoca istorică inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului a constituit perioada celor mai profunde și înnoitoare prefaceri. fără precedent și egal. în toți acești peste 22 de ani, din inițiativa și cu decisiva contribuție a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost elaborată o concepție profund științifică asupra rolului și locului agriculturii ca ramură de bază a economiei naționale. Această concepție originală se regăsește in mod magistral și în Raportul prezentat Conferinței Naționale, strălucit document programatic al partidului și întregului popor, care ridică în fața comuniștilor, a tuturor oamenilor satului exigențe superioare, răspunderi sporite.Ați fost în nenumărate rîn- duri, mult, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. oaspeți dragi ai oamenilor muncii din orașele și satele județului Olt și trebuie
Mult stimate șl iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,'Stimați tovarăși.Conferința Națională a partidului, eveniment cu profundă rezonanță in conștiința fiecărui comunist, a fiecărui om.al muncii, a fiecărui cetățean al patriei noastre socialiste, se înscrie ca un moment de cea mai mare importanță în procesul înfăptuirii istoricelor hotărîri ale Congresului *al XIII-lea al partidului, al perfecționării continue a vieții politice, economice și sociale românești.Ne aflăm cu toții sub puternica impresie a magistralului Raport prezentat de conducătorul partidului și statului nostru în cadrul acestui înalt forum comunist — document ce constituie o nouă și strălucită contribuție la îmbogățirea gindirii teoretice revoluționare. Ia aprofundarea dialecticii dezvoltării social-economice a societății noastre. Este meritul tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi stabilit, și de această dată, cu clarviziunea și realismul ce-i sînt proprii, cu inalta sa grijă față de destinele patriei, obiectivele fundamentale ale partidului și poporului nostru in următorii ani, de a fi prefigurat căile dezvoltării, ritmurile ferme ale creșterii economice — chiar In condițiile deosebit de complexe ale conjuncturii economice mondiale, cu puternice fenomene. de recesiune în multe state ale lumii —, de a fi dezvăluit esența problemelor complexe pe care epoca contemporană le pune in fața omenirii.Iată de ce. alături de toți participanții la Conferința Națională, imi fac o datorie de onoare din a aduce — și cu acest prilej — un respectuos și fierbinte omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, marele nostru conducător, care, de mai bine de două decenii, orientează cu înțelepciune și fermitate eforturile creatoare ale eroicului nostru popor spre țelul însu- flețitor și luminos al făuririi
Mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe șl stimat! tovarăși.Vă rog să-mi îngăduiți ca. In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din unitățile Centralei industriale de fibre sintetice Săvinești. să aduc un călduros omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu. cel mai stimat fiu al națiunii, erou între eroii neamului, strălucit conducător de partid și de țară, ctitor clarvăzător al României socialiste moderne. personalitate proeminentă a lumii contemporane. pentru neobosita activitate consacrată, cu exemplară dăruire revoluționară, ridicării patriei pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației, cauzei socialismului și comunismului. păcii și înțelegerii intre popoare.Am urmărit cu viu interes și imi exprim deplinul acord față de Raportul prezentat, document de inestimabilă valoare teoretică și practică, rod al gindirii creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general a! partidului, model de abordare științifică a fenomenelor și proceselor actuale din so

a muncii, acordînd o atenție deosebită extinderii tehnologiilor de sudură automată și semiautomată. generalizăriiexecutării armăturilor industriale din oțel in varianta turnată. . precum și introducerii tehnologiilor moderne de debitare a materialelor, măsuri ~ce asigură reducerea costului producției. creșterea productivității muncii și îmbunătățirea 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI TUDOR DĂNACUsă mărturisesc cu toată emoția că fiecare întîlnire cu dumneavoastră reprezintă pentru noi toți o supremă școală a gindi- rii și acțiunii revoluționare, un dialog sincer, deschis, din care am desprins de fiecare dată idei și orientări de o excepțională importanță teoretică și practică. Puternic mobilizați de chemările și îndemnurile dumneavoastră. acționînd cu înaltă responsabilitate, cu patos revoluționar, sub conducerea organizațiilor de partid, oamenii muncii din județul Olt au obținut an de an rezultate tot mai bune și in domeniul agriculturii, ceea ce a făcut ca județul nostru să fie distins cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".Vă rog să-mi. permiteți să exemplific toate acestea prin Cîteva preocupări și realizări ale oamenilor muncii din C.A.P. Cezieni — și în acest sens mi-aș îngădui cîteva comparații. Dacă în 1965 valoarea producției globale era de 6,7 milioane lei. în acest an ea a atins 50 de milioane lei. Producțiile medii la hectar din 1965 nu depășeau 1 000 kg la grîu, 1 200 kg la orz,1 800 kg la porumb știuleți. iar în acest an am obținut 8 010 kg la grîu, 9 017 kg la orz, 22 tone la porumb știuleți si aproape 15 000 kg struguri. Acest salt calitativ, cu adevărat revoluționar. s-a regăsit și în faptul că, dacă în 1965 cooperativa noastră înregistra, pierderi în valoare de2 milioane lei. în anul Conferinței Naționale a partidului he înscriem cu un benef’c’u de 9 milioane lei. Actioned cu perseverentă si snirit de inițiativă pentru înfăptuirea sarcinilor pe care ni le-ați trasat, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, dezvoltăm și diversificăm o seamă de activități industriale care valorifică materiile prime locale. Astfel, din 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MARIN ENACHEsocialismului și comunismului în România.Ca și in celelalte ramuri ale economiei naționale- și în industria metalurgică s-au înregistrat progrese însemnate in anii care au trecut de la Congresul al XIII-lea. datorate prețiosului sprijin aottrdatyrtpermanent de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ■ cu prilejul numeroaselor vizite de lucru pe care le-ați făcut in unitățile metalurgice. în această perioadă au fost realizate și puse in funcțiune 196 obiective noi, dintre care 55 în acest an. Au început să producă noile platforme de la Călărași, Titu și Drobeta-Turnu Severin și se află în probe avansate de punere în funcțiune noua unitate de țevi de la Slatina. în numeroase unități metalurgice a continuat procesul de modernizare a instalațiilor și de dotare cu utilaje noi, care creează condiții de ridicare a nivelului calitativ al produselor și de creștere a valorii de întrebuințare a metalului. Am acordat o atenție deosebită dezvoltării mai accentuate a sortimentelor destinate programelor prioritare și; ramurilor de vîrf ale economiei naționale, cum sînt energetica, centralele nuclearoelectrice, industria extractivă, forajul la mare adînci- me. construcțiile aeronautice. A sporit, in acest an, comparativ cu anul 1985, producția la produsele care asigură un înalt grad de valorificare a metalului, Hotăritoare pentru obținerea a- cestor rezultate au fost asimilarea și aplicarea mai rapidă în fabricația industrială a unui număr important de tehnologii și produse noi, moderne și de mare eficiență. Numai în acest an au fost aplicate 38 de noi tehnologii și asimilate 142 de produse și grupe de produse care au făcut obiectul importului in perioadele anterioare.în spiritul răspunderii comuniste, partinice față de muncă — a spus apoi vorbitorul — trebuie să recunoaștem însă că in activitatea din metalurgie s-au manifestat în ultimii ani o serie de neajunsuri. Nu am asigurat ordinea și disciplina necesare in 

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI AURICA VIZITIUcietatea noastră, vast program de muncă și acțiune pentru întregul partid și popor in vederea înfăptuirii neabătute a obiectivelor de dezvoltare economico- socială a patriei, ridicării bunăstării materiale și spirituale a tuturor oamenilor muncii.O nouă și elocventă dovadă a politicii profund umaniste promovate de partidul nostru, de secretarul său general — a spus vorbitoarea — o constituie și propunerea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv ca. incepind din acest an. 50 la sută din fondul departicipare la beneficii să fieplătit oamenilor muncii incursul lunii decembrie, iar restul de 50 la sută în prima parte a anului, la încheierea bilanțului general. Este o măsură care stimulează și mai puternic munca de calitate, de înaltă eficiență. pe care avem obligația să o susținem cu noi și remarcabile realizări in producție.Raportăm Conferinței Naționale că în perioada care a trecut din acest cincinal, colectivele de muncă din cadrul centralei noastre au produs și livrat economiei naționale importante cantități de fire și fibre sintetice. Aplicarea măsurilor cuprinse in programele de per

nivelului tehnic și calitativ, al produselor.Exprimindu-mi acordul deplin față de documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționale. față de intreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, vă rog să-mi permiteți. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă asigur că oamenii muncii din între
floră spontană și plante aromatice, semănate pe terenuri improprii altor culturi, am extras cu instalații foarte simple ulei volatil care a adus pină in prezent cooperativei noastre un venit de citea 40 000 lei la hectar. Am plantat pe terenurile mlăștinoase răchită pe care o prelucrăm prin împletituri, o bună parte fiind exportate, rea- lizînd anual, in medie, pe devize convertibile, circa 2,5 milioane lei. A fost extins sectorul de creștere a iepurilor, am înființat o tăbăcărie și un atelier de confecții’ din blană care ne aduc anual un veriit de peste două milioane lei. De asemenea, am realizat o stație de producere a urocelulei, furaj cu un ridicat conținut proteic, precum Și o linie de prelucrare a legumelor și fructelor.Toate aceste rezultate nu ne determină să considerăm că am făcut totul. Dimpotrivă, așa cum ne învățați in permanență, noua revoluție agrară este o parte integrantă, inseparabilă a uriașului proces revoluționar pe care îl parcurge societatea românească in actuala sa' etapă de dezvoltare și ea este, în mod necesar, o revoluție- in inseși gindirea și acțiunea. în munca și viața de zi cu zi a celor ■ chemați să o înfăptuiască. De acest lucru ne-am convins chiar în campania agricolă de toamnă. cind unii din consătenii noștri dădeau dovadă de un scăzut simț de răspundere în muncă, ceea ce ne-a determinat să stabilim un ansamblu de măsuri politico-organizatorice și educative menite să determine la toți oamenii satului — cooperatori, mecanizatori, specialiști — o atitudine nouă, înaintată fată de muncă, față de proprietatea socialistă, față de interesele generale ale societății.
întreținerea, repararea la timp și la un nivel calitativ corespunzător a utilajelor și instalațiilor de bază; nu s-au respectat întotdeauna tehnologiile de fabricație ; disciplina in producție. a lăsat de dorit, diminuind indicele de utilizare a timpului de lucru; iar în multe unități nu s-au respectat principiile de bază ale ; retribuirii muncii în acord global și acord direct. Pentru aceste deficiențe — . ce dezvăluie însemnate lipsuri in stilul și metodele de muncă ale cadrelor de conducere din minister, centrale și întreprinderi— purtăm o mare vină pentru că nu am urmărit cu suficientă exigență ca fiecare cadru cu muncă de răspundere să-și facă datoria, să asigure respectarea întocmai a hotăririlor de partid și legilor țării. Este, de altfel, principala cauză a nerealizării integrale pe 11 luni din acest an a planului la producția fizică.Dezbaterea aprofundată, critică și autocritică — în spiritul Hotăririi Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie a.c. — a neajunsurilor din activitatea consiliului de conducere al ministerului, a consiliilor oamenilor muncii din centrale si întreprinderi. dezvăluirea cauzelor acestora si criticarea fără menajamente a celor vinovați, angajarea fermă a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii că vor acționa cu fermitate pentru întronarea în toate unitățile si la, toate locurile de muncă a unui climat de intransigentă revoluționară propice muncii rodnice, creatoare ne dau garanția îmbunătățirii substanțiale. in scurt timp, a întregii noastre activități.Prevederile de plan pe anul 1988 — a arătat apoi vorbitorul— asigură dezvoltarea accelerată a producției de metal, a eficientei economice a metalurgiei. Analizele aprofundate, desfășurate pe tot parcursul e- laborării proiectului de plan și. cu deosebire, in ultimele luni, studiile și programele Pe care este fundamentat planul. întregul ansamblu de măsuri vizînd asigurarea tehnico-materială a producției pe anul viitor creea
fecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție a determinat obținerea unui spor de 1 190 milioane lei la producția-marfă. creșterea cu12.2 la sută a productivității muncii și diminuarea costurilor cu 191 milioane lei. în această perioadă am pus în funcțiune o nouă capacitate pentru producerea de fibră rnelană, dotată cu utilaje executate în mare parte la Săvinești. care asigură valorificarea superioară a materiei prime și creșterea eficientei economice față de celelalte instalații aflate in funcțiune. O atenție deosebită acordăm producției pentru export. în primii doi ani ai cincinalului onorin- du-ne contractele încheiate cu partenerii externi.Analizindu-ne activitatea în spiritul înaltelor exigențe formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să arăt că realizările pe care Ie avem nu se ridică la nivelul sarcinilor de plan și al potențialului tehnic și uman de care dispunem. Rămînerile în urmă se datoresc insuficientei preocupări a conducerii centralei, a conducerilor de unități pentru asigurarea cu materii prime la nivelul planului, punerii în funcțiune cu intîrziere a in

prinderea de utilaj tehnologic Bistrița. întreaga populație a județului vor acționa cu înaltă răspundere patriotică pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor ce ne revin, . pentru sporirea contribuției noastre la înfăptuirea politicii revoluționare a partidului, spre binele și prosperitatea întregului nostru popor.
Din Raportul prezentat Conferinței Naționale am înțeles că o sarcină de primă importanță pentru oamenii muncii din agricultură o constituie a- plicareâ intensivă a unor noi tehnologii pentru obținerea unor producții de yîrf și creșterea e- ficienței economice. Vă raportăm. mult stimate, și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. că pe noi, oamenii muncii din C.A.P. Cezieni. această sarcină nu ne găsește nepregătit!. Avind in vedere că încă din acest an întreaga suprafață a intrat in sistem irigat, am organizat un centru de pregătire a cadrelor, dotat cu laboratoare și cimpuri de experiență, unde realizăm cartarea solului, o serie de a- nalize biochimice ale plantelor, încercări de soiuri și hibrizi de plante, ceea ce permite ridicarea nivelului profesional atît al specialiștilor, cît și al cooperatorilorExprimîndu-mi încă o dată deplinul și entuziastul acord față de documentele supuse dezbaterii, vă asigur, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. că organele și organizațiile de partid de la sate, toți oamenii muncii din agricultura județului Olt vor acționa cu inaltă conștiință și dăruire patriotică, revoluționară, cu maximă fermitate și eficiență. în așa fel îneît din anul viitor un număr cît mai mare de unități din județul nostru să obțină producții mari, la nivelul exigențelor noii revoluții agrare, aducin- du-și o contribuție tot mai importantă la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale, programul glorios al înălțării ferme și demne a României socialiste pe cele mai înalte culmi de civilizație și progres.

ză premisele ca metalurgia românească să cunoască în continuare o modernizare pe linia adîncirii prelucrării, diversificării structurii sortimentale și creșterii valorii de utilizare a metalului. Pentru realizarea sarcinilor importante ce revin industriei, metalurgice in Vrtdftn torit ani ai ‘acestui cincinal’., se acționeazăl susținut pentru crearea a noi capacități moderne de fabricație a cocsului, modernizarea, cu ocazia reparațiilor capitale, a furnalelor de la Hunedoara si Reșița, introducerea celor mai noi perfecționări tehnice destinate să crească productivitatea si să reducă consumurile energetice si de electrozi la cuptoarele electrice.Așa cum ne-ați indicat dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general al partidului. acordăm toată atenția înfăptuirii programului de modernizare a proceselor de fabricație. măsurile din etapa a Il-a urmînd să contribuie cu peste 60 la sută la sporul de produc- ție-marfă prevăzut pentru perioada 1988—1990. Acționăm mai susținut pentru reducerea consumurilor și. pe această bază, a cheltuielilor materiale. în acest sens, am stabilit un amplu program de introducere a noi tehnologii. multe din acestea avind fazele de cercetare încheiate si. deci, vor fi aplicate chiar de Ia începutul anului viitor. In 1988 vom rezolva în mare măsură sl problema turnării continue a țaglelor pentru țevi, iar la principalele combinate se aplică programe specifice pentru atingerea parametrilor proiectați al tuturor utilajelor.în încheiere, vorbitorul a spus : încredințez Conferința Națională a partidului, pe dumneavoastră. mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că voința și hotărîrea nestrămutată a noastră, a tuturor metalur- giștilor este să acționăm cu fermitate pentru a transpune neabătut în viată sarcinile mobilizatoare ce ne revin în 1988 și-în întregul cincinal, să contribuim într-o măsură sporită la asigurarea dezvoltării intensive a economiei naționale, la progresul continuu al României.
stalației Melana V de la C.F.S. Săvinești, neatingerii parametrilor proiectați la unele capacități de producție. Nu am reușit să determinăm, în toate unitățile și la fiecare loc de muncă, respectarea cu strictețe a ordinii și disciplinei, a tehnologiilor de fabricație și mai buna utilizare a materiilor prime prin realizarea unor produse cu valoare cit mai ridicată. Unele cadre de conducere și specialiști din centrală s-au deplasat sporadic în unități și nu s-au implicat, cu toată răspunderea, in rezolvarea problemelor cu care acestea s-au confruntat; Trebuie să recunosc. în mod autocritic, că principala răspundere pentru a- ceste nerealizări revine conducerii centralei, care nu a manifestat exigența și fermitatea necesare, acceptînd. uneori cu ușurință, explicațiile, justificările și promisiunile, fără a finaliza temeinic stările de lucruri. și nu a luat măsuri care să determine îmbunătățirea activității. realizarea integrală a planului.Sîntem hotăriți și stă pe deplin in puterea noastră să e- liminăm deficiențele existente, să îmbunătățim stilul și meto-
(Continuare in pag. a IV-a)
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LOCflMl„CONFERINȚEI NAȚIONALEJI PARTIDULUI C0H]SI RW
(Urmare din pag. a IlI-a)dele de muncă ale conducerii centralei și consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi, astfel incit acestea, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să-și îndeplinească rolul și atribuțiile ce le revin în organizarea și conducerea activității, să aplice cu toată fermitatea hotărîrile de partid și legiie țării.în continuare, vorbitoarea a spus: Vom acționa cu exigență

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI OCTAVIAN CĂPITANUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.însuflețiți de convingerea și mîndria patriotică de a fi trăit înălțătoare momente de istorie ascultind strălucitul Raport prezentat în fața Conferinței Naționale a partidului, vă cer permisiunea ca, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii care fac parte din puternicul detașament muncitoresc al întreprinderii „Tractorul" din Brașov, al întregii organizații județene de partid, al tuturor locuitorilor județului nostru, să vă mulțumesc, din adirtcul inimii, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a- ceastă nouă și inestimabilă operă revoluționară prin care călăuziți — cu teze, idei și o- biective cutezătoare, profund o- riginale — munca și lupta partidului și poporului in perspectiva indeplinirii cu succes a obiectivelor actualei etape de dezvoltare a țării și, mai departe, spre orizonturile luminoase ale comunismului.îndeplinesc mandatul încredințat de conferința extraordinară a Organizației județene de partid Brașov de a exprima, cu profund respect, gîndu- rile și sentimentele noastre de dragoste nemărginită și fierbinte recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, comunist înflăcărat, ctitor clarvăzător al României socialistemoderne, care, de cinci decenii și jumătate, v-ați identificat printr-un devotament fără
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CONSTANTIN DĂSCĂLESCUMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși.Actuala Conferință Națională a partidului se înscrie ca unul dintre evenimentele de cea mai mare însemnătate și semnificație politică, a cărui înaltă misiune este de a evalua, într-un spirit de pro-fundă exigență partinică, realizările obținute în înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului și de a stabili noi măsuri de natură să impulsioneze și mai viguros creația materială și spirituală a națiunii noastre socialiste pentru înaintarea neabătută a României pe noi trepte de progres și civilizație.Magistralul Raport al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prezentat de Ia înalta tribună a forumului național al comuniștilor români, se constituie, prin ideile și tezele fundamentale. cu profund conținut științific, într-un document programatic, de excepțională importantă pentru partidul și poporul nostru, pentru orientarea și desfășurarea revoluționară a întregii activități pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a patriei noastre spre comunism.în continuare, vorbitorul a spus : O dată cu exprimarea acordului deplin cu orientările, obiectivele și sarcinile prezentate in Raport, cu conținutul celorlalte documente aflate în dezbaterea Conferinței Naționale, doresc să subliniez și de această dată, cu deosebit respect și admirație, rolul hotărîtor, determinant al eminentului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în definirea și elaborarea strategiei de dezvoltare economico- socială, în înfăptuirea cu consecvență a politicii interne șl externe a partidului și statului nostru. în identificarea celor mal potrivite soluții pentru rezolvarea problemelor cardinale ale creșterii economice intensive, pentru dezvoltarea armonioasă și echilibrată a tuturor zonelor și județelor țării.Este limpede pentru orice om de bună credință că mărețele și remarcabilele înfăptuiri obținute în anii ce-au urmat Congresului al IX-lea al partidului. înaltul prestigiu de care se bucură România pe plan internațional sint determinate hotărîtor de activitatea revoluționară și de munca neobosită a secretarului general al partidului. de abnegația și dăruirea totală față de năzuințele fundamentale ale națiunii, de neclintita sa consecventă și tenacitate în transpunerea în viață a obiectivelor stabilite, de fermitatea șl intransigența cu care acționează tovarășul Nicolae Ceausescu pentru realizarea planurilor șl programelor de dezvoltare socialistă a tării, pentru progresul continuu, economic si social, al patriei noastre.In continuare, vorbitorul a subliniat că. în primii doi ani care au trecut din actualul cincinal, s-au obținut o serie de realizări remarcabile în dezvoltarea economico-socială a tării. In această perioadă au continuat să se dezvolte schimburile economice externe și cooperarea economică și tehnico- științîfică cu alte state. Sporirea producției materialo și a eficienței acesteia s-a reflectat pozitiv în creșterea susținută a venitului national, asi- gurindu-se astfel resursele necesare pentru dezvoltarea generală a țării și ridicarea bu

pentru întărirea spiritului revoluționar, a răspunderii fiecărui om al muncii, a specialiștilor și muncitorilor pentru mai buna organizare a producției și a muncii, folosirea în întregime a capacităților de producție, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al tuturor produselor, valorificarea superioară a materiilor prime, a materialelor recuperabile și re- folosibile. Vom promova cu toată fermitatea principiile eti
seamăn cu idealurile fundamentale ale partidului, cu interesele supreme ale națiunii noastre, intrind pentru totdeauna în conștiința neamului ca un mare erou al luptei pentru libertatea, independența, gloria și măreția patriei, pentru triumful socialismului și păcii in lume.Asemenea tuturor județelor patriei — a arătat în continuare vorbitorul —, județul Brașov a cunoscut, in perioada inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al partidului, o dezvoltare fără precedent, producția industrială realizată în acest an fiind de 5,3 ori mai mare față de nivelul anului 1965. Fondurile fixe se ridică in prezent la 105 miliarde lei, valoarea activității economice pe fiecare locuitor a crescut la 138 000 lei; s-a modificat structura producției industriale în favoarea ramurilor de virf — respectiv construcțiile de mașini și chimia. care dețin o pondere de peste 70 la sută in industria județului. în acest an județul Brașov a livrat la export cu 13 la sută mai multe produse decit în anul trecut, respectiv 8 la sută din exportul României socialiste. Toate acestea sînt doar citeva din dovezile grăitoare ale marilor progrese înregistrate în dezvoltarea economică și socială a județului. Asemenea realități, pe care le afirmăm cu deplină satisfacție, arată că, in pofida condițiilor complexe și contradictorii in care evoluează economia mondială, economia noastră națională se dezvoltă continuu, armonios și echilibrat, ceea ce pune în lumină justețea și înțelepciunea strategiilor politice și economico-sociale promovate de dumneavoastră.
năstării materiale si spirituale a poporului nostru.în același timp, a continuat să se lărgească și să se modernizeze baza tehnico-materială a întregii economii, s-au înregistrat noi progrese pe linia valorificării superioare a resurselor ‘ materiale și energetice, ă sporit gradul de mecanizare și automatizare a proceselor de fabricație, au fost asimilate noi produse cu performanțe ridicate, care au avut un efect pozitiv asupra creșterii exportului și reducerii importurilor.O contribuție importantă Ia aceste realizări au avut-o promovarea cercetării științifice și dezvoltării tehnologice proprii, introducerea și extinderea progresului tehnic în toate ramurile și sectoarele economiei, potrivit programelor elaborate sub conducerea tovarășei Elena Ceaușescu.Pentru soluționarea problemelor complexe care asigură transpunerea neabătută în viață a Directivelor Congresului al XIII-lea al partidului privind dezvoltarea intensivă a economiei in actualul cincinal, din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, începînd cu a doua jumătate a anului 1985 s-a întreprins și se află in plină desfășurare ampla acțiune de perfecționare a organizării șl de modernizare a proceselor de producție.Totodată, au fost aplicate noi măsuri pentru mai buna funcționalitate a mecanismului eco- nomico-financiar, care să asigure accentuarea dezvoltării intensive a economiei noastre naționale, întărirea puternică a proprietății socialiste, obținerea unei eficiente maxime în toate domeniile.Analizind critic activitatea noastră, in spiritul cerințelor și exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu — a spus în continuare vorbitorul — trebuie să recunoaștem deschis că, în această perioadă, s-au manifestat serioase lipsuri și neajunsuri care au influențat negativ realizarea sarcinilor de plan la producția fizică și cu deosebire a celei destinate exportului, punerea în funcțiune și atingerea parametrilor proiectați la unele capacități și. mai ales, indicatorii de eficiență economică.Aceste nerealizări se localizează, in principal, în industria extractivă și a producerii de energie electrică, precum'și în unele ramuri ale industriei prelucrătoare.Aceste stări de lucruri nu pot fi desprinse de activitatea guvernului, consiliilor de coordonare a ramurilor, a conducerilor ministerelor, centralelor și întreprinderilor din aceste domenii. care nu au acționat cu toată fermitatea pentru atingerea nivelurilor zilnice de producție stabilite, folosirea la întreaga capacitate a mașinilor și instalațiilor. utilizarea cu randamente superioare a forței de muncă și â timpului de lucru, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.Trebuie arătat totodată că. datorită lipsurilor serioase existente în pregătirea investițiilor, în asigurarea documentațiilor și utilajelor, precum și în organizarea corespunzătoare a activității pe șantierele de construcții. rezultatele sînt nesatisfăcătoare ; nu au fost puse în funcțiune. la termenele stabilite, capacități importante de producție, influențind negativ asigurarea resurselor prevăzute în balanțele materiale.Rezultate necorespunzătoare, criticate pe bună dreptate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au inregistrat și în domeniul 

cii și echității socialiste, profunda responsabilitate — ca atribute definitorii în activitatea cadrelor de conducere —, vom milita cu hotărîre pentru întronarea unui climat sănătos de muncă in toate colectivele din cadrul centralei noastre, climat care nu are și nu poate avea nimic comun cu toleranța, cu mușamalizarea lipsurilor și neajunsurilor.In numele comuniștilor, al tuturor ' oamenilor muncii din 
mult stimate și iubite tovarășe secretar general al partidului.în acest raport muncitoresc se înscriu și realizările obținute de întreprinderea de tractoare în care îmi desfășor activitatea. Pe baza indicațiilor și cu sprijinul dumneavoastră permanent, de excepțională importanță, întreprinderea a cunoscut o puternică dezvoltare și modernizare. Noile fabrici și secții de motoare, mașini-unelte. osii motrice. fonte speciale, turnare neferoase. piese forjate și matri- țate, cele. 5 noi benzi de montaj au făcut din întreprinderea „Tractorul" o unitate reprezentativă pentru industria constructoare de mașini din țara noastră.în acest an — a spus apoi vorbitorul — au fost luate măsuri energice pentru înlăturarea lipsurilor și deficiențelor care s-au manifestat in primele luni și, incepind din luna martie, colectivul nostru și-a realizat, lună de lună, indicatorii de plan, urmind să încheiem anul fără restanțe și să realizăm toate contractele la export.In perspectiva noului an de producție, care pune în fața noastră sarcini deosebit de complexe, organizațiile de partid și consiliul oamenilor muncii, celelalte organisme ale democrației muncitorpști revoluționare au analizat, cu exigență și răspundere, cauzele lipsurilor și deficiențelor care au făcut ca rezultatele obținute pe acest an să nu fie pe măsura posibilităților întreprinderii noastre. Analiza întregii noastre activități in spiritul Hotăririi Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al partidului din 27 noiem

exportului, datorită neajunsurilor repetate din activitatea unor ministere, centrale și întreprinderi, care nu au acordat prioritate absolută producției pentru export, nu s-au preocupat cu toată răspunderea pentru prospectarea pieței externe, asigurarea portofoliului de comenzi și adaptarea rapidă a producției la cerințele beneficiarilor, Toate aceste deficiențe s-au reflectat și in domeniul eficientei. indeosebi în ce privește creșterea productivității muncii și reducerea costurilor de producție.In perioada care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului, guvernul este hotărît să acționeze cu toată fermitatea pentru mobilizarea colectivelor din unitățile economice, astfel încit să asigurăm realizarea in bune condiții a sarcinilor pe luna decembrie și a planului pe 1987, în vederea pregătirii corespunzătoare a planului pe anul 1988.Vom asigura toate condițiile pentru ca. încă din primele zile ale anului viitor, producția fizică să fie îndeplinită ritmic și integral, acordînd cea mai mare atenție realizării prevederilor de export.Constituie o datorie primordială a guvernului, a ministerelor economice, ^centralelor și întreprinderilor ele a lua neîntirziat cele mai energice măsuri pentru ridicarea parametrilor tehnico-funcționali ai produselor, pentru pregătirea și lansarea cu prioritate in fabricație a producției destinate exportului, urmărirea realizării tuturor comenzilor și livrarea mărfurilor către beneficiarii cjx- terni în condițiile de calitate' și la termenele stabilite in contracte.Guvernul va acorda întreaga atenție dezvoltării cooperării în producție, in tehnică și știință, încheierii de acorduri de lungă durată, pentru a da stabilitate și certitudine exporturilor și importurilor tării, promovării unui înalt spirit de răspundere, ordine și disciplină în domeniul comerțului exterior.Acțiuni cu totul deosebite vom întreprinde pentru ridicarea continuă a eficientei întregii activități, pentru aprofundarea laturilor calitative ale proceselor economice, utilizarea cu maximum de randament a tuturor resurselor societății. Vom urmări cu exigentă sporită ca toate unitățile să-și realizeze întocmai măsurile prevăzute pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii. reducerea costurilor de producție și cu deosebire a cheltuielilor materiale.Se va acționa pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare a materiilor prime, sporirea substanțială a eficienței fondurilor fixe, prin organizarea superioară a producției și a muncii, ridicarea calificării, policalificarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor.O atenție deosebită vom a- corda reducerii drastice a consumurilor. sporirii ponderii resurselor recuperabile si refolo- sibile în acoperirea necesarului de materii prime si materiale, eliminării rebuturilor si deficientelor de calitate, a oricăror forme de risipă, scurtării la maximum a ciclului bani-marfă- bani. Se va urmări cu toată a- tentia diminuarea substanțială a cheltuielilor de investiții, e- xecutarea reparațiilor si reviziilor potrivit prevederilor de plan.Totodată, un accent deosebit va fi pus pe aplicarea fermă a normativelor , economico-finan- ciare aprobate. Pe dimensionarea strictă a stocurilor.Realizarea exemplară a Sarcinilor stabilite la export si de 

cadrul Centralei industriale de fibre sintetice Săvinești — a spus în incheiere vorbitoarea — vă asigurăm pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile pentru realizarea planului pe 1987 și pe întregul cincinal, sporindu-ne contribuția la dezvoltarea României socialiste, Ia afirmarea ei liberă și independentă între națiunile lumii.
brie a.c. a scos în evidență faptul că o serie de cadre de conducere. directori, șefi de secții și servicii, maiștri nu-și fac pe deplin datoria, manifestă auto- mulțumire, nu ințeleg că sarcinile noi și deosebite ale a- cestei etape cer un comportament nou. revoluționar, ordine și disciplină exemplare la fiecare loc de muncă.înțelegem pe deplin adevărul că măsura muncii politico-or- ganizatorice, de conducere și educație o dau rezultatele economice, faptele concrete, nu Vorbele, și pregătim temeinic producția pe anul viitor, pentru a ne îndeplini exemplar toate sarcinile ce ne revin. Vom acționa cu toată răspunderea pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ ai produselor, realizind tractoare competitive și apreciate pe piața mondială. Am finalizat și sîntem gata să prezentăm generația a treia de tractoare : am modernizat principalele subansamble — motor, cutie de viteză, punte spate. Capotaje. cabina și altele — și am reușit să reducem cu 12 la sută consumul de carburanți și cu peste 50 kg consumul de laminate și tablă pe un tractor.In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din întreprinderea „Tractorul" și did întregul județ Brașov — a spus in încheiere vorbitorul — dau expresie angajamentului nostru solemn de a munci cu totală dăruire și răspundere pentru a înfăptui exemplar sarcinile de plan pe anul 1988 și pe întregul cincinal, obiectivele stabilite de Congresul al XIII- lea al partidului, hotărîrile ce vor fi adoptate la Conferința Națională.
creștere a eficientei în toate ramurile Si sectoarele de activitate impune accelerarea modernizării întregii economii. înlocuirea rapidă a tehnicilor si tehnologiilor învechite, mari Consumatoare de materij prime si energie, optimizarea fluxurilor de fabricație și a cooperărilor interuzinale.înfăptuirea integrală a planului pe 1988 — a spus în continuare vofbîtoru! — constituie o sarcină de cea mai mare importantă pentru trecerea tării noastre într-o etapă superioară de dezvoltare economico-socială. pentru realizarea unei noi calități a muncii si a vieții întregului popor.Realizarea cutezătoarelor o- biective înscrise în Programul partidului implică perfection area continuă a stilului și metodelor de muncă, problemă centrală a activității organelor de partid și de stat, ale tuturor organismelor de conducere democratică.Faptul că în munca unor ministere, organe de sinteză, centrale și întreprinderi există încă manifestări de formalism și birocratism în soluționarea unor probleme privind organizarea corespunzătoare a producției și a muncii, buna aprovizionare tehnico-materială, înfăptuirea programelor de modernizare și ridicare a nivelului calitativ al produselor impune să se asigure îmbunătățirea radicală a stilului și metodelor de muncă, introducerea unei ordini și discipline desăvîrșite, exercitarea unui control riguros asupra realizării ritmice a sarcinilor de plan.Guvernul se angajează să imprime un spirit mai dinamic și exigent, la toate eșaloanele, pentru soluționarea concretă și operativă a problemelor ridicate în procesul execuției planului, la centrale și întreprinderi. O atenție deosebită vom acorda îmbunătățirii activității organelor de planificare, financiare si bancare, celorlalte organe de sinteză, întăririi disciplinei de plan și financiare.Se va acționa ferm pentru creșterea răspunderii consiliilor de coordonare pe ramuri, pentru continua perfecționare a relațiilor dintre ministere, centrale și întreprinderi, astfel încit întreaga activitate productivă să se desfășoare în cele mai bune condiții.în spiritul principiilor auto- Conducerii muncitorești, autofinanțării și autogestiunii economice, guvernul va acționa pentru realizarea veniturilor planificate și instituirea unui regim sever de economii în toate sectoarele de activitate, creșterea răspunderii organelor de conducere colectivă, a tuturor oamenilor muncii în gospodărirea eficientă a mijloacelor încredințate de societate.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom lua măsuri energice pentru perfecționarea continuă a stilului și metodelor de muncă ale miniștrilor, viceprim-miniștrilor, ale tuturor organelor de conducere din ministere și centrale, pentru imprimarea în întreaga lor activitate a unui spirit responsabil, revoluționar față de îndeplinirea hotăririlor de partid și de stat, a legilor țării.în încheiere, vorbitorul a spus : Raportul prezentat celei de-a cincea Conferințe Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu evidențiază puternic unitatea indestructibilă dintre politica internă și cea externă a partidului nostru, consacrată promovării unei largi conlucrări între națiuni, consolidării păcii și securității in lume, garanția sigură a dezvoltării libere și independente 

a fiecărui popor. Ingăduiți-mi să asigur Conferința Națională a partidului, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Asemenea tuturor participan- ților la acest mare forum al partidului nostru comunist, mă aflu sub puternica impresie a magistralului Raport prezentat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, document de excepțională insemnă- tate teoretică și practică, ce face o strălucită analiză a stadiului dezvoltării economico- sociale și luminează cutezător perspectivele României la orizontul anilor 2000. Ne aflăm in fața unei noi și monumentale opere social-politice, contribuție originală și novatoare la îmbogățirea tezaurului socialismului științific, a unui autentic program de muncă și luptă revoluționară pentru întregul partid și popor, călăuză sigură in înfăptuirea cu succes a obiectivelor strategice ale Congresului al XIII-lea.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Timiș, asemenea întregii națiuni, vă aduc, cu adine respect, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai înalt omagiu pentru tot ce ați făcut și faceți spre împlinirea celor mai scumpe idealuri de progres, bunăstare și independentă ale poporului român, pentru ctitoriile fără seamăn ale epocii slăvite ce vă poartă, cu strălucire, numele, unanim stimat și prețuit, pentru înaltele dumneavoastră calități de patriot înflăcărat și revoluționar încercat, de profund gîndi- tor politic și remarcabil umanist. înțelept neostenit, luptător pentru apărarea bunului cel mai de preț al omenirii — pacea, viața. însăși existența pe planeta noastră — ceea ce vă conferă respectul și admirația cuvenite marilor oameni politici ai umanității, fiind cunoscut ca un mare Erou al păcii.După ce a menționat că, în perioada inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al partidului, economia județului Timiș și-a înnoit, practic, în totalitate baza tehnico-materială, ca urmare a investițiilor în valoare de peste 100 miliarde lei, fapt ce a permis creșterea de

CUVÎNTUL TOVARĂȘEIMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Harghita, exprim, de la inalta tribună a Conferinței Naționale, aprobarea noastră unanimă și cea mai înaltă apreciere fată de excepționalul document ce-1 reprezintă pentru întregul nostru popor Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document în care clasa noastră muricitoare, întregul popor văd conturate cu maximă clarviziune perspectiva luminoasă a patriei, drumul ferm ce trebuie urmat pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului. în vederea creșterii nivelului de civilizație materială și spirituală a întregului popor.în anii care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, în epoca pe care, cu justificată mindrie patriotică, o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", județul Harghita a cunoscut, asemenea întregii țări, etapa celor mai fertile înfăptuiri. An de an au fost înălțate combinate și întreprinderi aparținînd unor ramuri de virf, importante complexe agroindustriale. impunătoare edificii social-culturale. ce au determinat profunde transformări economice și sociale, care au schimbat radical înfățișarea plaiurilor harghitene și au asigurat ridicarea gradului de civilizație materială și spirituală a tuturor localităților județului.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ȘERBAN TEODORESCUMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Conferința Națională a partidului, chemată să evalueze realizările obținute de poporul nostru in înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea și să stabilească direcțiile strategice ale înaintării neabătute a României pe calea progresului și civilizației, se înscrie ca un moment de referință în viața națiunii, în istoria contemporană a țării.Raportul de excepțională însemnătate prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, este un model de analiză exigentă, partinică și realistă a evoluției societății noastre, in care recunoaștem gîndirea originală, concepția revoluționară, comunistă, înaltul patriotism ce caracterizează personalitatea iubitului conducător al partidului și statului nostru.Marile realizări obținute de poporul român în dezvoltarea economico-socială a patriei validează justețea și realismul soluțiilor adoptate de partidul nostru pentru rezolvarea problemelor economiei — în actuala etapă cind criza economică a zguduit majoritatea țărilor lumii — nu prin limitarea creșterii. ci prin opțiunea fundamentală a accentuării elementelor calitative alo dezvoltării.Așa cum a rezultat din Raportul prezentat Conferinței Naționale de secretarul general al partidului, ramurii construcțiilor de mașini îi revine un 

Nicolae Ceaușescu, că guvernul va acționa cu toată fermitatea, în spirit revoluționar pentru înfăptuirea neabătută a mărețe
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ILIE MATEI8 ori, față de 1965, a producției industriale și de 3 ori a celei agricole, in continuare vorbitorul a spus : în primii doi ani ai actualului cincinal, industria și-a sporit potențialul productiv cu aproape 7 miliarde lei, in agricultură s-au obținut, anual, peste 2,4 milioane tone cereale, cu 800 000 tone în plus față de media cincinalului anterior, au fost date în folosință 120 capacități economice, alte obiective social-culturale și edilitar-gos- podărești.Raportez Conferinței Naționale — a arătat apoi vorbitorul — că pe cele 11 luni din acest an planul la producția- marfă industrială a fost realizat în proporție de 100,2 la sută, un număr de 80 unități obținînd o producție suplimentară de peste 1 miliard lei. In condițiile creșterii volumului exportului cu 2,5 miliarde lei, au fost onorate integral contractele cu partenerii externi, într-o seamă de întreprinderi derulîndu-se deja producția de export pentru trimestrul I al anului 1988. Au fost asimilate și introduse în fabricație peste 500 de noi mașini, utilaje și instalații de mare complexitate.In agricultură, ramură de bază a economiei județului, prin mai buna folosire a bazei tehnico-materiale și a forței de muncă, aplicarea fermă a măsurilor cuprinse in programul noii revoluții agrare, producțiile au sporit față de media cincinalului anterior cu 35 la sută la cereale, 32 Ia sută la carne și 26 la sută Ia lapte.Așa cum ne-ați indicat, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în această toamnă am semănat in condiții optime cerealele păioase, griul și orzul răsărind viguros și uniform pe toate cele 222 000 hectare cultivate. Am executai, de asemenea, la timp și de calitate, arăturile de toamnă pe întreaga suprafață.Cu toate că și in alte sectoare județul Timiș se prezintă la Conferința Națională cu importante realizări, trebuie să recunoaștem deschis. în lumina înaltelor exigențe formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că rezultatele noastre nu sint la nivelul posibilităților și sarcinilor ce revin economiei jude

Profund recunoscători politicii umaniste promovate de Partidul Comunist Român, de secretarul său general, care a asigurat drepturi egale tuturor fiilor patriei. comuniștii, toți oamenii muncii din județul Harghita acționează cu înaltă răspundere patriotică pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economico-sociale ce le revin. Raportăm Conferinței Naționale, dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, că, in perioada care a trecut din acest cincinal, prevederile de plan la producția industrială au fost depășite cu 440 milioane lei, realizîndu-se suplimentar importante. cantități de cupru în concentrate, pirită, fontă brută, cherestea, produse de mecanică fină, mașini-unelte. O amplă activitate s-a desfășurat. în această perioadă, pentru modernizarea producției și creșterea calității produselor. în prezent peste 30 la sută din totalul pro- ductiei-marfă a unităților economice din județ o constituie produsele noi ș! modernizate, urmind ca ponderea lor să crească la 35 la sută în anul viitor.în agricultură, corespunzător Indicațiilor și orientărilor dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general. s-a acționat cu dăruire și simt de răspundere pentru creșterea potențialului productiv al pămin- tului. gospodărirea rațională a fondului funciar, sporirea efectivelor de animale și, pe această bază, a producțiilor vegetale și animale. în vederea creșterii contribuției județului Ia fondul centralizat al statului.în continuare, vorbitoarea a 
rol hotăritor în dezvoltarea ca- litativ-intensivă a economiei naționale, prin implementarea celor mai noi și eficiente tehnologii , de fabricație, elaborarea unor soluții constructive de nivel ridicat, menite să asigure realizarea de produse competitive pe. piața mondială, cu un conținut cit mai redus de materie primă și cu un grad cit mai inalt de inteligență românească încorporată. Importantele fonduri de investiții de care au beneficiat, fără excepție, toate întreprinderile noastre pentru dezvoltarea și modernizarea producției au determinat saltul calitativ și cantitativ înregistrat în ultimii 22 de ani, exprimat în creșterea de aproape 13 ori a produc- ției-marfâ realizată de ramura construcțiilor de mașini, în sporirea de 5,3 ori a producției industriei de autovehicule, de 2,3 ori a producției de tractoare, de 8 ori a producției de rulmenți.In această perioadă a luat ființă o industrie modernă de autoturisme de oraș, a fost realizată o gamă completă de mijloace de transport auto, de la 1.5 la 110 tone; s-a realizat sistema de tractoare și mașini agricole, s-au dezvoltat construcțiile de nave specializate cu tonaje de transport pînă la 165 000 tdw, a fost reluată dezvoltarea aeronauticii, industrie românească de tradiție în care înaintașii noștri au avut prioritate pe plan mondial.Ca rezultat al acestor eforturi. ramura construcțiilor de mașini satisface azi întregul necesar al economiei naționale, furnizînd pentru export peste 

lor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea. a hotăririlor pe care le vom adopta pentru dezvoltarea și prosperitatea 
țului. In industrie, datorită faptului că nu peste tot s-a in- teles necesitatea aplicării ferme a măsurilor de organizare și modernizare a producției, de creștere a nivelului țehnic, calitativ și competitiv al produselor, înregistrăm unele ră- mîneri in urmă la realizarea producției fizice. în acoperirea integrală cu comenzi .și contracte a planului la export, in Înscrierea la nivelurile prevăzute a costurilor de producție și materiale, in finalizarea la timp a unor obiective de investiții. In unele unități se acționează insuficient pentru mecanizarea, automatizarea și robotizarea unor procese de producție și activități cu volum mare de muncă, pentru extinderea unor tehnologii moderne, cu consumuri materiale și energetice reduse, se manifestă incă inerție în lichidarea stocurilor supranormative. în folosirea e- ficientă a fondurilor materiale și financiare.Și în agricultură se mențin neajunsuri în ce privește respectarea programelor, tehnologiilor și termenelor stabilite, generalizarea experienței unităților fruntașe, folosirea deplină a fondului funciar, a bazei tehnico-materiale și a forței de muncă, sporirea producțiilor vegetale și animale. Obținerea în acest an a unor producții mult diferite în aceleași condiții de climă și sol dezvăluie carențele din munca specialiștilor. a cadrelor de la organele și unitățile agricole, faptul că nu am reușit să întronăm peste tot un climat de răspundere, ordine și disciplină desăvîrșite, să efectuăm numai lucrări de calitate și în perioadele optime.Așa cum ne-ați atras atenția, inclusiv în Raportul prezentat astăzi, neajunsurile din agricultură. din economie în general. sînt legate și de neajunsurile în- stilul de muncă al organelor și organizațiilor de partid. începînd cu biroul și secretariatul comitetului județean de partid, domeniu in care trebuie să realizăm o îmbunătățire radicală, introducînd peste tot. înainte de toate în munca 1 de partid, ordinea, disciplina, un control sistematic, temeinic. promovînd spiritul critic. combativ fată de orice lipsuri. Sintem ferm hotărîți să

MAGDALENA DOMOKOȘspus : Integrat în efortul general al întregului popor, al tuturor oamenilor muncii harghi- teni, colectivul întreprinderii de stofă efe mobilă Gheorgheiii acționează cu dăruire și pasiune revoluționară pentru realizarea și depășirea producțieifizice, diversificarea sortimentală, îmbunătățirea continuă acalității produselor, creștereaexportului în ansamblul producției unității. în cadrul preocupărilor comitetului de partid, ale consiliului oamenilor muncii, ale întregului colectiv, un loc important l-au ocupat problemele legate de ridicarea calității produselor, sporirea volumului producției destinate exportului și eficienței acesteia. în acest an, realizăm o creștere cu 40 la sută a pro- ducției-marfă industriale și cu aproape 20 la sută a productivității muncii, comparativ cu 1985.Sintem datori, însă, să arătăm in mod deschis. în spirit autocritic, că realizările nu se situează la nivelul potențialului tehnic și uman de care dispunem. Nu am reușit să instaurăm în toate secțiile și atelierele un climat db răspundere și ordine în ce privește realizarea ritmică a producției fizice, reducerea consumurilor specifice, folosirea intensivă a capacităților de producție. In activitatea comitetului de partid, a consiliului oamenilor muncii s-au manifestat o serie de lipsuri, cu deosebire în domeniul controlului îndeplinirii hotăririlor adoptate, al organizării producției ~și a muncii, urmăririi îndeplinirii sistematice a planului, corelării
60 la sută din tractoarele, autoturismele, rulmenții care se fabrică și 90 la sută din autoturismele de teren ARO, produs bazat integral jbe concepție românească.Sînt realități care dau o imagine de ansamblu asupra potențialului industrial al ramurii noastre, efect al politicii promovate de conducerea partidului, al sprijinului efectiv primit din partea dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general al partidului.Raportăm Conferinței că pe primii doi ani ai cincinalului avem creșteri importante în producția de autoturisme de oraș Dacia, autoturisme de teren, mașini și utilaje agricole, autobuze, rulmenți, motoare cu ardere internă și alte produse, s-a acționat stăruitor pentru modernizarea și creșterea capacităților de producție, înnoirea și diversificarea produselor.Adresăm, și cu acest prilej, respectuoase mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu, pentru coordonarea și îndrumarea directă, de înaltă ținută științifică, de care am beneficiat în elaborarea și materializarea programelor de asimilare și modernizare întocmite pe fiecare grupă de produse și tehnologii. Transpunerea în viață a acestor programe ne-a permis realizarea. în ultimii doi ani. a 720 produse noi și modernizate, înlocuirea unui volum însemnat de importuri cu produse românești, creșterea cu peste 11 la sută a gradului de valorificare a metalului față do anul 1986. După ce s-a referit la o serie

continuă a. patriei noastre, pentru triumful socialismului și comunismului pe . pămintul României.
înlăturăm neimplinirile din activitatea politică, organizatorică și educativă, să imprimăm un mai pronunțat spirit militant. revoluționar, acțiunilor pe care le inițiem, să facem o cotitură radicală în stilul și metodele noastre de muncă. In acest scop, la recenta conferință județeană de partid am adoptat programe de măsuri concrete in toate domeniile. In domeniul economic, acestea vizează încheierea în bune condiții a planului pe acest an și pregătirea temeinică a producției pe 1988. Acționăm stăruitor, de pe acum, pentru introducerea in fabricație, din primele zile ale anului, a noilor produse asimilate, am intensificat activitatea de ofertă și contractare la export, astfel încit — așa cum ne-am angajat — în anul viitor exportul să reprezinte cej puțin 50 la sută din sporul producției.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, ridicînd pe un plan superior munca de partid — cum ne-ati cerut și în magistralul Raport de azi —. sporind exigența și răspunderea organelor și organizațiilor de partid în perfectionarea și desfășurarea întregii activități organizatorice și politico-ideologice, exercitînd un control exigent, cu adevărat partinic față de modul în care cadrele, comuniștii se achită de sarcinile încredințate, ne vom îndeplini mai bine îndatoririle ce ne revin în toate domeniile.în încheiere, vorbitorul a spus : Asigur solemn Conferința Națională, pe dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. că oamenii muncii din județul Timiș, asemenea întregului popor. strins uniți în jurul gloriosului nostru partid, al secretarului său general, vor face totul pentru ridicarea continuă a calității și eficienței întregii activități de partid, e- conomice și sociale, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin In acest an. în 1988 și în întregul cincinal, pentru propășirea neîncetată a poporului, pentru întărirea independenței și suveranității scumpei noastre patrii și ridicarea continuă a prestigiului ei în lume.
permanente și eficiente a muncii politico-educative cu sarcinile economice.Vorbitoarea a exprimat, în încheiere, următorul angajament : In lumina exigențelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, in Raportul prezentat Conferinței Naționale a partidului, vom acționa cu toată fermitatea, cu înaltă răspundere comunistă pentru a determina îmbunătățirea radicală a întregii noastre activități, muțind centrul de greutate al muncii comitetului de partid, al organismelor democrației muncitorești revoluționare în mijlocul oamenilor, acolo unde șe hotărăște soarta producției, imprimînd acțiunilor de educație politică și revoluționar-pa- triotică un suflu mobilizator, angajant, menit a determina o gîndire și un comportament nou în munca și viața întregului colectiv.Pe deplin conștienți de complexitatea sarcinilor ce ne revin pe anul 1988, pe întregul cincinal, vom adopta un stil de muncă ferm, dinamic, mai judicios. îmbinînd principiul muncii colective cu răspunderea personală. Asigurăm Conferința Națională, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom munci cu dăruire și înaltă răspundere muncitorească pentru îndeplinirea integrală a îndatoririlor ce ne revin, hotărîți să ne sporim contribuția la continua dezvoltare economico-socială a țării, pentru afirmarea liberă, demnă, mereu mai înfloritoare a patriei noastre dragi. Republica Socialistă România.
de neajunsuri serioase în ce privește organizarea producției și a muncii, la faptul că se manifestă încălcări ale disciplinei tehnologice, că in unele unități nu s-a îndeplinit integral planul la export și se realizează produse cu consumuri specifice de materii prime, materiale și e- nergie mai mari decit cele practicate pe plan mondial, că se înregistrează serioase deficiențe Și pe liniă gospodăririi mijloacelor materiale și financiare, ceea ce a condus la acumularea de stocuri supranormative. la cheltuieli suplimentare care au determinat depășirea costurilor planificate la 1 000 lei produc- ție-marfă, vorbitorul a spus : Din analizele efectuate a rezultat că principala cauză a nerea- lizărilor constă in lipsurile proprii din activitatea ministerului și a centralelor industriale. Consiliile de conducere colectivă nu au adoptat în permanență un stil de muncă eficient, nu au soluționat problemele prioritare cu care se confruntă producția și exportul, acceptind justificări și angajamente formale in locul soluționărilor concrete și al răspunderii personale pentru rezolvarea sarcinilor.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că deficiențele și neajunsurile existente au fost analizate cu exigență și răspundere comunistă, in spiritul Hotăririi Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie, al o- rientărilor și indicațiilor dumneavoastră, fiind întocmite programe concrete de acțiune pen-(C'ontinuare in pag. a V-a)
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ONALE A
(Urmare din pag. a IV-a)tru îndeplinirea exemplară a sarcinilor sporite ale anului viitor, care prevăd creșterea cu 14,7 la sută a producției marfă și cu 18 la sută a productivității muncii.Am întreprins măsuri hotări- te pentru realizarea programelor de producție, asigurarea ritmică a bazei materiale in strictă concordanță cu normele de consum, lichidarea volumului mare de producție neterminată, eliminarea oricăror forme de risipă și proastă gospodărire. Acționăm ferm pentru lichidarea răminerilor in urmă la investiții. pentru a asigura, și pe

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,împreună cu toți lucrătorii din agricultura județului Giurgiu, comuniștii, întregul colectiv de muncă al întreprinderii agricole de stat Mihăilești vă adresează un înflăcărat omagiu, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ex- primîndu-și cele mai alese sentimente de dragoste și recunoștință pentru neobosita și rodnica activitate pe care o desfă- șurați in fruntea partidului și a țării, spre binele și fericirea națiunii noastre, pentru triumful cauzei socialismului și păcii în lume. Datorită excepționalei dumneavoastră activități teoretice și practice, pătrunsă de un profund spirit dialectic, dispunem astăzi de o concepție revoluționară novatoare privind construcția socialistă, de un program și o strategie științific fundamentate, avînd ca obiectiv edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea patriei spre comunism. Datorăm cutezanței și clarviziunii dumneavoastră revoluționare realizările fără precedent în toate domeniile activității economico-sociale și in toate zonele patriei, realizări ce constituie materializarea tezei, fundamentată de dumneavoastră, potrivit căreia socialismul se construiește cu poporul și pentru popor, pentru bunăstarea și fericirea sa.Conferința Națională a partidului nostru are loc în preajma împlinirii a patru decenii de la proclamarea Republicii, eveni

această cale, condițiile necesare creșterii cu 40 la sută a producției de autoturisme și cu 28 Ia sută a producției de rulmenți, prevăzute pentru anul viitor.Pentru a realiza sarcina de creștere suțjștanțială a producției de export pentru 1988 pe relația devize libere, acționăm hptărit pe linia îmbunătățirii structurii și eficienței exportului, prin lărgirea ofertei de produse competitive, creșterea calității produselor. întronarea ordinii și disciplinei exemplare pe întregul flux de fabricație.în scopul aplicării ferme a principiilor mecanismului eco- 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GHEORGHEment de amplă rezonanță istorică. în anii construcției socialiste. și în mod deosebit in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, agricultura românească a cunoscut profunde prefaceri revoluționare. devenind o ramură de bază a economiei naționale. Și agricultura județului Giurgiu a beneficiat din plin de roadele politicii agrare profund științifice a partidului. Dispunem de o puternică bază teh- nico-materială, de un valoros fond de cadre de specialitate, de toate condițiile necesare pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.încă de anul trecut — a spus apoi vorbitorul — un număr important de unități agricole din județul nostru au obținut înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare", ca urmare a recoltelor de cereale și plante tehnice realizate. Printre acestea se numără șț I.A.S. Mihăilești. . Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, dezvoltînd experiența acumulată în anii trecuți, așa cum ne-am angajat în fața dumneavoastră, cu prilejul vizitei de lucru în unitatea noastră. candidăm și în acest an la obținerea înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții A- grare“. Am realizat, in medie la hectar, 8 520 kg orz, 8 484 kg grîu, 4 950 kg floarea-soarelui, peste 24 tone porumb știu- leți. Și în sectorul zootehnic am realizat și depășit principalii indicatori de plan.în perioada care a trecut de la Congresul al XIII-lea al partidului. întregul nostru colectiv, sub conducerea organizației de partid, asemenea tu

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI EMIL BOBU

nomico-financiar, ai reducerii cu 64 lei a cheltuielilor totale la 1 000 lei producție-marfă, am luat măsuri pentru mai buna gospodărire a mijloacelor materiale și bănești de care dispun întreprinderile, începind cu a- provizionarea rațională, respectarea și urmărirea strictă a încadrării în normele de consum aprobate, reducerea tuturor costurilor de producție.Așa cum ne-ați indicat, mult stimate tovarășe secretar general, acționind hotărit pentru îmbunătățirea întregii noastre activități vom întări necontenit disciplina de partid și de stat, spiritul de răspundere, de disciplină și ordine, ca trăsături 
turor unităților agricole din județ. a acționat pentru aplicarea consecventă în practică a programelor speciale, elaborate din inițiativa și cu contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru creșterea și mai puternică a producției agricole. Menționăm, în acest sens, definitivarea și aplicarea programului de asola- mente. realizarea lucrărilor a- gropedoameliorative și de hidroameliorații și introducerea unor tehnologii de vîrf atît la culturile de cimp. cît și în zootehnie. în același timp, sîntem preocupați de creșterea și mai accentuată a eficienței economice în toate sectoarele producției agricole.Vă rog să-mi permiteți să vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că acționăm cu toată răspunderea pentru a pregăti temeinic producția din anul viitor. Am realizat însă- mințarea culturilor de toamnă la termenele stabilite și la un nivel calitativ superior și este în plină desfășurare realizarea programului de fertilizare cu îngrășăminte organice, efectuarea lucrărilor agropedoamelio- rative prevăzute pentru această perioadă, executarea reparațiilor la tractoare și mașini agricole. Totodată, am luat măsuri pentru creșterea gradului de pregătire profesională a tuturor lucrătorilor și extinderea policalificării, prin desfășurarea la un nivel superior a cursurilor din cadrul învâță- mîntului agrozootehnic de masă. O atenție deosebită vom acorda legării strînse a veniturilor de rezultatele muncii depuse, aplicînd strict retribuirea 

esențiale ale stilului de muncă revoluționar, comunist.Exprimîndu-mi deplinul acord cu documentele Conferinței — a spus in încheiere vorbitorul — vă asigur pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii din întreprinderile construcției de mașini, în frunte cu comuniștii, nu vor precupeți nici un efort pentru a obține saltul calitativ al întregii activități pe care conducerea partidului și statului îl așteaptă de la noi, sporin- du-ne contribuția la ascensiunea necontenită a economiei socialiste, la creșterea nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor.
NIȚUîn acord global după principiul „Nici piine fără muncă, nici muncă fără piine“.Magistralul Raport prezentat Conferinței de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, operă de exemplară rigoare științifică, document ce jalonează cu claritate întreaga activitate pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor noii revoluții a- grare, conține aprecieri care ne privesc și pe noi, cei care muncim în agricultura județului Giurgiu. Considerăm că rezultatele obținute nu s-au ridicat încă la nivelul posibilităților de care dispune I.A.S. Mihăilești, județul nostru in ansamblu. Sîntem conștienți că dispunem de resurse insuficient valorificate pentru creșterea mai accentuată a producției, pentru reducerea cheltuielilor materiale. a consumurilor energetice, pentru sporirea contribuției noastre la fondul de stat.Exprimindu-ne adeziunea totală la politica internă și externă a partidului, la documentele supuse dezbaterii — a spus în încheiere vorbitorul — asigurăm Conferința Națională a partidului, pe dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu pasiune și dăruire revoluționară pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de forumul comuniștilor, pentru îmbunătățirea întregii noastre activități și obținerea de producții mari și constante, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare, aducindu-ne o contribuție cît mai mare la dezvoltarea intensivă a agriculturii, la înflorirea multilaterală a patriei noastre dragi. 

noi, cei care ne desfășurăm activitatea în domeniul muncii organizatorice de partid, vom acționa în continuare cu pasiune
Mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Asemenea tuturor participan- ților la acest înalt forum al comuniștilor, mă aflu sub puternica impresie produsă de magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. Vă rog să-mi îngăduiți să apreciez că acest strălucit document programatic reflectă uriașa dumneavoastră capacitate de a sesiza esența și sensul fenomenelor economice și social-politice românești, fiind un model de analiză științifică, profundă a problemelor fundamentale ale procesului revoluționar de construire a noii noastre societăți.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii clujeni exprim și cu acest prilej sen-, timentele de aleasă stimă. înaltă prețuire și fierbinte recunoștință pe care le nutresc față de eminentul nostru conducător de partid și de țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înflăcărat patriot revoluționar, care și-a dedicat întreaga viață și activitate eliberării sociale și naționale. construcției societății socialiste. ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregului popor — țelul suprem al politicii partidului și statului nostru.Ne face o aleasă cinstire să exprimăm adinca noastră recunoștință față de remarcabila contribuție a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții politice și științifice. Ia fundamentarea și transpunerea în viață a politicii generale a partidului și statului, Ia înflorirea științei. învăță- mîntului și culturii românești.Propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind trecerea. pe baza rezultatelor obținute în îndeplinirea planului in primii doi ani ai cincinalului și a prevederilor pe anul 1988, la majorarea cu 10 la sută a retribuțiilor tuturor oamenilor muncii, precum și acordarea în- cepînd din acest an a 50 la sută din fondul de participare la beneficii în cursul lunii decembrie. iar restul în prima parte a anului următor, la încheierea 

revoluționară, cu abnegație și nemărginit devotament pentru a ne aduce întreaga contribuție la continua întărire a unității și
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI I0ACHIMbilanțului general, constituie o nouă și grăitoare dovadă a grijii pe care o poartă secretarul general al partidului întregului popor.Evidențiind o seamă de realizări social-economice din județul Cluj, vorbitorul a spus, în continuare : In anii care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, asemenea întregii țări, și județul Cluj a cunoscut cele mai fertile înfăptuiri. în această perioadă, pe care cu demnitate și mindrie o numim cu numele ctitorului ei „Epoca Nicolae Ceaușescu", a fost dezvoltată și modernizată întreaga economie a județului, valoarea fondurilor fixe cres- cînd de 5,5 ori. realizîndu-se o amplasare armonioasă, judicioasă a noilor obiective de investiții pe întreg teritoriul. Față de 1965, producția industrială a crescut de peste 6,5 ori ; s-au creat 60 mii locuri de muncă ; peste 80 la sută din populația județului locuiește în apartamente și case noi.Organizația județeană de partid s-a bucurat și se bucură din plin de ajutorul acordat de conducerea partidului și statului nostru. Neuitatele dialoguri de lucru efectuate de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. în județul nostru și în această toamnă au constituit, prin soluțiile și indicațiile prețioase date, momente politice de referință, decisive pentru perfecționarea substanțială a activității organelor și organizațiilor de partid, pentru noi și importante împliniri în toate domeniile.Pe baza modernizării și utilizării intensive a potențialului tehnic existent, producția industrială a județului a sporit continuu, fiind în prezent cu 16 la sută mai mare decît în 1985. Prin aplicarea celor aproape 3 mii de măsuri din programele de perfecționare a organizării și modernizare a fabricației, a crescut gradul de înnoire a producției. aproape 34 la sută din produsele ce se realizează în prezent sînt noi sau modernizate în actualul cincinal ; nivelul productivității muncii esțe cu peste 17 Ia sută mai mare decît în 1985.în agricultură am manifestat exigență stăruitoare pentru or- 

coeziunii partidului, a capacității sale de mobilizare a maselor, pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri ale Congre- 
ganizarea și desfășurarea acțiunilor prevăzute in programele speciale de sporire a fertilității solului, de extindere a soiurilor și hibrizilor valoroși, pentriț respectarea normelor tehnologice. realizîndu-se producții.superioare comparativ, cu anii anteriori. S-a înfăptuit un vast program de investiții, fiind date în exploatare 88 capacități de producție industriale și agrozootehnice. 251 obiective economice, social-culturale și edilitar-gos- podărești, precum și 11 200 apartamente.Apoi, vorbitorul a arătat : Cu toate aceste realizări, in spiritul cerințelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, in magistralul dumneavoastră Raport, mă simt dator să arăt, in mod autocritic, că nu am reușit să instaurăm peste tot un climat de înaltă răspundere pentru realizarea integrală a planului la producția fizică și sortimentală, a producției destinate exportului, pentru reducerea consumurilor specifice și a cheltuielilor de producție, folosirea intensivă a capacităților existente, finalizarea tuturor obiectivelor de investiții, precum și pentru creșterea producțiilor agricole la nivelul cerințelor puse de dumneavoastră, tovarășe secretar general, în fața organizației județene de partid. Trebuie să spun în mod deschis că multe din neajunsurile din activitatea eco- nomico-socială a județului se datoresc lipsurilor existente în stilul și metodele de muncă ale comitetului județean de partid, ale biroului, ale aparatului de partid, ale unor organe și organizații de partid, in viața internă de partid. în slaba muncă poli- tico7ideologică și cultural-edu- cativă desfășurată de acestea. în lipsa de exigență manifestată față de modul în care unii comuniști și unele cadre îș' îndeplinesc sarcinile încredințate, manifestîndu-se față de acestea spirit de toleranță. Nu am manifestat întotdeauna un spirit de combativitate revoluționară împotriva angajamentelor formale, a festivismului care caracterizează o serie de acțiuni politico- educative. ceea ce a determinat ca acestea să aibă o slabă eficiență și o scăzută forță de mobilizare a oamenilor muncii la înfăptuirea sarcinilor.Conferința organizației județene de partid, analizînd activita- 

sului al XIII-lea al partidului și a celor pe care le va adopta Conferința Națională a partidului.
M0GAtea desfășurată într-un spirit de înaltă exigență și răspundere, în lumina indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, a stabilit măsuri corespunzătoare, care să conducă la înlăturarea neajunsurilor care s-au manifestat, ia îmbunătățirea radicală a activității economico-sociale. la crearea tuturor condițiilor de recuperare a restanțelor la producția industrială, onorarea integrală a contractelor de export, îndeplinirea prevederilor la indicatorii de eficientă și să asigure buna pregătire a producției anului 1988. Am stabilit măsuri mai ferme pentru obținerea unor rezultate mai bune în agricultură. în concordanță cu obiectivele noii revoluții agrare.Așa cum prevede Hotărirea Comitetului folitic Executiv al C.C: al P.C.R. din noiembrie a.c., față de care Conferința organizației județene de partid, toți comuniștii și-au manifestat întreaga adeziune, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom imprima Întregii noastre activități un pronunțat spirit revoluționar, exigent, militant ; vom întări munca politico-educativă în toate organele și organizațiile de partid ; vom acționa cu toată fermitatea pentru aplicarea întocmai a prevederilor statutului partidului, a hotărîrilor de partid și legilor țării, pentru promovarea și rotația cadrelor, educarea și formarea lor în spiritul înaltelor răspunderi pe care le au comuniștii față de partid și popor.In încheiere, vorbitorul a menționat : Mulțumind cu dragoste fierbinte partidului, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru toate realizările și minunatele perspective, mindri de a fi contemporani cu un genial arhitect de țară demnă și prosperă. personalitate de imens prestigiu a luptei nobile pentru dezarmare, pace și colaborare rodnică între națiuni, exprim încă o dată întreaga adeziune a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii clujeni la politica internă și externă a partidului și statului nostru. împreună cu vibrantul mesaj, izvorit din adîncul ființei noastre, de a ne conduce pe mai departe cu aceeași cutezanță și înțelepciune, pe drumul libertății, independenței și prosperității patriei noastre socialiste.Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși.întregul nostru popor, strîns unit in jurul gloriosului nostru partid, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, trăiește în aceste zile momente de puternică și legitimă mindrie patriotică, revoluționară, de intensă și rodnică activitate creatoare prilejuite de Conferința Națională — eveniment de maximă însemnătate în viața politică a țării, care va deschide noi și luminoase orizonturi înfăptuirii amplului proces de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Acest înalt și reprezentativ forum al comuniștilor, cu profunde semnificații social-politi- ce, este puternic înrîurit de gindirea originală, creatoare și mereu novatoare a eminentului revpluționar comunist și patriot înflăcărat care. în cei 22 de ani de cînd, prin voința unanimă a partidului, a întregului popor, conduce destinele națiunii, cu genială vocație și cutezanță revoluționară, ce s-a afirmat ca cel mai de seamă Erou al neamului nostru, drept ctitorul strălucit al României socialiste moderne, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Este meritul strălucit al secretarului general al partidului de a fi elaborat. încă de la Congresul al IX-Iea. orientări de excepțională valoare, menite să asigure o conducere fundamentată științific a întregii vieți economico-sociale. de a fi promovat consecvent o strategie revoluționară. de dezvoltare intensivă. armonioasă si echilibrată a patriei, care asigură progresul necontenit și înfăptuirea cu succes a obiectivelor revoluției și construcției socialiste.Roadele acestor activități și acțiuni creatoare, oglindind cu puterea faptelor personalitatea de excepție a tovarășului Nicolae Ceausescu, s-au concretizat, încă de acum 20 de ani si în înfăptuirea unui amplu și profund sistem al democrației muncitorești revoluționare, unic în felul său. care asigură participarea efectivă a maselor. în calitate de proprietari, producători si beneficiari, la conducerea și organizarea întregii activități economico-sociale, materializîn- du-se astfel teza formulată de conducătorul partidului și statului nostru că socialismul se construiește cu poporul pentru popor.Pentru contribuția inestimabilă și determinantă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la întărirea rîn- durilor, coeziunii și creșterea continuă a rolului de conducător politic al partidului, la înarmarea sa cu cel dinții Program — adevărată Cartă revoluționară — pentru aportul hotăritor la victoria cauzei socialismului și a păcii în lume, exprim de la această înaltă tribună, asemenea tuturor comuniștilor, întregului nostru popor, cea mai fierbinte recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu. pe care știindu-1 permanent în fruntea partidului și statului avem garanția sigură a înfăptuirii neabătute a marilor noastre idealuri și năzuințe de progres și bunăstare.Aducem, totodată, cu deosebită stimă și respect un 

profund omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, remarcabil om politic, personalitate științifică de înalt prestigiu și recunoaștere internațională, pentru contribuția sa valoroasă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru activitatea prodigioasă desfășurată in vederea dezvoltării cercetării științifice, învățămîntului, artei și culturii, în concordanță cu cerințele noii etape pe care o parcurge România socialistă.în continuare, vorbitorul a spus : în magistralul raport prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu — amplă și remarcabilă sinteză a experienței partidului și poporului nostru în făurirea noii orin- duiri — se analizează cu rigoare științifică și într-o largă viziune materialist-dialectică conținutul și obiectivele stadiului actual de dezvoltare al forțelor de producție. al societății socialiste in general, modul în care se înfăptuiesc hotărîrile Congresului al XIII-lea. perfecționarea procesului revoluționar în noua etapă de făurire a societății socialiste și de înaintare a României spre comunism, jalonîndu-se coordonatele progresului economico- social, strategia și tactica dezvoltării pină în anul 1990 și în perspectivă pină în anul 2000.Cu legitimă mindrie patriotică apreciem că realizările obținute de poporul nostru în primele două etape ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, întregite de rezultatele dobîndite în anii de început ai actualului cincinal, reprezintă victorii cu atît mai strălucite, cu cît acestea au fost înregistrate în condițiile în care pe plan mondial se agravează criza energetică și de materii prime, șomajul și recesiunea economică.Subliniind că un loc important în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu îl ocupă rolul și funcțiile partidului, activitatea sa revoluționară consacrată înfăptuirii neabătute a misiunii istorice pe care și-a asumat-o de a călăuzi, cu clarviziune, cu consecvență și fermitate amplul proces de edificare a socialismului și comunismului în România, vorbitorul a relevat că în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea s-a fundamentat, cu aportul hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu, o nouă concepție privind locul și menirea partidului în societatea noastră, modalitățile de exercitare a rolului său de forță politică conducătoare, de centru vital al întregii națiuni.în continuare, vorbitorul a prezentat dinamica structurii sociale a partidului, subliniind că Partidul Comunist Român a devenit un partid de masă, el fiind prezent în toate celulele societății noastre socialiste, că niciodată în îndelungata sa istorie nu a fost atît de puternic, iar unitatea de monolit și coeziunea comuniștilor, a întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general constituie chezășia sigură a marilor izbînzi dobîndite pînă acum șl. totodată, certitudinea noilor victorii pe frontul construcției socialiste și comuniste.Pornind de la cerințele și exigențele formulate cu prilejul analizelor științifice, cuprinzătoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, care au fost subliniate cu tărie și de la Înalta tribună a Conferinței Naționale, sîntem pe deplin 

conștienți că în munca comitetelor județene, a organelor și organizațiilor de partid, a comuniștilor se manifestă încă o serie de neajunsuri și lipsuri serioase în îndeplinirea integrală a planului. a programelor privind dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, perfecționarea organizării și modernizarea producției, care au făcut ca realizările din industrie, construcții, export, agricultură și din alte domenii să nu fie la nivelurile planificate.Secretarul general al partidului nostru a subliniat, pe bună dreptate, în repetate rînduri. că activitatea de partid se apreciază nu după ședințe și declarații, ci după felul cum comuniștii, organele și organizațiile de partid își îndeplinesc răspunderile în Înfăptuirea planurilor de dezvoltare economico- socială, de dezvoltare generală a patriei.Neajunsurile din munca organizatorică si politico-educativă desfășurată de unele organe si organizații de partid, slaba preocupare pentru afirmarea tot mai puternică a rolului și eficienței adunărilor de partid au dus la menținerea în anumite sectoare de activitate a unor manifestări de indisciplină, de tolerantă față de lipsuri, lipsă de exigentă si chiar săvîrșirea de abuzuri și alte încălcări ale normelor muncii si vieții comuniștilor.Pornind de la existența unor fenomene de formalism, atitudine birocratică, tendințe de automulțumire în muncă si in gindire. de justificare a neajunsurilor. ignorarea rolului criticii și autocriticii care au diminuat spiritul revoluționar din activitatea unor cadre de partid și de stat, vorbitorul a arătat că, pe baza hotărârii Comitetului Politic Executiv. în toate organizațiile de partid s-au dezbătut pe larg si au fost condamnate cu tărie faptele grave săvîrsite în județul Dolj ; pe baza învățămintelor si concluziilor reieșite s-au adoptat hotărîri corespunzătoare privind activitatea proprie a fiecărui organ de partid.Trebuie să recunoaștem că neajunsurile care se manifestă pun. totodată, in evidență faptul că in stilul și metodele de muncă ale Secției organizatorice si a celorlalte secții ale Comitetului Central se mențin o serie de lipsuri în asigurarea unui control ferm asupra (nodului în care comitetele 1ude- tene de partid, organele si organizațiile de partid își îndeplinesc rolul și atribuțiile ce le revin de a conduce în profil teritorial. cu înaltă răspundere si exigență. întreaga activitate e- conomico-socială. în munca organizatorică și politico-educăti- vă nu am militat cu toată consecvența pentru respectarea neabătută a prevederilor Statutului. a instrucțiunilor Comitetului Central, a normelor de etică și echitate socialistă. Nu am acționat cu mai multă fermitate pentru ca activitatea instructorilor Comitetului Central, a aparatului Comitetului Centrai și îndeosebi a instructorilor teritoriali să se îmbunătățească și să se ridice la nivelul cerințelor formulate. In repetate rînduri. de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului nostru.Trăgind toate învățămintele din activitatea desfășurată pină acum, sîntem hotărîți să acționăm cu maximă exigentă și fermitate pentru îmbunătățirea radicală a stilului și metodelor 

noastre de muncă. în vederea perfecționării continue si a bunei organizări a activității comitetelor județene de partid, ridicării calitative a conținutului vieții interne de partid. întăririi controlului de partid și de stat la toate nivelurile, intensificării activității politico-educative, activizării în mai mare măsură a organizațiilor de masă si obștești. funcționării organismelor democrației noastre muncitorești revoluționare în conformitate cu atribuțiile ce le revin, unirii și mobilizării tuturor forțelor umane și materiale pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor dezvoltării economico-sociale a patriei.Vom intensifica preocuparea pentru mobilizarea puternicului activ de partid de care dispunem și in rîndurile căruia sînt cuprinse cele mai valoroase cadre. pentru perfecționarea sistemului de pregătire și instruire multilaterală a acestora, pentru educarea lor in spirit muncitoresc revoluționar. cunoașterea si însușirea temeinică a politicii partidului si statului, a hotărîrilor de partid si legilor tării. a orientărilor și indicațiilor de o inestimabilă valoare date de tovarășul Nicolae Ceaușescu.în continuare, vorbitorul a subliniat că evoluția situației internaționale a dat încă o dată o strălucită confirmare justeței liniilor fundamentale ale politicii externe a partidului și statului nostru, în care își găsesc manifestarea plenară trăsăturile definitorii ale gîndirii și acțiunii revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu — umanismul și înalta principialitate, clarviziunea politică și spiritul științific, capacitatea sa profundă de a investiga și sintetiza e- voluțiile, contradicțiile și tendințele noi ale lumii contemporane, de a desprinde concluziile practice care se impun.Magistralul Raport prezentat de tbvarășul Nicolae Ceaușescu se constituie intr-o analiză multilaterală, științifică a procesului revoluționar mondial in etapa actuală, a problematicii fundamentale a lumii contemporane. definind căile și mijloacele practice, concrete de acțiune, în vederea asigurării păcii, progresului omenirii, realizării dezarmării și în primul rînd a dezarmării nucleare.Prin politica de prietenie și colaborare între toate popoarele lumii, prin propunerile și acțiunile de largă rezonanță internațională, România se bucură astăzi de un prestigiu fără precedent pe toate meridianele globului. iar președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a impus în conștiința omenirii ca o strălucită personalitate a lumii contemporane — un mare erou al păcii.Călăuziți de un puternic și glorios partid — Partidul Comunist Român, avînd în frunte un mare și strălucit conducător — pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii neamului. întregul nostru popor privește încrezător viitorul său comunist, spre ale cărui orizonturi se îndreaptă cu optimism și înaltă răspundere revoluționară.Exprimindu-mi totala adeziune la tezele și orientările cuprinse în magistralul Raport al secretarului general al partidului, la prevederile celorlalte documente supuse dezbaterii Conferinței Naționale — a spus in încheiere vorbitorul — vă rog să-mi permiteți să asigur Înaltul forum comunist, pe dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI PETRE RĂDUCANUMult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și 1 stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din întreprinderea „23 August" din Capitală, să exprim deplina adeziune la ideile și tezele cuprinse în magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale a partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Doresc să-mi îndeplinesc o îndatorire de conștiință reafirmind, și de la înalta tribună a Conferinței Naționale a partidului, cele mai fierbinți sentimente de aleasă prețuire și adîncă recunoștință față de dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe secretar general, nețărmurita admirație pentru eroica dumneavoastră pildă de viață și luptă revoluționară, consacrate înfloririi continue a patriei, bunăstării și fericirii poporului, triumfului celor mai nobile idealuri de progres, libertate și pace.în continuare, vorbitorul a spus : Avem mîndria și satisfacția să vedem argumentele cele mai convingătoare ale realismului politicii partidului, în amploarea prefacerilor pe care le-au cunoscut munca și viața tuturor celor care formăm marea familie a oamenilor muncii de la întreprinderea „23 August", pe care le datorăm în mod decisiv sprijinului direct pe care ni-1 acordați, grijii permanente pe care ne-o purtați. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să exprim deplina adeziune a celor ce muncesc pe tărîmul științei și tehnologiei în patria noastră la tezele, aprecierile și orientările formulate in magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Partidului Comunist Român, genial arhitect al tuturor victoriilor poporului nostru pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării României spre comunism. Asigurăm Conferința Națională că cercetătorii, proiectanții, tehnicienii și muncitorii. toți cei ce-și unesc eforturile pentru afirmarea plenară a noii revoluții tehnico-științi- fice în tara noastră vor face totul pentru ca indicațiile și insuflețitoarele îndemnuri cuprinse în mărețul program de muncă și luptă revoluționară pe care îl constituie pentru noi magistralul Raport al conducătorului nostru iubit — document fundamental al Conferinței — să primească, prin faptele noastre de muncă, prin rezultate concrete, cel mai hotă- rît argument de muncă și cel mai rodnic răspuns.Raportez Conferinței că. ac- ționînd pentru îndeplinirea sar

O nouă și elocventă dovadă a consecventei și dinamismului cu care promovați dialogul de lucru, analiza concretă, la fața locului, împreună cu organeie de conducere și oamenii muncii, a măsurilor ce se impun pentru îndeplinirea integrală a planului pe anul 1987 și pregătirea temeinică a planului anului viitor și pe întregul cincinal o reprezintă și vizita de lucru pe care ați efectuat-o în aceste zile în întreprinderea noastră.Așa după cum ați apreciat, mult stimate tovarășe secretar general, la întîlnirea cu membrii consiliului oamenilor muncii. întreprinderea „23 August" se prezintă ca o importantă unitate a industriei noastre constructoare de mașini a economiei naționale, avînd create toate condițiile pentru a îndeplini programele complexe, obiectivele stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, situind la baza activității de zi cu zi orientările, indicațiile și îndemnurile date cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în întreprindere. am realizat integral prevederile de plan pe cele 11 luni ale anului la producția- marfă. livrînd un număr important de locomotive și compre- soare, de utilaje metalurgice și chimice. Așa cum ne-ați cerut, în prezent. împreună cu institutele de cercetare și învățăminc superior, ne concentrăm toate forțele pentru soluționarea problemelor privind profilul nou de fabricație al uzinei. Am stabilit măsuri pentru modernizarea în continuare a sectoarelor calde, dezvoltarea fabricației de motoare, locomotive și gazo- 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ION URSUcinilor trasate de Congresul al XIII-lea, sub conducerea directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului și statului nostru, eminent om de știință, savant de largă recunoaștere și prețuire internațională, oamenii muncii din a- ceste domenii au adus. în primii doi ani ai celui de-al 8-lea cincinal, o contribuție însemnată la realizarea planului național. la înscrierea țării noastre pe noul curs al dezvoltării intensive. în cursul acestui an au fost introduse în fabricație un mare număr de mașini, utilaje, instalații și aparate de înaltă tehnicitate, noi materiale necesare economiei, s-au aplicat in producție peste 1 000 de tehnologii și biotehnologii de mare însemnătate. Pe ansamblu, planul de progres tehnic a fost îndeplinit in proporție de 104 Ia sută, iar producția cu aportul unităților de cercetare — în proporție de 109 la sută.Totodată însă o serie de o- biective nominalizate Ia nivelul economiei nâționale nu au fost realizate la termen. Ministerele constructoare de mașini nu au încheiat încă asimilarea în fabricație a tuturor tipurilor de mașini, utilaje, instalații și a- parate prevăzute în plan. Se înregistrează, de asemenea, restante in asimilarea de noi materiale în metalurgie și alte ramuri industriale. Consumurile materiale și energetice au fost depășite cu peste 2 la sută, față 

motocompresoare. creșterea parametrilor calitativi și a performanțelor fiecărui produs, spprirea mai -accelerată a productivității muncii, diminuarea consumurilor de materii prime, materiale și energetice.Analizîndu-ne, insă, cu toată fermitatea comunistă, activitatea. stilul de muncă, în spiritul exigențelor sporite formulate în Raportul prezentat Conferinței Naționale, trebuie să recunoaștem în mod autocritic că rezultatele de pină acum nu ne mulțumes'c, că ele nu reflectă potențialul țehnico-materisî de care dispunem, experiența și Spiritul de inițiativă al muncitorilor și specialiștilor întreprinderii. Gradul scăzut de angajare și răspundere, rutina și spiritul tolerant al unor cadre de partid și tehnico-administra- tive față de cazurile de indisciplină tehnologică, de neutili- zare judicioasă a forței de muncă, sînt și deficiente ale noastre, ale comitetului de partid, ale consiliului oamenilor muncii. Sîntem conștienți că de fermitatea cu care acționăm noi înșine, cadrele de conducere depinde îndeplinirea riguroasă a obiectivelor ce ne revin din planul național unic de dezvoltare economico-socială a țării pe acest an și pe întregul cincinal. Ne-am prevăzut măsuri politice, organizatorice și tehnico-econo- mice care vizează o radicală îmbunătățire a stilului și metodelor noastre de muncă, perfecționarea continuă a producției, sporirea eficienței economice. în spiritul indicațiilor dumneavoastră. tovarășe secretar general, acționăm pentru realizarea integrală a planului de modernizare, pentru pregătirea exem
de normele tehnice aprobate. In prezent se depun eforturi susținute pentru recuperarea acestor intirzieri. Deși Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie i-au revenit sarcini debsebite — împreună cu forțele și mijloacele necesare — în domeniul elaborării, aplicării in practică și controlului încadrării in normele de consum, noi. cei direct răspunzători de această activitate, nu am reușit să ne organizăm activitatea la nivelul exigențelor conducerii de partid. Insuficienta urmărire a generalizării rezultatelor bune înregistrate în prima' etapă a activității de organizare și modernizare a proceselor de producție a făcut ca efectele economice ale măsurilor respective să rămînă uneori limitate. Toate aceste lipsuri au fost analizate cu exigență, in spirit critic și autocritic. Ia Plenara din noiembrie a Consiliului Național al Științei și învă- țămîntului. în vederea grabnicei lor lichidări, am primit, din partea tovarășei Elena Ceaușescu, președintele Consiliului. orientări și indicații clare. exigente, menite să asigure îmbunătățirea stilului de muncă. stabilirea mai riguroasă a sarcinilor și întărirea activității de urmărire și control în cercetare, proiectare și producție.în continuare, vorbitorul s-a referit la sarcinile ce revin forțelor din cercetare și inginerie tehnologică pentru realizarea 

plară a planului pe 1988. Pro- movind, așa cum ne-ați cerut, progresul țehpic. realizînd ip-y tegral programul de modernizare. vom introduce în producția de motoare noi tehnologii, care, prin tipizare, să contribuie Ia scurtarea ciclurilor de fabricație.Oamenii muncii din întreprinderea noastră au primit cu cea mai vie satisfacție măsurile de majorare a retribuțiilor, precum și pe cele stabilite cu privire la plata fondului de participare la beneficii. Vedem în aceasta, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o nouă și grăitoare dovadă ,a grijii statornice pe care o purtați ridicării nivelului de trai al întregului popor, dar si un imbold de a munci mai mult și mai bine, munca fiind singura sursă a progresului și prosperității patriei, a bunăstării și fericirii noastre, a tuturor.Vorbitorul a arătat în încheiere : Pe deplin conștienți că trebuie să răspundem prin noi și tot mai însemnate izbînzi prețuirii și încrederii deosebite pe care o arăt.ați celor ce muncesc. creatorilor avuției materiale și spirituale, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să facem totul, să nu precupețim nici un efort pentru a înfăptui cu cea mai înaltă răspundere comunistă hotărîrile Conferinței Naționale a partidului, sarcinile de maximă însemnătate ce ne revin din magistralul dumneavoastră Raport — programul revoluționar al muncii și vieții noastre, programul mersului biruitor, liber și unit, demn al României spre culmile glorioase ale socialismului și comunismului.
etapei a Iî-a a programelor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție. Pe principalele ramuri. eforturile se vor concentra cu deosebire spre : perfecționarea prospecțiunilor geologice in vederea creșterii rezervelor de petrol, gaze, cărbuni, minereuri și substanțe nemetalifere ; introducerea de noi tehnologii, care să asigure producția planificată de huilă, lignit. cupru în concentrate și altele ; realizarea producției de 12 milioane tone țiței, in primul rînd prin aplicarea mai rapidă a tehnologiilor care să asigure un factor final de recuperare corespunzător programelor stabilite ; asigurarea funcționării sistemului energetic național în condiții de siguranță deplină ; valorificarea la maximum a resurselor interne de energie, economisirea combustibililor, carburanților și energiei electrice ; extinderea domeniilor de utilizare a surselor noi șl recuperabile de e- nergie la nivelul unui echivalent de peste 9 milioane tone combustibil convențional ; creșterea ponderii produselor metalurgice de nivel ridicat la minimum 80 la sută din totalul producției, în condițiile asigurării unui coeficient de scoatere de peste 86,6 la sută în producția de lanîinate si altele ; găsirea de noi soluții, mai efi-
(Continuare in pag. a Vl-a)
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MÂIE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDOLOI COMONIST ROMÂN
(Urmare din pag. a V-a>ciente, pentru înlocuirea oțelurilor aliate și îndeosebi înalt aliate, ca și pentru reducerea substanțială a consumului de metale neferoase : realizarea, în chimie si petrochimie, a unei ponderi a produselor albe de cel puțin 76 la sută in prelucrarea țițeiului precum si chimizarea avansată a gazului metan, a sării și lemnului, dezvoltarea chimiei de sinteză fină și mic tonaj, a producției de substanțe de înaltă puritate, reactivi, catalizatori și altele ; realizarea, in cadrul construcțiilor de mașini, a noi tipuri de avioane si elicoptere, alte mijloace de transport, utilaje agricole și altele, introducînd noi tehnologii de turnare, forjare si prelucrări mecanice, de mare productivitate ; asigurarea unui spor al producției de utilaj greu, față de anul 1987. de 1 120 milioane lei la utilajele pentru industria extractivă si de circa 900 milioane iei la ihașini și

Mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimat! tovarăși,Permiteti-mi ca, în cadrul a- cestui important forum democratic al comuniștilor din România, să dau glas simțămintelor de aleasă prețuire, înaltă stimă și profund respect pe care, asemenea întregului popor, comuniștii. toți locuitorii județului Călărași, le nutresc față de dumneavoastră, mplt stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, Erou între eroii neamului. personalitate proeminentă a contemporaneității, pentru rolul hotărîtor pe care il aveți în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru activitatea neobosită pe care o consacrați progresului necontenit al patriei, împlinirii aspirațiilor de independentă, progres și pace ale întregii lumi.Magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu reprezintă o excepțională sinteză a realizărilor dobîndite de poporul nostru, sub conducerea partidului, în toate domeniile vieții economico- sociale de la Congresul al
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, ' stlmaff tovarăși.Document programatic de o inestimabilă valoare teoretică și practică, magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, sintetizează in mod științific obiectivele și direcțiile de înaintare a României pe trepte superioare ale civilizației socialiste și comuniste. Purtind pecetea gindirii profund științifice și a cutezanței revoluționare a secretarului general al partidului. Raportul oglindește contribuția hotăritoare pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o aduce la elaborarea și fundamentarea politicii interne și externi' a partidului și statului, la marile înfăptuiri socialiste obținute în toate domeniile vieții politice și social-economic*.în conștiința noastră, a comu- niștilor. a intregului popor, toate marile realizări obținute in ultimele decenii sint indisolubil legate de numele și activitatea neobosită a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al poporului român, patriot înflăcărat, personalitate de frunte a lumii contemporane. _ care de peste cinci decenii desfășoară o pilduitoare activitate revoluționară pentru triumful idealurilor de dreptate și libertate socială. pentru victoria socialismului pe pămîntul scump al patriei, pentru intărirea independenței și suveranității sale, pentru pace și colaborare în lume.Este meritul secretarului general al partidului nostru. — a spus în continuare vorbitorul —,
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult iubită si stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimate tovarășe, stimati tovarăși.Raportul prezentat în marele forum democratic al comuniștilor de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. excepțională contribuție la îmbogățirea tezaurului gindirii și practicii revoluționare, constituie pentru comuniști, pentru întregul popor, o cutezătoare și mobilizatoare călăuză în munca revoluționară — consacrată — fără preget — înfăptuirii cu succes a obiectivelor Congresului al XlII-lea. a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate si de înaintare a României spre comunism.Am deosebita cinste si mîn- drie patriotică să exprim sentimentele de profundă recunoștință ale tuturor celor ce trăiesc si muncesc în județul Mureș, față de dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru eroica și neobosita activitate pe care o desfăsurați in fruntea partidului și statului, pentru clarviziunea si cutezanța cu care militați în vederea elaborării și înfăptuirii obiectivelor istorice care asigură ridicarea patriei pe cele mai înalte culmi de civilizație si progres. 

utilaje tehnologice : crearea în fizică și energetica nucleară de noi materiale, aparate si echipamente pentru aplicații in e- conomie . — intensificîndu-se. totodată, cercetările privind re- actorii cu neutroni rapizi și alte domenii de largă perspectivă.Pe baza prevederilor din programele de perfecționare a organizării si modernizare a proceselor de producție, in anul 1988 se va realiza un grad de înnoire a producției de peste 48 la sută, valoarea produselor noi și modernizate urmînd să reprezinte peste 436 miliarde lei.Referindu-se la angajamentul asumat de oamenii muncii din cercetare si proiectare pentru realizarea sarcinilor de plan pe anul 1988. vorbitorul a menționat printre altele că producția industrială cu aportul unităților de cercetare va fi în anul 1988 — de peste 28 miliarde lei : va fi intensificată acțiunea de valorificare a materialelor refolo- sibile, normele tehnice de consum productiv vor scădea cu
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI VASILE ZGLOBIUXlII-lea și pînă în prezent, un document programatic care prefigurează direcțiile dezvoltării în continuare a României, aducînd o contribuție remarcabilă la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste și comuniste, la îmbogățirea tezaurului gîndi- rii revoluționare contemporane, înflăcăratele dumneavoastră chemări, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a face totul pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare și creșterea continuă a producțiilor agricole — a spus în continuare vorbitorul. — au găsit în conștiința comuniștilor, a tuturor lucrătorilor din agricultura județului Călărași un larg și vibrant ecou, fapt dovedit de realizarea în acest an a unor recolte de cereale și plante tehnice cu mult sporite.Ca urmare a sprijinului direct și multilateral, a prețioaselor indicații pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru, agricultura județului nostru a cunoscut o puternică dezvoltare și modernizare. Au fost îndeplinite integral sarcinile ce ne-au revenit din Programul național de irigații, ceea ce a determinat obținerea unor producții de peste 4.5 milioane tone cereale,1,2 milioane tone legume, circa 266 mii tone carne, aproape 1 500 hl lapte, precum și alte produse. în ansamblul acestor realizări se înscriu și cele obținute de C.A.P. Valea Ar- govei, unde îmi desfășor activitatea. Vă raportăm, mult 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GHEORGHE DINUde a conferi industrializării socialiste rolul determinant in asigurarea progresului economic și social al țării, de a imprima ritmuri superioare de dezvplțare ramurilor de bază ale economiei românești. Rezultat al acestei politici științifice, realiste, industria constructoare de utilaj greu dispune în prezent de capacități de producție moderne, capabile să soluționeze cele mai complexe probleme tehnice ale economiei naționale.Urmind neabătut indicațiile șl orientările dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, oamenii muncii din industria de utilaj greu rapor- • tează că au obținut rezultate bune in creșterea producției de utilaje tehnologice, contribuind la punerea in funcțiune a unor ''obiective de investiții în toate sectoarele economiei cu deosebire pentru cele producătoare de materii prime și energie. In cele 11 luni care au trecut din acest an s-a realizat o produc- ție-marfă mai mare cu peste 2.2 miliarde lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar productivitatea muncii a sporit cu 5 200 lei pe persoană. De asemenea, au fost obținute unele sporuri la o serie de sortimente fizice destinate exportului și programelor prioritare.în perioada care a trecut de la începutul anului, prin aplicarea fermă a măsurilor cuprinse în programele de perfecționare a organizării și modernizării proceselor de producție, au fost asimilate și introduse în fabricație peste 366 de produse noi și modernizate, destinate sectoarelor prioritare ale economiei naționale.Cu sprijinul Consiliului- Național al Științei și Învățămîn- tului, personal al tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI ANGELA ISĂROIUStrălucită confirmare a caracterului profund științific, al politicii de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor tării, și județul Mureș a cunoscut, in epoca inaugurată de Congresul al IX- lea al partidului, o impetuoasă dezvoltare. în această perioadă producția marfă industrială a crescut de 4.6 ori. iar producția agricolă globală a sporit de 1.7 ori.Prin investirea a peste 60 miliarde lei. în toate localitățile județului, au fost înălțate moderne unități industriale, apar- ținînd unor ramuri de vîrf ale economiei naționale, cum sint industria chimică, electrotehnică și construcția de mașini. A crescut nivelul de trai material și spiritual al oamenilor muncii, s-au dezvoltat invătămîntul. știința și cultura.Prin munca înfrățită, prin e- fortul si dăruirea tuturor oamenilor muncii din județ. în perioada parcursă din actualul cincinal planul la producția marfă a fost depășit cu peste 1 miliard lei, iar productivitatea muncii a înregistrat un spor de aproape 12 mii lei pe persoană.Un moment de referință pentru întreaga activitate a organizației județene de partid îl reprezintă vizita de lucru pe care ați făcut-o anul acesta, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. împreună cu mult stimata și iubita tovarășă Elena Ceaușescu. Prin orientările de largă perspectivă pe care 

peste 50 la sută la numeroase materii prime, materiale si semifabricate ; peste 57 la sută din sarcina de creștere a productivității muncii va fi asigurată pe seama introducerii progresului tehnic etc.Acționînd cu mai multă hotă- rîre și răspundere, a spus vorbitorul. împreună cu ministerele. organele centrale de sinteză și institutele de cercetare, ne angajăm să răspundem mai bine, mai prompt și eficient sarcinilor ce ne revin pe linia mobilizării tuturor factorilor din cercetare si învățămîntul superior. în îndeplinirea planului național unic de dezvoltare e- conomico-socială a țării. înțele- gînd pe deplin că împărțim cu oamenii muncii din producție întreaga răspundere pentru perfecționarea organizării, modernizarea și creșterea eficientei întreprinderilor, asigurăm Conferința Națională, vă asigurăm pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. că vom 
stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, aplicînd întocmai îndrumările și indica-1 țiile dumneavoastră cu privire la respectarea tehnologiilor agricole. am reușit să obținem o producție medie de 8 500 kg grîu la hectar, pe o suprafață de 750 hectare. 8 661 kg orz, 5 500 kg orzoaică și peste 20 tone porumb știuleți la hectar pe întreaga suprafață cultivată.Producțiile bune de grîu. orz, orzoaică și porumb obținute în acest an în cooperativa noastră au confirmat încă o dată aprecierile dumneavoastră potrivit cărora, indiferent de condițiile climatice, acolo unde comuniștii și ceilalți oameni ai muncii acționează cu răspundere și dăruire revoluționară, folosesc eficient baza tehnico-materială și aplică cu strictețe toate verigile tehnologiei, se pot asigura an de an recolte mari, sigure și stabile.Rezultate bune am obținut și în celelalte sectoare de activitate inclusiv în zootehnie. Unitatea noastră dispune de un complex pentru îngrășarea tineretului taurin, la care pînă la această dată am realizat sporuri de pînă la 110 la sută față de plan, livrînd la fondul de stat peste 500 tone carne.Sîntem pe deplin conștiențl de faptul că posibilitățile existente în unitatea noastră sînt încă insuficient valorificate. Și la noi se mențin încă diferențe de producție între ferme și echipe, iar pămîntul nu este pretutindeni judicios folosit.
și savant de largă recunoaștere internațională, căreia îi aducem respectuoasele noastre mulțumiri. acționăm cu fermitate pen- ,'tini 'Organizarea și modernizarea proceselor și fluxurilor de fabricație, prin introducerea de utilaje cu înalt grad de mecanizare, multifuncționale. îmbunătățirea calității și fiabilității produselor, creșterea gradului de siguranță în exploatare la beneficiari, și, implicit, sporirea eficienței întregii activități economice.Vorbitorul a arătat în continuare : Analiza desfășurată în consiliul de conducere al ministerului. în toate centralele și întreprinderile în spiritul Hotărî- rii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie a evidențiat că rezultatele nu se situează nici pe departe la nivelul posibilităților tehnice. materiale și umane de care dispunem. Datorită lipsei de angajare fermă a conducerii ministerului. a centralelor industriale și unor întreprinderi, a unor neajunsuri proprii care nu au fost la timp înlăturate, am înregistrat rămineri în urmă la producția fizică prin nereali- zarea integrală a unui număr de 29 de sortimente care au generat greutăți în sectoarele petrolier. metalurgic si minier.Trebuie să arăt. în spirit autocritic. că. neajunsurile manifestate se datoresc în primul rînd deficiențelor existente în stilul și metodele de muncă folosite de organele de conducere colectivă din minister, centrale industriale și întreprinderi. Nu s-au imprimat la toate nivelurile exigenta, fermitatea si simțul de răspundere necesare pentru realizarea sarcinilor si angajamentelor. nu s-a acționat în suficientă măsură la nivelul uni
ni le-ați dat cu acest prilej, prin îndemnurile mobilizatoare pe care ni le-ați adresat, această întâlnire memorabilă a constituit un moment de cotitură in întreaga noastră activitate politică, organizatorică și educativă.în continuare, vorbitoarea s-a referit la activitatea politico- educativă. arătînd că preocupările de bază ale comitetului județean de partid sînt orientate, în prezent, spre afirmarea unei atitudini înaintate față de muncă, față de interesele generale ale societății, dezvoltarea patriotismului socialist, a devotamentului nețărmurit față de partid și popor.Pornind, însă, de la înaltele exigente formulate de secretarul general al partidului, trebuie să spunem deschis — a subliniat vorbitoarea — că in activitatea comitetului județean, a organelor si organizațiilor de partid se manifestă o serie de neajunsuri în munca de ridicare a nivelului politico-ideologic al comuniștilor, al celorlalți oameni ai muncii, că activitatea educativă. în ansamblul ei. nu se situează la nivelul măsurilor și programelor adoptate. Deși problemele privind perfecționarea activității de partid, de propagandă, ale creșterii eficientei acesteia, au fost dezbătute în plenare ale Comitetului Central și in ședințe ale Comitetului Politic Executiv, nu am tras toate concluziile, toate învățămintele necesare. 

face totul spre a fi Ia înălțimea acestor răspunderi, a încrederii și sprijinului ce ne sînt acordate, a statutului social măreț pe care l-ați acordat științei în munca si viața tării noastre.în încheiere, vă rog să-mi îngăduiți ca. de la înalta tribună a Conferinței Naționale a partidului. să vă aducem cel mai fierbinte omagiu, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. cinstind astfel, cu vibrante sentimente de dragoste si recunoștință, ctitorul celei mai rodnice Epoci din istoria României, făuritor revoluționar al noului destin al științei în patria noastră, genial strateg al înaintării țării noastre spre culmile civilizației socialiste. spre comunism, dorindu-vă din toată inima, mult stimate tovarășe secretar general, multă sănătate și fericire, ani multi, bogați în noi și strălucite împliniri în fruntea partidului si tării, spre binele si gloria României !
fcxistă încă multă risipă datorată în principal neasigurării în toate solele a densităților stabilite prin lege. Nu am reușit să imprimăm în rîndul tuturor cooperatorilor un climat de mare răspundere, nu am vegheat cu strășnicie la respectarea strictă a celor mal adecvate tehnologii de lucru și. în mod deosebit, nu am acționat cu fermitate pentru întronarea unei discipline severe în muncă, a unui mod de a gîndi și de a acționa ca adevărați revoluționari.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, a spus în încheiere vorbitorul, că vom acționa cu sporită răspundere revoluționară pentru înlăturarea neajunsurilor manifestate, pentru perfecționarea întregii noastre activități, în vederea ridicării producției agricole în această parte a Bărăganului la nivelul exigențelor noii revoluții agrare, înfăptuind astfel, neabătut, hotărîrile Congresului al XlII-lea al partidului.îngăduiți-ne, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu ca, într-un emoționant consens de aleasă simțire cu întregul popor, și noi. cei ce trăim și muncim în județul Călărași, Să vă adresăm, din adîncul inimilor, urarea să ne trăiți întru mulți ani, în fruntea partidului și a țării, spre binele poporului și propășirea neîncetată a României socialiste.

tăților pentru îndrumarea șl controlul modului în care sînt folosite capacitățile de producție, și forța de muncă, asigura- rea-, pregătirii fabricației, programarea și urmărirea acesteia.Neajunsurile semnalate au fost pe larg dezbătute în recentele adunări generale de partid în care s-au stabilit măsuri concrete de eliminarea acestora, de întărire a ordinii si disciplinei la fiecare loc de muncă, de creștere a responsabilității tuturor cadrelor de conducere, a fiecărui specialist in vederea îndeplinirii atribuțiilor si sarcinilor ce Ie revin în domeniile de activitate de care răspund.Ținînd seama de sarcinile deosebit de complexe ce revin industriei de utilaj greu. în anul 1988 și pe întregul cincinal — a spus în continuare vorbitorul — ne concentrăm întreaga atenție pentru valorificarea deplină a capacităților de cerce- tare-proiectare in vederea realizării programelor prioritare și în mod deosebit a programului nuclear. îmbunătățirea și extinderea permanentă a noilor tehnologii de fabricație, creșterii calității și competitivității produselor noastre.Exprimîndu-ne deplinul acord cu documentele Conferinței Naționale a partidului ne angajăm. mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că vom acționa într-un spirit exigent, cu o înaltă răspundere, că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, con- știenți fiind că și de calitatea muncii noastre depinde realizarea hotărârilor Congresului al XlII-lea al partidului, a programelor de edificare a unei e- conomii moderne de înaltă eficientă.
nu am acționat cu spirit de răspundere și exigență pentru a determina o schimbare radicală în munca de educație. Nu am imprimat consecvent muncii de propagandă un caracter militant. Nu am asigurat explicarea argumentată a principiilor de bază ale politicii partidului, a legilor țării. Nu am combătut cu toată forța de convingere concepțiile reacționare, retrograde, obscurantiste. Influențele propagandei dușmănoase de peste hotare. Nerealizările din industrie, agricultură, din celelalte domenii de activitate sint determinate și de lipsurile ce mai persistă in stilul de muncă al comitetului județean de partid, de manifestările de formalism, de comoditate și rutină, în tratarea problematicii complexe pe care o ridică viața, practica revoluționară.Referindu-se, in încheiere, la preocupările de îmbunătățire a activității în toate domeniile vieții ' economico-sociale. și politice. vorbitoarea a spus : Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că pe baza concluziilor desprinse din I-Io- târîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie, am analizat cu exigență comunistă activitatea desfășurată și am stabilit un cuprinzător program de măsuri, cu sarcini și răspunderi precise. a cărui îndeplinire o urmărim îndeaproape. Avînd în ve

dere că în anul 1988 județului Mureș îi revin sarcini deosebit de mobilizatoare, urmînd ca producțla-marfă să crească cu circa 2 miliarde lei față de acest an , iar productivitatea muncii cu 17 la sută, sîntem hotărîți să situăm în centrul întregii munci politico-organi- zatorice și cultural-educative problemele fundamentale ale producției, stimulînd și valori- ficînd plenar capacitatea educativă a organizațiilor de partid, a colectivelor de muncă. Vom imprima. întregii munci de propagandă, un profund spirit
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ANTONIU KdMIVEȘMult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să exprim adeziunea deplină a tuturor celor ce sporesc rodnicia pămîntului la C.A.P. „Avîntul" Pecica, a tuturor celor ce muncesc și trăiesc în județul Arad, față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, față de ideile și tezele cuprinse în Raportul prezentat Conferinței de dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe secretar general, document programatic de o inestimabilă valoare teoretică și practică. în care sînt direcționate căile concrete de acțiune în vederea perfecționării activității politice, economice și sociale din patria noastră.îmi îndeplinesc o datorie de conștiință ca, de la această tribună, să aduc cele mai calde mulțumiri și să exprim profunda noastră recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru e- roica dumneavoastră activitate revoluționară, pentru contribuția hotărâtoare și grija permanentă pe care o purtați agriculturii, sporirii aportului a- cestei ramuri de bază la dezvoltarea întregii economii naționale, la creșterea bunăstării generale a poporului.Beneficiind de sprijinul dumneavoastră concret, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, de analiza la fața locului, cînd am avut deosebita cinste de a vă avea oaspete drag, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, am urmat îndemnurile și am acționat permanent cu exigență comunistă pentru înfăp

Mult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Vă rog să-mi îngăduiți ca, în numele comuniștilor, al tuturor lucrătorilor din sectorul energetic, să exprim totala noastră adeziune față de magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în fața Conferinței Naționale, document de o excepțională valoare teoretică și practică, ce definește în chip strălucit stadiul actual al construcției socialismului în România, jalonind cu clarviziune căile și modalitățile concrete de acțiune pentru înfăptuirea neabătută a hotărî- rilor Congresului al XlII-lea al partidului, a mărețelor obiective stabilite pentru dezvoltarea intensivă, multilaterală a scumpei noastre patrii.Realizările remarcabile dobîndite de poporul român, transformările revoluționare petrecute în anii edificării noii orinduiri în toate domeniile de activitate, îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, cea mai fertilă din întreaga noastră istorie, demonstrează cu puterea faptelor justețea politicii partidului nostru comunist, forța novatoare a gindirii și acțiunii revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii neamului, care și-a pus în mod decisiv amprenta asupra noului destin socialist al patriei, asigurind dezvoltarea sa liberă și independentă, creșterea nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc.Am prilejul fericit, mult stimate tovarășe secretar general, să vă exprim, cu profund res.- pect și vibrantă dragoste, in numele energeticienilor, cel mai fierbinte omagiu, dumneavoastră, strălucitul ctitor al României socialiste moderne, eminent militant comunist și luminat patriot, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea națiunii noastre, pentru modul magistral în care conduceți, cu înțelepciune și clarviziune, patria și poporul pe drumul victorios al socialismului și comunismului,
Mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Cu profundă emoție și firească mîndrie patriotică am ascultat magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale a partidului, in care își găsește o strălucită expresie gindirea creatoare și originală, spiritul revoluționar, impresionanta capacitate de sinteză, caldul umanism și patriotismul înflăcărat, proprii tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. îndeplinind mandatul de mare cinste și răspundere încredințat de Conferința organizației județene de partid Bacău, vă rog să-mi permiteți să dau expresie celor mai alese sentimente de recunoștință și stimă pe care oamenii muncii din județul nostru, asemenea tuturor fiilor și fiicelor patriei, vi le poar

militant, revoluționar, care să se reflecte. în primul rînd, în creșterea răspunderii comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, în participarea lor activă și responsabilă la înfăptuirea sarcinilor de plan.Vom acționa cu fermitate pentru a conferi învățămîntu- lui politico-ideologic un rol mai mare în ridicarea nivelului de pregătire a tuturor oamenilor muncii, pentru îmbunătățirea conținutului dezbaterilor ideologice și a propagandei prin conferințe, a întregii activități politico-educative de masă, în vederea înțelegerii temeinice de 
tuirea indicațiilor date, pentru promovarea unei responsabilități sporite în muncă și asigurarea unei eficiente ridicate în întreaga activitate. Faptele noastre de muncă s-au concretizat în recolte mari de la un an la altul, ceea ce a făcut posibilă livrarea unor cantități suplimentare de produse la fondul de stat și creșterea continuă a nivelului de trai al populației. Ca și în toate celelalte localități ale patriei, și în comuna Pecica au pătruns viguros elementele urbanismului și civilizației, oamenii muncii bucurîndu-se de condiții de muncă și viață apropiate celor de la oraș. Pe baza schiței de sistematizare, ce se respectă pînă la cele mai mici detalii, se construiesc locuințe cu parter și etaj, care schimbă radical înfățișarea localității. Avem mereu în minte îndemnurile tovarășului secretar general de a face din localitățile rurale puternice centre agroindustriale, în care cetățenii să dispună de tot ce este necesar pentru o viață civilizată și demnă. Știm bine că acest lucru este posibil numai prin muncă perseverentă și eficientă. Continuînd preocuparea susținută pentru obținerea de recolte cit mai mari, în acest an am realizat peste 8 000 kg de grîu și orz, 20 000 kg porumb știuleți la hectar, producții care situează -unitatea noastră la nivelul cerințelor noii revoluții agrare. Pămîntul e darnic, dacă e muncit cu hărnicie și știință.Realizăm în acest an beneficii în valoare de 15 milioane lei, ceea ce ne permite să încheiem anul cu satisfacția datoriei împlinite, fără a considera, însă, că am epuizat toate posibilitățile care ne stau la dispoziție.în continuare, vorbitorul s-a referit la unele aspecte negative și neîmpliniri din agricul

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI PETRE FLUTUREadresîndu-vă Întreaga noastră gratitudine și recunoștință pentru sprijinul acordat permanent, zi de zi, la îndeplinirea programelor energetice naționale.în continuare, vorbitorul a spus : Acționînd pentru înfăptuirea orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, în acest an, colectivele de muncă din sectorul energetic au reușit să realizeze la producția marfă industrială un ritm de creștere de 3,5 la sută, să sporească producția de energie electrică pe bază de cărbune cu 4 la sută și cu 4,5 la sută pe cea de energie termică : am redus consumurile tehnologice de energie electrică în instalațiile proprii cu 2 la- sută față de realizările anului trecut. De asemenea, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, acționăm pentru proiectarea. modernizarea și realizarea centralelor termoelectrice cu grupuri de 50 MW, centralei nuclearo-electrice Cernavodă, liniilor și stațiilor de înaltă tensiune, magistralelor de ter- moficare, facem pregătirile necesare în vederea deschiderii de noi amplasamente pentru celelalte centrale nuclearo-electrice.Analizînd critic șl autocritic activitatea desfășurată în sectorul energetic, vorbitorul a arătat : Sînt pe deplin îndreptățite criticile adresate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru persistența unor fenomene de indisciplină, abateri de la normele tehnologice, de la executarea lucrărilor de reparații și intervenții la agregatele ieșite accidental din funcțiune. _ De asemenea, trebuie să arătăm că, datorită unor deficiențe de conducere la nivelul ministerului, inclusiv în stilul de muncă al ministrului și biroului e- xecutiv, se mențin neajunsuri în exploatare, gradul de disponibilizare este mic, au loc opriri dese, activitatea de întreținere este necorespunzătoare ; în Investiții nu ne-am implicat hotărit. ca beneficiari, pentru a determina furnizorii de utilaje și montorii să respecte graficele stabilite. Ca ur
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI DORINA DONEAtă mult stimate Nicolae Ceaușescu, militant revoluționar. tovarășe încercat fiul celmai iubit al națiunii, erou între eroii neamului.Manifestindu-și deplina adeziune față de documentele supuse dezbaterii și aprobării Conferinței Naționale, informez că. în cei trei ani care au trecut de la Congresul al XlII-lea, asemenea întregii țări, și județul Bacău a cunoscut o puternică înflorire economico-socia- lă și spirituală. în această perioadă, unitățile economice din județul nostru au realizat o producție-marfă industrială de circa 145 miliarde lei, livrînd peste plan economiei naționale insemnate cantități de energie electrică, produse petrochimice, cărbune, utilaje tehnologice pentru industria chimică, cherestea, confecții textile și altele. Au fost puse in funcțiune 40 noi capacități de producție, iar pentru oamenii muncii s-au dat în folosință 9 000 de apartamente.

către toți oamenii muncii a politicii partidului și statului nostru. a schimbărilor calitative ce au loc in societatea noastră în actuala etapă. Vom acționa, așa cum ne cereți dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca eficiența muncii politico-organizatorice și de propagandă să-și găsească cea mai elocventă expresie în dezvoltarea spiritului revoluționar și a răspunderii tuturor cadrelor, a tuturor colectivelor din întreprinderi pentru realizarea unei calități noi. superi- rfare în toate domeniile de activitate.
tura județului, arătînd că : Cerințele noii revoluții agrare, ale practicării unei agriculturi intensive, de eficiență ridicată ne obligă să recunoaștem că preocuparea susținută, străduințele necesare nu s-au manifestat la toate nivelurile și în toate unitățile din județul Arad. Producțiile realizate pe ansamblul județului. deși sint superioare anilor trecuți, nu reflectă efortul făcut de partid și de stat, nu sînt la nivelul exigențelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. Această realitate nu poate fi pusă doar pe seama condițiilor de climă, deoarece avem unități care au realizat producții record, confirmînd ideea dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că recoltele ridicate, sigure și stabile pot fi realizate. Neîm- plinirile noastre trebuie puse și pe seama muncii nu întotdeauna corespunzătoare a organelor de partid și a unor conduceri de unități, care au manifestat îngăduință și toleranță față de neajunsurile existente în stilul și metodele de muncă privind respectarea tehnologiilor, încadrarea riguroasă în perioadele optime, asigurarea densităților stabilite pentru fiecare cultură, recoltarea fără pierderi, întărirea disciplinei în muncă.în spiritul îndemnurilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, atenția comuniștilor din unitatea noastră este orientată spre folosirea cit mai judicioasă a pămîntului și realizarea neabătută a lucrărilor de creștere a fertilității solului. în această toamnă am fertilizat în mod corespunzător solul ; am executat arături adînci pe 1 500 de hectare ; griul și orzul au fost însămîn- țate respectindu-se strict densi
mare a acestor neajunsuri, nu am reușit să realizăm nivelurile .planificate de energie electrică' la centralele pe cărbune.Sintem- pe deplin conștienți, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, de marile răspunderi ce ne revin, de importanța hotărâtoare pentru economia națională a îndeplinirii programelor energetice. Vă raportăm că am analizat cu toată răspunderea, în lumina indicațiilor dumneavoastră, activitatea ce O desfășurăm, și am stabilit programe concrete și tehnologii pentru fiecare operație și instalație în parte, instrucțiuni de exploatare, asigurind asistența tehnică, inclusiv din institutele de cercetare, piesele de schimb, combustibilul necesar pentru perioada de iarnă. Totodată, acționăm cu fermitate, in spiritul indicațiilor date de dumneavoastră la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 20 noiembrie 1987, pentru instaurarea in fiecare unitate. în fiecare colectiv, a disciplinei și ordinii, pentru respectarea strictă a tehnologiilor de exploatare și funcționare, urmărind atestarea intregului personal, ridicarea pregătirii sale profesionale.în acest an. avem de pus în funcțiune o capacitate de producție de 1 600 MW, din care 950 MW în termocentrale și 650 MW în hidrocentrale. Raportăm Conferinței Naționale a partidului că pînă în prezent s-au pus în funcțiune 460 MW, se află în probe tehnologice 740 MW și sînt într-un stadiu avansat de montaj 140 MW. Acționăm cu exigență și răspundere pentru buna gospodărire a energiei, pentru încadrarea tuturor consumatorilor în cotele și puterile orare aprobate, încărcarea uniformă a celor trei schimburi și a zilelor săptă- minii, evitarea virfurilor ne- economicoase și costisitoare, pentru aplicarea și generalizarea tuturor măsurilor privind reducerea consumurilor energetice. In acțiunea de organizare superioară a proceselor de producție din ramura energiei electrice și termice, am luat măsuri pentru finalizarea modernizării grupurilor de 330 MW din Rovinari și Turceni și a cazanelor de abur de 420 tone

De asemenea, din agricultură, unde se acționează cu energie pentru înfăptuirea noii revoluții agrare, au fost livrate cantități sporite la fondul de stat și la cel de autoaprovizionare. în această toamnă s-au încheiat în perioada optimă recoltatul porumbului, insămînțatul culturilor tîrzii. precum și arăturile adinei, punind astfel baze sigure recoltei viitoare.Referindu-se la rezultatele colectivului pe care il reprezintă, vorbitoarea a spus : Comuniștii, toți oamenii muncii de la întreprinderea de confecții Bacău, urmind cu fermitate indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, folosind mai bine cadrul democratic larg și profund original al autoconducerii și autogestiu- nii muncitorești revoluționare, au obținut importante realizări, producția industrială a acestui an fiind cu 25,7 la sută mal mare decît în anul 1985. în cadrul preocupărilor comitetului de partid, ale consiliului oame

Vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că Raportul prezentat de dumnea-, voastră Conferinței Naționale va constitui și pentru comuniștii și oamenii muncii din județul Mureș programul lor de muncă și luptă revoluționară, pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor Congresului al XlII-lea, avînd convingerea fermă că astfel vom îmbogăți mărețul bilanț al celei mai rodnice și glorioase epoci din Istoria multimilenară a patriei noastre, „Epoca Nicolae Ceaușescu".
tatea stabilită, ceea ce ne dă garanția că in anul viitor vom obține producții superioare. în zootehnie, printr-o mai bună organizare a muncii și o furajare corespunzătoare a animalelor, am reușit să obținem, pină în prezent, o producție de peste 3 200 litri de lapte pe cap de vacă furajată. Am asigurat întregul necesar de furaje. in sortimentul planificat, pentru perioada de stabulație.Situăm, în continuare, în centrul preocupărilor noastre — a subliniat vorbitorul în încheiere — stimularea, promovarea noului. ridicarea calificării profesionale, creșterea nivelului politico-ideologic al tuturor cooperatorilor, dezvoltarea spiritului revoluționar patriotic. Organizațiile noastre de partid — cunoscînd în mod amănunțit activitatea reală de la fiecare loc de muncă — desfășoară o intensă activitate politico-edu- cativă, menită să creeze un climat de înaltă responsabilitate și disciplină, de combatere a oricăror atitudini negative.în numele celor care au făcut ca pîinea de Pecica să devină un simbol al bunăstării noastre, permiteți-mi să vă aducem încă o dată mulțumirile noastre, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru condițiile create și să vă asigurăm că indicațiile și orientările dumneavoastră vor reprezenta pentru noi un crez al muncii, că vom acționa fără preget, cu înaltă dăruire patriotică, revoluționară pentru înfăptuirea lor, că ne vom face pe deplin datoria, răspunzînd încrederii ce nl se acordă prin producții tot mai mari, contribuind astfel, alături de ceilalți oameni ai muncii, la progresul și prosperitatea patriei noastre. Republica Socialistă România.

abur pe oră. Vom reduce densitatea liniilor electrice, pentru raționalizarea activității de transport și distribuție.în încheiere, vorbitorul a subliniat : Trăgînd toate concluziile din analiza exigentă făcută în cadrul Comitetului Politic Executiv asupra nerea- lizărilor din domeniul energetic, toți cei ce muncim în acest domeniu, raportăm Conferinței Naționale că sîntem puternic mobilizați și pe deplin angajați in actuala stare excepțională din sis.temul energetic, în îndeplinirea sarcinilor ce ne revin. în spiritul Hotărîrii Comitetului Politic Executiv din 27 noiembrie 1987, vom acționa cu înaltă responsabilitate pentru întărirea spiritului de partid, a disciplinei și ordinii, a răspunderii organizațiilor de partid, a cadrelor, față de modul in care se înfăptuiesc măsurile și hotărîrile de partid, legile țării, vom avea o atitudine fermă împotriva tendințelor și fenomenelor de automulțumire car* se manifestă.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și ne angajăm în fața Conferinței Naționale a partidului că toți oamenii muncii din sectorul e- nergetic vor acționa cu nestrămutată hotărire, neprecupețind nici un efort, pentru a îndeplini, în spiritul indicațiilor și orientărilor date de dumneavoastră, sarcinile de plan pe acest an și pe Întregul cincinal. Faptele noastre de muncă, angajarea totală în înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, a statului constituie omagiul cel mai fierbinte pe care îl aducem ilustrului conducător al partidului și al țării, patriotului înflăcărat care, de cinci decenii și jumătate, își consacră viața și clocotitoarea activitate revoluționară independenței României și binelui poporului român, proeminentă personalitate a lumii politice contemporane, care militează neabătut pentru înălțarea țării pe noi trepte de progres și civilizație. pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
nilor muncii și comitetului de sindicat un loc important l-au ocupat problemele legate de realizarea producției destinate exportului, in condiții de calitate ireproșabilă. Cu îndreptățită satisfacție raportez Conferinței Naționale că in prezent, 60 la sută din producția noastră este destinată exportului. Transpunind în viață măsurile stabilite pentru buna pregătire a producției anului 1988, am realizat pentru export 300 modele noi. într-o gamă variată de poziții coloristice și acționăm ca peste 90 la sută din produsele fabricii noastre să fie la nivelul standardelor mondiale de calitate.Raportîndu-se la noile exigențe cuprinse in magistralul Raport prezentat Conferinței, in spiritul Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie a.c. vorbitoarea a relevat : Trebuie
(Continuare tn pag. a VII-a)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NflI W fi PARRDULILCOMUNIST ROMAN
(Urmare din pag. a Vl-a)să recunoaștem deschis că tn activitatea noastră se manifestă unele lipsuri și neajunsuri care au influențat negativ nivelul îndeplinirii normelor de muncă, al cheltuielilor de producție și al beneficiilor. Am analizat cu toată răspunderea aceste neajunsuri și am adoptat măsuri ferme care să conducă la intărirea spiritului de partid, respectarea ordinii și disciplinei, la creșterea exigenței față de activitatea comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii, a cadrelor cu funcții de conducere.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI DUMITRU RADU POPESCUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășăElena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Ascultind Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. reflectînd la vibrantele cuvinte și profundele sensuri ale acestui document de sinteză excepțională, lucidă și revoluționară a unei etape dense și decisive pentru întreaga devenire a patriei noastre, mi-au venit în minte atît de cunoscutele versuri in care geniul poeziei românești, părintele „Luceafărului1', iși rostește judecata asupra timpului. Există vremi de care se învrednicesc ..Cronicarii și rapsozii". vremi care, prin valoarea ideilor și avînturilor ce constituie întreaga atmosferă spirituală. au un roi determinant în progresul și propășirea națională, in propulsarea artei, in stimularea forțelor creației literare! O astfel de vreme, de înflorire a patriei. de mare inspirație pentru literatură, de o largă generozitate pe tărîmul creației artistice in toate genurile ei. am străbătut de la Congresul ai IX-lea al partidului, acel eveniment, piatră de hotar pentru istoria contemporană a României, gin- dît și tradus in viață de tovarășul Nicolae Ceaușescu.în continuarea cuvintului său, vorbitorul a arătat : Pentru a- ceastă vreme in care scrisul nostru cunoaște, la tensiuni inalte, strălucitoarele impulsuri de a •ea. ne exprimăm întreaga recu- jștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Secretarul general al partidului ne-a adresat de atitea ori, și cu adinei semnificații, îndemnul de a fi ai acestui timp, de a-i descoperi eroii, a-i desluși, piscurile, a-i numi deschis, cu răspundere de fii ai acestui popor,, rămine- rile în urmă. Paginile de adevăr și vibrație omenească și artistică din cărțile noastre se datorează acestui îndemn, pe care l-am auzit și acum, cu aceeași patriotică înflăcărare, adresat
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășăElena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Conferința Națională a partidului reliefează cu pregnanță dimensiunile mărețelor impli- iri socialiste, profundele himbări revoluționare din societatea românească, infăptui- rile fără precedent in istoria noastră multimilenară legate indisolubil de cutezătoarea gîn- dire, de opera și fapta comunistului de omenie al cărui nume este înscris cu litere de aur pe frontispiciul acestei epoci, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Prin conținutul de idei și o- rientările de o inestimabilă valoare teoretică și practică, magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului conferă forumului național al comuniștilor români semnificația unui eveniment cu adinei rezonanțe in conștiința națională. Sint definite, cu limpezime, strategia și tactica dezvoltării economico-sociale a țării, pe temeiul accentuării rolului factorilor intensivi, a noii revoluții tehnico-ștlințifice și valorificării eficiente a tuturor resurselor.Exprimindu-mi acordul deplin cu ideile. orientările, obiectivele și sarcinile cuprinse in Raport, doresc, totodată, să dau glas celor mai alese sentimente de prețuire, respect și admirație pe care le nutrim față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general. pentru exemplul strălucit de patriot revoluționar pe care îl oferiți întregului popor, pentru activitatea dumneavoastră eroică. neobosită, dedicată mobilizării plenare a energiilor
Mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Conferința Națională a partidului, eveniment cu profunde rezonanțe in viața națiunii noastre, reliefează cu putere amploarea mărețelor împliniri pe care le-a cunoscut România socialistă in anii de glorie fără egal ai strălucitei epoci inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului, perioadă care, in inimile și in conștiința noastră, este legată de cutezătoarea gin- dire și activitate eroică a celui mai iubit fiu al poporului român, inflăcărat militant revoluționar, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mare om politic și de stat, a cărui monumentală operă teoretică — model strălucit de analiză a fenomenelor vieții interne și internaționale — aduce o contribuție remarcabilă la îmbogățirea tezaurului gindirii și practicii construcției socialiste.Este un prilej de înaltă mindrie patriotică pentru mine, pentru toți cei ce trăiesc și muncesc in județul Satu Mare să exprim cele mai alese ginduri și sentimente de înaltă stimă, de nemărginită recunoștință și 

la eliminarea oricăror tendințe de automulțumire și tolerare a lipsurilor.Vom bune accentul, așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pe generalizarea inițiativelor muncitorești cu o e- ficiență dovedită în ridicarea calității produselor, în reducerea costurilor și valorificarea superioară a resurselor, in recuperarea. refolosirea și recon- diționarea materialelor refolo- sibile, pe această cale urmind să asigurăm cel puțin 50 la sută din necesarul de materii prime 
de conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Exprimăm totodată omagiul și mulțumirile pe care scriitorii din România le aduc tovarășei Elena Ceaușescu, de ale cărei caldă grijă și sprijin multiplu literatura se bucură din plin.La un moment de bilanț, cum este acesta pe care-1 trăim cu toții, scriitorul, ca și muncitorul, țăranul, inginerul sau orice om al muncii se prezintă cu temeiul faptelor sale. Romanele, poemele, piesele de teatru, lucrările de critică și istorie literară, scenariile de film vorbesc despre ce am Înfăptuit și cum am înfăptuit.. Scrisul nostru este fapta noastră pe care sintem bucuroși s-o înfățișăm azi, aici, unde se evaluează starea prezentului și se măsoară pășii viitorului. Și putem spune, cu firească satisfacție, că am reușit mai convingător și mai adine să ne apropiem nu numai de înțelegerea a ceea ce este substanța umană și spirituală. eroică și minunată a acestui popor din care facem parte, dar și să o sintetizăm, cu forța literaturii. în pagini care să rămină mărturie despre acest timp intens revoluționar. A avut loc o „trecere la fapte", o muncă de fructificare a cadrului fertil creat de sensurile noii noastre vieți politice, care a focalizat toate generațiile de scriitori, s-a concretizat în tot mai multe cărți bune, inspirate din istoria vie și efervescentă a zilei de azi, devenită, cu adevărat, proba de maturitate și măiestrie, de ale cărei valoare și rol hotă- rîtor pentru creație este conștient fiecare scriitor. Spiritul de înaltă exigență și responsabilitate In care comuniștii. întregul popor iși examinează activitatea desfășurată ne determină și pe noi. scriitorii, să medităm mai profund asupra menirii noastre esențiale : de a realiza opere în care să vorbească, pentru viitorime, lumea de azi. Este, astfel, firesc să ne 

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CAROL DINAcreatoare ale tuturor oamenilor muncii in vederea înfăptuirii Programului partidului.în anii glorioși inaugurați de Congresul al IX-lea al partidului — perioadă pe care întregul popor o numește cu legitimă mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu" — și județul Galați, asemenea intregii țări, a cunoscut ritmuri deosebit de înalte în dezvoltarea sa economico-socială.Mobilizați de indicațiile șl sarcinile trasate de dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. la întilnirea de lucru cu Biroul Comitetului județean de partid, vă raportăm că pe 11 luni din acest an. 49 de unități au depășit planul producției marfă cu 550 milioane lei ; programul de revitalizare a furnalelor și a celorlalte agregate importante de pe platforma siderurgică se desfășoară conform indicațiilor dumneavoastră ; furnalul nr. 5 a atins producții de 5 200 tone fontă pe zi, iar reparația capitală a furnalului nr. 6 va fi terminată in luna februarie. Antrenind toate resursele umane și materiale ale județului, în frunte cu cei peste 108 000 comuniști, vom obține, în trimestrul IV al acestui an, rezultate superioare față de a- ceeași perioadă din 1986 cu 15 Ia sută la producția marfă industrială și cu 11.5 la sută la productivitatea muncii.în continuare, vorbitorul a arătat că secretarul general al partidului a adresat, cu prilejul vizitei de lucru la Galați, critici serioase, pe deplin îndreptățite. privind unele deficiențe grave în stilul și metodele de muncă ale organului județean de partid, in condu
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI MARIA BRADEAadîncă prețuire tovarășului Nicolae, Ceaușescu. conducătorul iubit al partidului și statului, care și-a dedicat întreaga viață și activitate Împlinirii celor mai nobile aspirații și idealuri ale poporului român, edificării socialismului și comunismului in România.O ilustrare vie a dinamismului pe care il cunoaște societatea românească in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu" o reprezintă și realizările din economia județului Satu Mare, profundele prefaceri innoitoare din viața oamenilor, creșterea necontenită a nivelului lor de civilizație materială și spirituală. Benificiind de fonduri de investiții de peste 28 miliarde lei. pe harta județului au apărut noi platforme industriale, mari ansambluri de locuințe, impunătoare edificii social-culturale, au fost sistematizate localități urbane și rurale, s-au construit noi căi de comunicație, intre care se remarcă linia de cale ferată Satu Mare — Negrești Oaș. în perioada 1965—1987. producția industrială a crescut de 9 ori. iar cea agricolă de 3 ori. Ritmul mediu anual de dezvoltare, de peste 11 la sută, în ultimii 22 de ani, a asigurat progresul general al județului Satu Mare, in- scriindu-1 in ansamblul armo

și o economie de 1 500 Iei pe fiecare om al muncii.îngăduiți-mi. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — a spus vorbitoarea in încheiere — să vă exprim recunoștința noastră profundă pentru noile propuneri privind majorarea cu 10 la sută a retribuției și acordarea în această lună a 50 la sută din fondul de participare la beneficii. Acestea ilustrează încă o dată grija continuă ce o purtați înfăptuirii consecvente a politicii sociale profund umaniste a partidului și statului nostru, ridicării calității v'eții in concordantă deplină cu ho- 
întrebăm : am spus, oare, tot ce trebuie spus despre această umanitate din care ni-am născut și căreia ii aparținem ? Munca de zi și de noapte. încercările, avinturile, dilemele ei străbat întotdeauna cărțile noastre ? Cit de aproape am ajuns față de adevărurile ei ? Exigențele puse in fața literaturii de secretarul general al partidului în strălucitul său Raport pot fi sintetizate intr-o idee unică, și anume creșterea responsabilității noastre de a crea opere majore într-un timp istoric major.S-a realizat în societatea noastră un cadru original afirmării culturii și culturalizării, la care scriitorii sint mîndri că au prilejul să ia parte. Nu mă voi referi la atit de numeroasele întilniri cu cititorii, la drumurile străbătute de noi prin orașe și sate, spre casele de cultură, cluburi sau cămine culturale. Acest al doilea element de bilanț pe care mă simt dator să-l înfățișez conferinței se referă la ceea ce, în aceste multe drumuri, am văzut, cunoscut, trăit cu oamenii, între oameni. Urmind îndemnul secretarului general al partidului, formulat de atitea ori. adresat din nou, Ia recentul Congres al educației politice și culturii socialiste, am ciștigat intr-un domeniu de mare preț pentru scriitori : cunoașterea României de azi ! Cunoașterea oamenilor care făuresc azi această țară ! Pătrunderea dinlăuntrul lor a datelor umane, sociale, materiale, care alcătuiesc tabloul inconfundabil al României contemporane. Trebuie să recunoaștem că. de multe ori, ne referim la transformările esențiale care au avut loc in țara noastră, dar nu întotdeauna surprindem esența sau polivalența acestor transformări.Trăim intr-o societate liberă și demnă. întemeiată pe multimilenarele noastre valori umane. cărora socialismul le-a dat noi dimensiuni, le-a transformat în pîrghii hotărîtoare de progres social. Conștienți de 

cerea activității economico-sociale.Ne facem o severă autocritică pentru restanțele înregistrate la producția fizică și la productivitatea muncii, pentru depășirea cheltuielilor materiale la o mie de lei producție. Nu am reușit să punem in funcțiune, la termenele programate. unele capacități de producție. în agricultură, datorită, în principal, unor neajunsuri în organizarea prodpcției și a muncii, in multe unități din județ producțiile s-au situat sub nivelul posibilităților și o- biectivelor pe care le aveam.Avertismentul dat biroului Comitetului județean de partid pentru activitate necorespunzătoare în organizarea și mobilizarea comuniștilor, a colectivelor de oameni ai muncii la realizarea sarcinilor economico-sociale reprezintă pentru noi un semnal de alarmă prin care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, ați cerut Comitetului județean, biroului și secretariatului să acționeze pentru lichidarea stărilor de lucruri negative, însușindu-ne întru totul observațiile și criticile. indicațiile, orientările și sarcinile date, am acționat cu răspundere pentru eliminarea cauzelor care au generat lipsurile manifestate. am adoptat măsuri politico- educative și organizatorice concrete. care să contribuie la creșterea spiritului de răspundere, a competenței cadrelor de conducere, Îmbunătățirea substanțială a stilului și metodelor de muncă in întreaga activitate de partid.Analizindu-ne activitatea în lumina înaltelor exigente revoluționare evidențiate in magistralul dumneavoastră Raport 
nios, unitar al economiei naționale.Primii doi ani ai actualului cincinal au menținut acest dinamism economic. La producția- marfă industrială s-a înregistrat un ritm de dezvoltare de 7 la sută, iar la producția netă de10,2 la sută. Agricultura județului a beneficiat și ea, în ultimii doi ani. de aproape 1 miliard lei investiții, realizindu-se lucrări de desecare pe 15 316 ha, drenări pe/ 1 300 ha, completări de desecări pe 100 000 ha. care au ameliorat fertilitatea naturală a solului. Ca urmare, producția globală agricolă a crescut anul acesta cu 25 la sută față de 1985.Cu toate rezultatele bune obținute — a menționat apoi vorbitoarea — trebuie să recunoaștem însă, in mod deschis, că în munca organelor și organizațiilor de partid, in primul rind a biroului și secretariatului comitetului județean de partid, a conducerilor colective din unități, există încă lipsuri și neajunsuri privind stilul de muncă, atitudinea și comportamentul unor cadre care au influențat negativ asupra mersului activității in sectoarele economice. în industrie avem rămineri in urmă la producția fizică, la investiții. Considerăm că ponderea de 25 la 

tărîrile Congresului al XIII-lea al partidului.Vă rog să-mi permiteți să exprim, in numele comuniștilor. al tuturor locuitorilor județului Bacău, profunda recunoștință și mindrie patriotică față de activitatea internațională a partidului și statului, politică magistral fundamentată și strălucit înfăptuită de dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a epocii contemporane, respectat și recunoscut pe toate meridianele planetei ca un mare și strălucit Erou al păcii.
acest lucru, sîntem în același timp convinși de responsabilitatea pe care o avem față de partid și popor în apărarea și dezvoltarea acestor bunuri morale. De aceea și astăzi ne angajăm în fața Conferinței Naționale să nu abdicăm nici o clipă de la îndatoririle noastre de scriitori militanți pentru progresul României, pentru valorile spirituale, etice, morale ale socialismului. pentru a cultiva in sufletele oamenilor acea demnitate fundamentală pe care o dă conștiința că participă la o operă de edificare istorică hotări- toare. Este, aici, exprimată unitatea frontului literar în jurul partidului, al secretarului său general, sentimentul că, tră- gîndu-și sevele din trupul acestui timp, cărțile noastre ău șansa să înfrunte timpul.Vorbitorul a menționat în încheiere : Cultura și arta, civilizația pot înflori numai în condiții de pace, iar tovarășul Nicolae Ceaușescu se afirmă ca un înflăcărat militant pentru salvarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor Ia pace, la viață, ia creație, tn lumina unei riguroase analize științifice a realităților lumii contemporane. secretarul general al partidului a proiectat cu putere adevărul că. în condițiile existenței armelor nucleare, un nou război mondial este inadmisibil, deoarece ar duce Ia distrugerea civilizației, a umanității. înalta răspundere pentru prezentul și viitorul poporului român, ca și al întregii omeniri și-a găsit si își găsește grăitoare materializare in activitatea practică și teoretică vastă desfășurată de tovarășul. Nicolae Ceaușescu.Permiteți-mi, de aceea, stimați tovarăși, să-i urez tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele tuturor scriitorilor din România, mulți ani fericiți, sănătate și neostenită energie și putere de muncă, in fruntea partidului și poporului, cheză- șuind mereu acestei vremi virtuțile demne de a fi trecute-n cronica eternității noastre 1 
prezentat la Conferința Națională. recunoaștem in mod autocritic că și in activitatea unor organe și organizații de partid, a unor cadre și activiști de partid din județ se mai manifestă lipsă de inițiativă, automulțumire și autoliniștire, comoditate. spirit de toleranță față de neajunsuri, o slăbire a combativității revoluționare, a spiritului de partid. Conștienți de consecințele acestor manifestări negative pentru întreaga noastră muncă de partid, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom acționa cu toată fermitatea pentru creșterea răspunderii fiecărei organizații de partid in exercitarea rolului său conducător. pentru întărirea spiritului de responsabilitate al cadrelor. al tuturor comuniștilor, pentru ridicarea nivelului politico-ideologic și de cunoștințe generale ale membrilor de partid, ale tuturor oamenilor pentru afirmarea « deplină a principiilor și normelor comuniste de muncă și viață.încredințez Conferința Națională, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. că vom acționa ferm, sistematic. temeinic organizat, astfel incit. în următorii trei ani, rezultatele județului Galați să se ridice la- nivelul imensului potențial economic de care dispunem. Ne exprimăm legămintul solemn de a face totul, strîns uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, spre binele și fericirea poporului român.
sută a producției pentru export în volumul total al producției industriale nu reflectă posibilitățile tehnice, materiale și umane existente. Avem forță de muncă inalt calificată. avem cadre pentru toate sectoarele, dar a slăbit spiritul de organizare. de ordine, de disciplină în executarea atribuțiilor și obligațiilor ce ne revin. Nu am reușit să determinăm peste tot o gindire economică înaintată. Se cheltuiește mult, stocurile sint încă mari. In agricultură, m anul 1987, deși am obținut unele rezultate bune, producțiile fiind in creștere față de anii anteriori, acestea sint totuși departe de ceea ce poate și trebuie să dea pămintul din zona noastră.' Vom acționa, mult stimate tovarășe secretar general, așa cum ne-ați indicat in magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale, cu mai multă fermitate pentru eliminarea stărilor de automulțumire. de toleranță. a tendințelor de justificare a lipsurilor, pentru intărirea muncii de partid, a exigenței comuniste, revoluționare, care să se concretizeze într-un stil dinamic. revoluționar. în ridicarea calității și eficientei controlului și îndrumării organizațiilor de partid, pentru aplicarea exemplară in viață a 

normelor de partid și a legilor țării, asigurind astfel soluționarea eficientă și operativă a tuturor problemelor, valorificarea superioară a intregului potențial material și uman existent.Avind drept călăuză hoțărîrile ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului pentru creșterea exigenței revoluționare și a răspunderii activiștilor de partid și de stat, vom acționa neabătut pentru mobilizarea comuniștilor, a oamenilor muncii de la orașe și sate la îndeplinirea exemplară a tuturor obiectivelor economico-sociale.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general. că. printr-o mobilizare exemplară a întregului personal muncitor
Mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși.Raportăm Conferinței Naționale. dumneavoastră personal. mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. că oamenii muncii din agricultură au acționat și acționează cu tot mai multă fermitate pentru înfăptuirea directivelor Congresului al XIII-lea al P.C.R.. a prevederilor din programele speciale pentru creșterea continuă a producției agricole. corespunzător obiectivelor noii revoluții a- grare.Aplicînd consecvent concepția. novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. privind dezvoltarea agriculturii pe baze moderne, intensive, orientările, indicațiile si sarcinile date cu prilejul nenumăratelor vizite de lucru efectuate in unități agricole de producție si de cercetare. s-a acționat pentru folosirea mai bună a pămîntului. creșterea fertilității solului si aplicarea tehnologiilor stabilite. Ca urmare. în primii doi ani ai actualului cincinal, la cereale si la alte culturi s-a obținut o creștere a producțiilor medii si totale, au crescut efectivele de animale, precum si cantitățile de produse agricole livrate la fondul de stat.O contribuție de seamă în obținerea acestor rezultate, a spus în continuare vorbitorul, a a- vut-o cercetarea științifică a- gricolă. care a pus la dispoziția producției agricole soiuri si hibrizi de înaltă productivitate, tehnologii perfecționate, metode noi de lucru, tot mai eficiente. Cu deosebită stimă si respect, mulțumim tovarășei academician doctor inginer Elena Ceausescu, savant de largă recunoaștere mondială, sub a cărei directă conducere si în

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE IONESCUMult stimate și iubite tovarășe secretar generalNicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși.Raportul prezentat de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. in deschiderea lucrărilor Conferinței Naționale a partidului, reprezintă un strălucit model de analiză științifică și realistă a etapelor parcurse in procesul de transformare revoluționară a societății românești, a grandioaselor realizări, fără precedent in istoria patriei, înfăptuite de poporul nostru în epoca inaugurată de memorabilul Congres al IX-lea, pe care cu mindrie patriotică întreaga națiune o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu" și, totodată, un program clar de acțiune pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea, de Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Acest magistral document dă încă o dată expresie gindirii dumneavoastră originale. concepției revoluționare, umaniste, de mare forță programatică. înaltului patriotism care vă definește personalitatea de Erou între eroii neamului,
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, •Stimate tovarășe și stimați tovarăși,De la bun început, doresc să declar deplina adeziune la analiza, tezele, orientările și sarcinile de maximă importanță cuprinse in Raportul pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a prezentat în fața înaltului forum al comuniștilor români, al poporului nostru, Conferința Națională.Raportul prezintă bilanțul în- suflețitor al realizărilor poporului nostru in anii construcției socialiste și indeosebi după cel de-al IX-lea Congres al partidului, etapă nepereche în istoria milenară a poporului nostru prin proporția și amplitudinea transformării geografiei economice a țării, a tuturor județelor, prin schimbarea radicală a vieții poporului, prin ridicarea permanentă a bunăstării sale materiale și spirituale, o etapă de afirmare fără precedent a României in viața internațională ca promotoare a năzuințelor supreme ale popoarelor de pace, dezarmare, independență, colaborare și progres social, etapă desemnată grăitor și concentrat, cu mindrie patriotică de către poporul român — Epoca Nicolae Ceaușescu.Subliniind in mod deosebit importanța internațională a a- 

antrenat in producția pentru export, vom onora integral pinâ la sfirșitul anului, toate contractele încheiate cu partenerii externi. în anul 1988 vom depăși nivelul de 20 miliarde lei la valoarea producției industriale, înregistrind un ritm de creștere de 12,8 la sută, iar productivitatea muncii va spori cu 17 la sută.Am reținut, din strălucitul dumneavoastră Raport, propunerea ca. începînd din anul viitor, să se treacă la majorarea cu 10 la sută a retribuției personalului mdneitor. Comuniștii, toți oamenii muncii — a spus vorbitoarea — văd în această măsură o nouă dovadă a grijii statornice a partidului, a dumneavoastră personal, mult 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GHEORGHE DAVIDdrumare. cercetarea științifică își aduce o contribuție tot mai mard Ia înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.Un număr însemnat de unități agricole au obținut in ultimii doi ani producții record la grîu. orz. porumb, floarea-soa- relui. soia, sfeclă de zahăr, cartofi. legume și în zootehnie, la nivelul cerințelor si obiectivelor noii revoluții agrare. Cu toate acestea, trebuie să arătăm deschis că planul nu a fost îndeplinit.. iar la un număr însemnat de indicatori avem importante rămineri în urmă. Rezultatele obținute la producția vegetală se situează sub nivelul posibilităților, al bazei tehnico- materiale asigurate. Producțiile nesatisfăcătoare realizate în multe unități nu pot fi puse numai pe seama condițiilor climatice nefavorabile. Analiza concretă, exigentă a producțiilor mici, cu mult sub posibilitățile existente, dovedește că ele au fost generate de insuficienta preocupare și răspundere a unora din cadrele noastre de conducere șl tehnice, atît din minister, organele agricole județene. cît și din unitățile de producție, pentru buna gospodărire a pămîntului. pentru organizarea muncii și realizarea lucrărilor în conformitate cu normele și legile în vigoare.în zootehnie, producțiile nesatisfăcătoare, nivelul ridicat al pierderilor prin mortalități, precum și indicii scăzuți de natalitate se datoresc în principal faptului că în unele unități a- gricole nu se acționează cu răspunderea necesară pentru asigurarea furajelor, cantitativ și calitativ, pentru buna depozitare și gospodărire a tuturor resurselor furajere de care dispunem.Creșterea producției vegetale și animale, preocuparea pentru mai buna gospodărire a mijloacelor fixe din dotare, a mij

de ctitor al României moderne, libere și independente.Vă rog să-mi permiteți să vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că aprecierile și concluziile formulate de dumneavoastră cu prilejul vizitei de lucru efectuate în județul Prahova au imprimat un curs și mai dinamic activității noastre economice, mobilizînd puternic colectivele oamenilor muncii la realizarea sarcinilor ce ne revin în acest cincinal.Cu toate aceste realizări — a arătat in continuare vorbitorul — analizindu-ne activitatea în spirit comunist, exigent, critic și autocritic, trebuie să spunem că rezultatele obținute nu reflectă pe deplin potențialul material, tehnic și uman de care dispunem. Restanțele înregistrate la o serie de produse, neîndeplinirea în întregime a sarcinilor la export, faptul că nu am reușit să punem în funcțiune la termen unele capacități de producție, că au fost depășite costurile de producție planificate se datorează, în primul rind, lipsurilor existente in activitatea comitetului județean, a biroului și secretariatului. a unor organe și organizații de partid și consilii ale oamenilor muncii. Trebuie să recunoaștem că nu am acționat întotdeauna cu fermitate împotriva automulțumirii. a rutinei și formalismului, pentru buna organizare și desfășurare a activității de producție, pentru în
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ȘTEFAN ANDREInalizei situației politice și economice mondiale, tendințelor de dezvoltare, contradicțiilor existente la scară planetară, a căilor de soluționare in interesul popoarelor a principalelor probleme ale contemporaneității. pentru noi, cei ce lucrăm în domeniul comerțului exterior și al cooperării economice internaționale, tezaurul de idei cuprins in Raportul prezentat Conferinței Naționale de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. se constituie într-un program amplu și concret de muncă. în vederea înfăptuirii cu succes a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII- lea al partidului.Așa cum a accentuat în repetate rinduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, infăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării noastre, a arătat in continuare vorbitorul, impune in mod obiectiv participarea la diviziunea internațională a muncii, la circuitul economic mondial, reclamă intensificarea și extinderea pe baza avantajului reciproc ' a schimburilor comerciale și. cooperării economice cu toate statele, fără deosebire de orindui- rea lor socială.Este o orientare strategică fundamentală, care caracterizează întreaga perioadă de ia Congresul al IX-lea și care mă determină să subliniez de la înalta tribună a Conferinței Naționale că intrarea accelerată și in proporții amplificate a României în rîndul țărilor comerciale 

stimate tovarășe secretar general. pentru creșterea continuă a bunăstării intregului popor, telul suprem al politicii Partidului Comunist Român. Ca beneficiari ai acestei măsuri profund umaniste, toți oamenii muncii din județul Satu Mare sint. conștienți că le revine îndatorirea de a acționa cu și mai multă dăruire pentru, ca, prin realizarea de producții ridicate și de un înalt nivel calitativ, în toate domeniile, să-și sporească și mai mult contribuția la creșterea venitului național.Exprimindu-mi deplinul acord cu Raportul prezentat de secretarul general al partidului, amplu program de muncă și luptă al intregului partid și 
loacelor materiale și financiare, a arătat vorbitorul, au determinat ca multe unități agricole sâ desfășoare o activitate rentabilă. Totuși, situația economico- financiară a unor unități agricole continuă șă fie nesatisfăcătoare, întrucit nu peste tot s-a acționat ferm pentru realizarea și livrarea in totalitate a produselor agricole vegetale și animale la fondul de stat, pentru a se acoperi din vînzarea produselor, cheltuielile efectuate, pentru încadrarea strictă in haremurile maxime de cheltuieli aprobate.Vorbitorul s-a referit în continuare la analizele care au avut loc în cadrul organizațiilor de bază și in plenara comitetului de partid cu activul din minister. In spiritul Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. din 27 noiembrie, au fost stabilite măsuri care să conducă la ridicarea pregătirii politico-ideologice și creșterea răspunderii tuturor lucrătorilor din agricultură, pentru întărirea ordinii și disciplinei, respectarea neabătută a hotărîrilor de partid și legilor țării. îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă a cadrelor de conducere și a organismelor de conducere colectivă, de la minister pină la unitățile și fermele de producție.Planul pe 1988 și în perspectiva anului 1990. a spus vorbitorul. prevede creșteri importante la cereale, plante tehnice și horticultură, precum și în sectorul creșterii animalelor. Pentru înfăptuirea exemplară a a- cestor prevederi vom lua măsuri pentru' realizarea integrală a suprafețelor agricole și arabile planificate, atît prin transformarea unor terenuri neproductive. cît și prin redarea suprafețelor scoase din circuitul agricol.Avind in vedere restanțele la lucrările de îmbunătățiri funciare, am luat măsuri pentru 
tronarea în toate unitățile economice a unui climat de înaltă combativitate și. exigență revoluționară. pentru orientarea eforturilor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii spre problemele majore ale actualei etape de dezvoltare intensivă a economiei naționale.Așa cum a rezultat și din Raportul prezentat de dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, n-am acționat întotdeauna cu toată fermitatea pentru lichidarea fenomenelor și stărilor de autoliniștire. de îngăduință, de justificare a lipsurilor și de angajamente formale, de tolerare a neajunsurilor. de slăbire a spiritului combativ, revoluționar. Și în activitatea organelor și organizațiilor de partid din județul Prahova se constată o răminere în urmă a activității politico-educative, o slabă preocupare pentru ridicarea nivelului politico-ideologic al tuturor comuniștilor, pentru afirmarea tot mai puternică a principiilor și normelor comuniste de muncă și viață, pentra manifestarea plenară a spiritului militant. revoluționar.Conștienți de lipsurile din munca noastră, de complexitatea sarcinilor ce ne revin în continuare, puternic mobi’izați de îndemnurile și orientările dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, comitetul iudețean. organele si organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii sint ho- 
ale lumii, cu un export diversificat, preponderent industrial, se datorează secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. care a îmbinat și îmbină conceptul de dezvoltare a țării intr-o strinsă și eficientă legătură cu economia mondială, trasează orientările și căile de dezvoltare a comerțului exterior, urmărește amănunțit, zi de zi, realizările programului de comerț exterior, a trasat sarcina de a se da intîietate producției pentru export, activității de comerț exterior, de a situa realizarea planului de export ca „prioritate a priorităților".Așa cum se arată, pe bună dreptate, in Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu. cu toate rezultatele pozitive obținute, acestea nu sint satisfăcătoare. Participarea României la circuitul economic mondial nu se situează la nivelul posibilităților industriei. ale economiei noastre naționale. valorosului potențial uman de înaltă calificare și capacității de creație tehnico-știin- țifică a poporului român, a cadrului deosebit de favorabil creat prin activitatea și politica internațională a României, de înțelegerile convenite de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu numeroși șefi de state și guverne, cu reprezentanți de frunte ai unor mari organizații și firme economice.Rezultatele obținute în activitatea de comerț exterior din ultimii ani au fost supuse unor îndreptățite critici de către secretarul general al partidului. 

popor, cu celelalte documente supuse aprobării forumului democratic al partidului. — a arătat in încheiere vorbitoarea — asigur Conferința Națională că oamenii muncii din județul Satu Mare, in frunte cu comuniștii, pătrunși de cele mai alese și vibrante sentimente de dragoste șl devotament față de patrie și partid, față de dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de mult stimata și iubita tovarășă Elena Ceaușesctj. vor munci exemplar pentru a-și spori contribuția la înfăptuirea mărețelor obiective de dezvoltare a patriei noastre dragi. Republica Socialistă România.
mai buna organizare a muncii pe șantiere, in vederea recuperării acestora.în domeniul creșterii animalelor, vom continua mai energic aplicarea măsurilor care să asigure creșterea producției de furaje. inclusiv pe pajiștile naturale, realizarea efectivelor de animale și pe această bază a producțiilor de carne, lapte, ouă și lină prevăzute in plan.Vom acționa pentru introducerea mai rapidă in producție a rezultatelor cercetării științifice din agricultură, precum și pentru generalizarea experienței unităților fruntașe în producție. De asemenea, vom lua măsuri ferme pentru reducerea consumurilor de materiale, a costurilor de producție și încadrarea strictă în normativele financiare, în scopul creșterii eficienței economice și rentabilizării tuturor unităților agricole.Vă rog să-mi permiteți, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, a spus in încheiere vorbitorul, ca, în numele tuturor celor ce lucrăm in agricultură, să vă adresăm un cald omagiu, profunda noastră recunoștință pentru grija și sprijinul permanent ce-I acordați dezvoltării și modernizării agriculturii,Exprimîndu-ne totala adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, ne angajăm să lucrăm mai bine și mai organizat, într-un spirit de înaltă răspundere comunistă, de disciplină exemplară, pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe 1988 și pe întregul cincinal, astfel îneît agricultura să-și aducă o contribuție tot mai importantă la înflorirea patriei și ridicarea bunăstării întregului popor.
tărîte să adopte un stil de muncă mai dinamic, operativ, concret, să ia cele mai eficiente măsuri pentru îmbunătățirea substanțială a întregii activități de partid. Vom acorda toată atenția întăririi muncii politlco- organizatorice. creșterii răspunderii comitetului județean, a organelor și organizațiilor de partid, pentru sporirea combativității și intransigenței față de orice abateri. intensificarea muncii de educare a cadrelor, a tuturor comuniștilor. în vederea creșterii răspunderii acestora pentru aplicarea neabătută în viață a hotărîrilor de partid, a legilor țării, pentru înfăptuirea exemplară a politicii partidului și statului nostru.în încheiere, vorbitorul a spus : Reaflrmînd sentimnetele de înaltă stimă și prețuire, pe care comuniștii, toți oamenii muncii din județul Prahova Ie nutresc față de dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, față de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. vă încredințăm că vom lua toate măsurile politice și organizatorice pentru aplicarea neabătută în practică a hotărîrilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională, a prețioaselor dumneavoastră orientări si indicații, avind convingerea nestrămutată că astfel slujim cauza partidului. a socialismului și comunismului în scumpă noastră patrie. Republica Socialistă România.
îndeosebi pentru faptul că planul de export nu a fost integral realizat. Trebuie totuși să recunoaștem că înlăturarea multor deficiente depindea numai de noi. de felul cum ne-am organizat munca, cum ne-am angajat și urmărit răspunderea fiecărui lucrător și a fiecărei unități economice, de intărirea spiritului de ordine și disciplină fermă in aplicarea tuturor normelor și hotărîrilor ce reglementează activitatea de relații economice externe.Sarcinile stabilite in Raportul tovarășului secretar general al partidului constituie pentru toți lucrătorii din domeniul relațiilor economice externe un program de muncă și acțiune pentru a cărui îndeplinire ne angajăm să muncim fără preget, cu toată priceperea și dăruirea. Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că vom acționa în mod ferm pentru a realiza un export mai eficient, pentru a crește continuu competitivitatea produselor românești pe piețele externe, atit pe planul calității și parametrilor tehnici, cit și al prețurilor, pentru a valorifica. in mai mare măsură, prin export, potențialul de producție al economiei naționale și al creației tehnico-științifice proprii. al muncii poporului român.în acest sens, de o însemnătate deosebită este aplicarea in producție a programelor de modernizare a produselor, dezvoltarea tehnologică și introducerea progresului tehnic, elabo-
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WCRARILE_CONFER|NTEI NAȚIONALE. A MM COMUNIST ROMAN
(Urmare din pag. a Vil-a)rate sub directa conducere a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. remarcabil om politic și de stat, savant de largă recunoaștere internațională, căreia îi aducem șl cu acest prilej un respectuos omagiu pentru activitatea pe care o desfășoară, împreună cu mulțumirile cele mai sincere pentru îndrumările și orientările pe care ni le dă în realizarea sarcinilor actuale și de perspectivă în domeniul relațiilor economice internaționale.In continuare, vorbitorul a subliniat : In spiritul sarcinilor rezultate din Raportul secretarului general al partidului, va trebui să punem în centrul activității realizarea și depășirea planului de export, pe baza unor contracte externe ferme, cu clauze asigurătorii, care să pre- întîmpine eventuale pierderi pentru economia națională determinate de perturbațiile fi- nanciar-valutare internaționale și să asigurăm convenirea unor acorduri pe termen lung, care să dea stabilitate și perspectivă.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ALEXANDRUMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.înaltul forum național al comuniștilor români constituie un moment politic de o excepțională însemnătate în viața partidului, a întregului popor, un minunat prilej de a evidenția marile împliniri înscrise în arcul de timp al perioadei istorice pe care cu mindrie patriotică, demnitate și recunoștință o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", de a fundamenta, pe baze riguros științifice, noi căi și modalități de înfăptuire exemplară a planurilor si programelor de dezvoltare a economiei naționale, de înaintare fermă a patriei spre culmile civilizației socialiste și comuniste.Magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale, celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării reflectă cu deosebită putere rolul dumneavoastră hotăritor, determinant, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, la fundamentarea, cu o uriașă forță vizionară, a întregii politici a partidului șl statului nostru, care corespunde pe deplin Intereselor supreme ale poporului român, cauzei păcii și colaborării în lume, bucurîndu- se de un înalt prestigiu și unanimă apreciere pe toate meridianele globului.Vă rog să-mi îngăduiți, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ex
Mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,în numele milioanelor de femei de la orașe și sate, îngă- duiți-ne să exprimăm, de la tribuna acestui înalt forum al comuniștilor români, cel mai fierbinte omagiu, sentimentele de înaltă stimă, prețuire și recunoștință față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. marele Erou național, patriot înflăcărat, care din fragedă tinerețe și-a consacrat viața, geniul revoluționar, idealurilor de libertate și dreo- t.ate socială, asigurării independenței și suveranității țării, fericirii și demnității poporului nostru, edificării socialismului și comunismului în România, păcii și progresului în întreaga lume.Exprimăm, de asemenea, cele mai calde și profunde sentimente de stimă și dragoste ale tuturor femeilor, față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, exemplu eroic de viață și activitate revoluționară în slujba patriei și poporului, pentru contribuția pe care o aduce la dezvoltarea economiei naționale. pentru sprijinul permanent acordat organizațiilor de femei în activitatea ce o desfășoară pentru creșterea pregătirii politice și profesionale și afirmarea plenară a femeilor în toate domeniile vieții politice, economice și sociale.

Acordînd o atenție deosebită creșterii exporturilor, va trebui neapărat să depunem toate eforturile pentru inițierea de noi acțiuni de cooperare economică cu alte state in industria chimică și petrochimică, metalurgică, materialelor de construcții și în alte domenii, ținînd seama de rolul deosebit al acestei forme moderne a relațiilor economice internaționale, la a cărei fundamentare conceptuală și promovare practică tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus și aduce o contribuție esențială.în consens cu sarcinile ce decurg din planul pentru anul 1988 și pentru realizarea integrală a obiectivelor cincinalului în domeniul comerțului exterior, ne angajăm ca printr-o temeinică prospectare, cunoaștere și diversificare a piețelor externe, prin mai buna pregătire a ne» gocierilor, să fie realizată o balanță de plăți externe care să asigure înfăptuirea programului de rambursare a datoriei externe, să contribuim la eforturile generale de reducere a cheltuielilor materiale din economie, a- sigurînd o gestiune rațională a fondurilor valutare ale statului.
prim dragostea șl recunoștința fierbinte, înalta gratitudine și prețuire a tuturor oamenilor muncii de pe minunatele plaiuri românești dintre Carpați și Tîr- nave, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele poporului și al țării, pentru viitorul comunist al patriei.Am reținut cu satisfacție din strălucitul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu teza cu privire la creșterea rolului statului în conducerea activității economice și sociale în etapa actuală. în lumina acestei teze, — a spus vorbitorul — organelor locale ale puterii de stat le revin atribuții și răspunderi mari în înfăptuirea planului de dezvoltare econo- mico-socială în profil teritorial.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că în spiritul orientărilor și îndrumărilor date de dumneavoastră, oamenii muncii din județul Sibiu. sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au obținut în perioada care a trecut de la Congresul al XIII-lea unele rezultate bune. O dată cu dezvoltarea marii industrii, am acționat cu perseverentă pentru creșterea producției industriei mici, realizînd în acest an o producție de peste 6 500 lei pe locuitor.Toate aceste realizări sînt un rezultat direct al creșterii rolului de conducător politic al organelor și organizațiilor de partid, al forței și tăriei organizației județene de partid.Evaluîndu-se însă activitatea în lumina aprecierilor și orien

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI ANA MUREȘANDorim să relevăm și cu acest prilej faptul că glorioasa Epocă Nicolae Ceaușescu, perioada celor mai strălucite înfăptuiri în toate domeniile, a asigurat femeilor, în cadrul democrației noastre socialiste, datorită gîn- dirii umanist-revoluționare și acțiunii consecvente a secretarului general al partidului, un statut de deplină egalitate, posibilități nelimitate de afirmare și amplă participare Ia întreaga viață economică, politică și socială, la conducerea societății.Ca urmare a preocupării continue a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a crescut numărul femeilor Învestite cu responsabilități în conducerea organelor de partid și de stat, a organizațiilor de masă și obștești, în organismele democratice ale autoconducerii muncitorești. Este semnificativ — a spus vorbitoarea — că astăzi, în rîndurile Partidului Comunist Român activează peste 1 300 000 de femei, de peste trei ori mal mult decît în 1965. precum și faptul că aproape 40 la sută din deputății aleși in organele centrale și locale ale puterii de stat sînt femei. Participarea tot mai activă și eficientă a femeilor în industrie, unde reprezintă circa 40 la sută din totalul forței de muncă, in agricultură, in celelalte sectoare economice, în în- vățămînt, știință, cultură — demonstrează creșterea competenței lor profesionale și politice, datorită grijii partidului.Un sprijin deosebit îl constituie măsurile luate din inițiativa 

înfăptuirea mărețelor sarcini care stau în fața comerțului exterior impune o permanentă preocupare pentru creșterea gradului de pregătire politică și profesională a tuturor lucrătorilor din acest domeniu. Mutațiile rapide care intervin pe piețele externe, multiplicarea și diversificarea formelor de comerț și cooperare, persistența fenomenelor de criză și instabilitate din economia mondială fac necesar ca lucrătorii din domeniul comerțului exterior să cunoască foarte bine piața și uzanțele comerciale, legislația partenerilor și politicile lor comerciale, să își ridice permanent nivelul de pregătire și competență, să apere neclintit și în toate prilejurile interesele țării in acțiunile de comerț exterior.Este necesar și sîntem ferm hotărîți să asigurăm o schimbare radicală a stilului de muncă prin introducerea unei atmosfere de ordine, disciplijiă și exigență, prin eliminarea formalismului și tergiversării în soluționarea problemelor, a deficiențelor în realizarea programului de contractare și în ur
tărilor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la Plenara C.C. al P.C.R. din octombrie și la ședințele Comitetului Politic Executiv din luna noiembrie, sîntem conștienți că rezultatele muncii noastre de pînă acum nu se ridică la nivelul potențialului tehnic și uman de care dispunem. Bilanțul pe 11 luni din a- cest an s-a încheiat în industrie cu unele restanțe. Și în agricultură, producțiile se'situează încă la un nivel scăzut față de sarcinile de plan. Nu am reușit să asigurăm creșterea în suficientă măsură a potențialului productiv al pămîntului și al animalelor. folosirea celor mai adecvate tehnologii de cultură, efectuarea la timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor.Nerealizările înregistrate sînt In primul rind rezultatul modului în care au acționat Comitetul județean de partid. Consiliul popular județean, celelalte organe șl organizații de partid pentru antrenarea în mai mare măsură a oamenilor muncii la înfăptuirea neabătută, integrală a tuturor sarcinilor de plan, pentru perfectionarea continuă a activității economice și sociale. Trebuie să recunoaștem în mod deschis, în spirit autocritic — a arătat în continuare vorbitorul — că în mutica noastră nu am acordat întotdeauna atenția cuvenită activității politico-ideo- logice, formării și ridicării conștiinței revoluționare a tuturor oamenilor muncii, nu am reușit să întronăm un înalt spirit da ortțjne și disciplină în toate unitățile economice și sociale.
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a tovarășei Elena Ceaușescu, pentru întărirea familiei, ocrotirea mamei și copilului. Aducem calde mulțumiri și cu acest prilej conducerii de partid și de stat pentru creșterea substanțială a alocațiilor de stat pentru copii și ajutoarelor acordate mamelor. Totodată, exprimăm recunoștința maselor de femei față de recenta hotărîre a Co- .mitetului Politic Executiv, care, la propunerea secretarului general al partidului, a aprobat ca 50 la sută din fondul de participare la beneficii pe acest an să se plătească în această lună, precum și de măsura privind creșterea, incepînd cu anul viitor, a retribuției întregului personal muncitor cu 10 la sută — dovadă elocventă a grijii statornice pe care secretarul general al partidului o manifestă fată de ridicarea continuă a nivelului de trai — material și spiritual al celor ce muncesc, în continuarea cuvîntului său, vorbitoarea a relevat : Ana- lizînd, în lumina exigențelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, activitatea desfășurată de Consiliul Național, de comitetele și comisiile femeilor, raportăm Conferinței Naționale că în centrul muncii noastre organizatorice și politico-educative s-a situat mobilizarea maselor de femei la înfăptuirea hotărîrilor istorice ale Congresului al XIII-lea al partidului, a prețioaselor dumneavoastră orientări și indicații pentru îndeplinirea obiectivelor 

mărirea derulării contractelor șl executării comenzilor de export.Exprimînd sentimentele de înaltă prețuire și vie recunoștință pentru orientările și indicațiile date, pentru grija, pentru tot ceea ce faceți în vederea dezvoltării continue a relațiilor economice ale României — a relevat în încheiere vorbitorul — comuniștii, toți oamenii muncii din unitățile de comerț exterior se angajează, mult iubite și stimate tovarășe secreta? general Nicolae Ceaușescu, să asigure încheierea în cele mai bune condiții a planului din a- cest an, să pregătească bine condițiile realizării programului de comerț exterior pentru anul viitor, să asigure din timp contractarea sigură a producției destinate exportului, să nu precupețească nici un efort, să se dedice cu abnegație și spirit revoluționar, cu devotament și simț de răspundere, înfăptuirii mărețelor sarcini care le revin, traducerii în viață a indicațiilor dumneavoastră prețioase, a hotărîrilor Conferinței Naționale, în interesul înfloririi, continue a patriei, înaintării ei spre comunism.
REIMERîn numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Sibiu, încredințez Conferința Națională, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că neajunsurile din activitatea noastră au fost analizate într-un spirit de exigență și responsabilitate comunistă in recenta conferință extraordinară a organizației județene de partid și s-au stabilit măsuri concrete pentru înlăturarea lor și crearea tuturor condițiilor necesare realizării integrale a sarcinilor de dezvoltare economico-socială a județului. Vom acționa neabătut pentru a determina un autentic salt calitativ în întreaga noastră activitate. promovînd un stil de muncă militant, dinamic și exigent, în mod deosebit, vojn intensifica preocupările pentru a deschide cimp larg de manifestare inițiativei maselor, participării active a tuturor cetățenilor la soluționarea multiplelor probleme pe care le ridică dezvoltarea economico-socială în profil teritorial.în încheiere, vorbitorul a spus : Acționînd într-un climat de responsabilitate și exigență revoluționară, de ordine și disciplină, mobilizînd larg energiile și capacitatea creatoare ale tuturor oamenilor muncii, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceausescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că județul Sibiu își va aduce o contribuție tot mai mare la înfăptuirea mărețelor hotărîrl ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului.

dezvoltării Intensive șl calitativ superioare a economiei naționale. O preocupare majoră în activitatea politico-ideologică a constituit-o ridicarea conștiinței socialiste a femeilor, a spiritu- lui lor revoluționar, a răspunderii față de muncă, perfecționarea pregătirii lor profesionale, în concordanță cu programele de modernizare, pentru aplicarea cerințelor noii revoluții tehnico-științifice, ale noii revoluții agrare.Conștiente de răspunderea patriotică ce le revine, organizațiile de femei au acționat pentru înfăptuirea politicii demografice a partidului și statului nostru care, prin minunatele condiții create familiilor, a făcut posibil ca populația României să ajungă în aceste zile la 23 milioane de locuitori.în spiritul exigențelor exprimate în Raportul prezentat Conferinței Naționale a partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să subliniem că în ne- realizarea unor indicatori cantitativi și calitativi ai planului și a programelor se reflectă și neajunsurile din activitatea noastră, a unor comitete și comisii ale femeilor, care nu au promovat un stil de muncă concret, eficient, nu au urmărit sistematic modul în care se îndeplinesc obiectivele stabilite, mai ales la nivelul comisiilor femeilor din întreprinderi și de la sate, nu au desfășurat o muncă susținută de îndrumare și control pentru transpunerea în viată a tuturor sarcinilor încredințate.După ce a abordat o serie de 

probleme privind stilul de muncă al organizațiilor de femei, vorbitoarea a arătat : Ca soții și mame, profund interesate de liniștea căminelor noastre, de viitorul pașnic al copiilor .noștri, al tuturor copiilor lumii, dăfn glas totâlei adeziuni și profundei recunoștințe față de strălucitele inițiative ale României, ale președintelui
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Conferința Națională a partidului reprezintă un moment de importanță majoră în viața politică, economico-socială și culturală a țării, care polarizează energiile creatoare ale întregului nostru popor pentru ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație. Raportul magistral al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, amplu document programatic pentru dezvoltarea în continuare a forțelor de producție pe baza cuceririlor noii revoluții teh- nico-științifice, constituie temelia înfăptuirii unor profunde mutații calitative și în învă- țămintul românesc. Prin realizarea pregătirii profesionale, științifice, tehnice și culturale a tineretului patriei. întregul nostru invățămint are un rol determinant în trecerea României la un stadiu calitativ superior de dezvoltare.Ne facem o datorie de conștiință — a spus în continuare vorbitorul — din a exprima, și cu acest prilej, profundelh sentimente de dragoste și nemărginită recunoștință ale slujitorilor școlii românești față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu; pentru contribuția hotărîtoare la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Oamenii muncii din învățămînt își manifestă deplina lor gratitudine pentru orientarea revoluționară, profund științifică pe care conducătorul partidului și statului nostru o dă școlii, pentru sprijinul acordat cu generozitate, In vederea dezvoltării și perfecționării continue a învățămîntului în concordanță cu ritmul Înalt al
Mult stimate li iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe. stimați tovarăși.Ne aflăm cu toții sub puternica impresie produsă de magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de excepțională valoare teoretică și practică, ce ilustrează incă o dată deosebita capacitate a secretarului general al partidului nostru de a surprinde și evidenția esența fenomenelor economice și social-politice din România și din ansamblul lumii contemporane, oferind un nou și strălucit model de abordare științifică, creatoare a problemelor fundamentale ale procesului de transformare revoluționară a societății românești, un program cuprinzător de acțiune pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.Pe drept cuvînt șl cu deosebită mîndrie patriotică putem afirma că industria chimică și petrochimică românească reprezintă una din cele mai reprezentative ctitorii ale glorioasei epoci inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului, „Epoca Nicolae Ceaușescu". în ultimii 22 de ani, din inițiativa și sub îndrumarea permanentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. s-au creat noi și importante platforme chimice și petrochimice la Pitești, Giurgiu, Midia, Zalău. Drobeta-Turnu Severin ; au fost puse în funcțiune 1 200 capacități de producție repartizate, practic, în toate județele țării ; au fost puse bazele unor noi profiluri de producție și s-a dezvoltat puternic fabricația în domeniul firelor șl fibrelor chimice, catalizatorilor, rășinilor sintetice, coloranților șl pigmen- tilor, produselor fotosensibile. 

Nicolae Ceaușescu, în vederea înfăptuirii dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, pentru soluționarea tuturor conflictelor pe cale pașnică, prin tratative, pentru eliminarea subdezvoltării, pentru o lume fără arme și războaie, mai dreaptă și mai bună, a colaborării și păcii.Exprimind acordul deplin față 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ION TEOREANUprogresului economic și social al țării.Adresăm, în același timp, cele mai calde mulțumiri, tovarășei academician doctor in-4 giner Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și învățămîntului, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, care, cu rigoare științifică și devotament revoluționar, conduce în mod direct acest domeniu, îndrumă și se preocupă cu înaltă competență, permanent, ca învățămîntul să asigure formarea de specialiști temeinic pregătiți, constructori demni ai socialismului și comunismului in patria noastră.Raportăm Conferinței Naționale a partidului că, pe baza orientărilor cuprinse în Directivele Congresului al XIII-lea al P.C.R. și a hotărîrilor a- doptate de Congresul științei și invățămintului, în primii doi ani ai actualului cincinal au fost pregătiți prin învățămîntul liceal. profesional, de maiștri și superior peste 700 000 de tineri. în acest an școlar se asigură, pentru prima oară, cuprinderea în licee șl școli profesionale a întregii generații de absolvenți a 10 clase.Analizîndu-ne activitatea prin prisma înaltelor exigențe exprimate de dumneavoastră, mult iubite șl stimate tovarășe secretar general, a Hotăririi Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie, — a spus în continuare vorbitorul — trebuie să spunem deschis că, deși pe ansamblu au fost obținute rezultate bune, nu am reușit să asigurăm întotdeauna întregul necesar de cadre calificate — cantitativ și la nivelul calitativ cerut de noua revoluție tehnico-științi- fică, de noua revoluție agrară, de cerințele organizării științifice a producției și a muncii. Vorbitorul a arătat, în acest context, că Invățămintul a înregistrat rămîneri în urmă mai ales în asigurarea forței de muncă din domeniul minier și 

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ION M. NICOLAEdetergenților, antibioticelor, reactivilor de inaltă puritate, chimiei de sinteză fină. Ritmurile și proporțiile creșterii impetuoase ce a avut 10c in cursul acestei perioade de avînt constructiv se reflectă clar in faptul că. In 1987, volumul producției-mar- fă din domeniul chimiei și petrochimiei este de 7,2 ori mal mare față de anul 1965.Evidențiind recentele rezultate obținute pe ansamblul acestei ramuri, vorbitorul a subliniat : Sprijinul permanent pe care ni l-ați acordat, orientările și indicațiile prețioase pe care le-ați elaborat și formulat, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, in timpul vizitelor de lucru efectuate, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe mari platforme ale chimiei și petrochimiei, au constituit pentru noi un puternic imbold pentru asigurarea unui ritm ascendent și accelerat al producției și exportului, pentru valorificarea superioară a materiilor prime, asimilarea de produse noi ca rezultat al cercetării proprii, pentru realizarea unei eficiența sporita a întregii activități.Raportez Conferinței Naționala că, în acest an, volumul produc- ției-marfă prezintă o creștere de 9,7 la sută față de 1985, iar productivitatea muncii înregistrează, față de aceeași perioadă, un spor de 14,7 la sută. Adresăm cele mai calde și respectuoase mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu pentru remarcabila contribuție adusă la dezvoltarea chimiei și petrochimiei românești, pentru sprijinul nemijlocit acordat In elaborarea și înfăptuirea programelor privind modernizarea proceselor de producție și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Prin înfăptuirea acestor programe au fost asimilate în fabricație 645 produse șl sortimente, din care peste 300 In unitățile de cercetare, noile produse fiind destinate, în principal, industriei 

de Raportul, de însemnătate istorică prezentat de secretarul general al partfdului Conferinței Naționale, față de întreaga politică internă și internațională a partidului, — a spus în încheiere vorbitoarea — vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult iubită tovarășă Elena Ceaușescu, că femeile țării vor acționa cu 
petrolier, pregătită prin școala profesională. Neajunsuri s-au manifestat și in munca politico-ideologică desfășurată în rindul elevilor și studenților. Nu toate unitățile de învăță- mint au reușit să asigure cuprinderea corespunzătoare a copiilor și tinerilor din școli și facultăți în acțiuni politico- educative eficiente. Conducerile unor unități de învățămînt nu au combătut, cu toată fermitatea, aspectele de formalism și festivism apărute în munca politico-educativă și nu au asigurat un conținut pe deplin militant, revoluționar numeroaselor acțiuni întreprinse. Ministerul Educației și Invăță- mîntului, conducerea acestuia nu au acționat întotdeauna pentru stabilirea măsurilor menite să asigure întărirea răspunderii și disciplinei în' îndeplinirea de către școală a sarcinii încredințate, afirmării mai puternice a spiritului revoluționar.Avind drept temei In activitatea noastră cerințele formulate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, față de învăță- mintul de toate gradele, acționînd în spiritul orientărilor și măsurilor cuprinse în euvîn- tarea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului Național al Științei și învăță- mintului, ne angajăm, în numele slujitorilor școlii românești, că vom face totul pentru îmbunătățirea propriei noastre activități, pentru eliminarea oricăror manifestări de inerție și formalism, că vom pune mai multă pasiune în munca noastră, în vederea creșterii calitative a pregătirii profesionale, științifice și tehnice a elevilor și studenților, pentru formarea gîndirii economice a acestora, a atitudinii și comportamentului lor de viitori participant! competent și responsabili în sistemul democrației muncitorești revoluționare. Simultan cu do- 
aeronautice, energeticii nucleare, electronicii, microelectronicii și electrotehnicii, construcției de mașini, industriei ușoare și chimice.Accentuind asupra unor aspecte deficitare ale activității, vorbitorul a menționat : în criticile pe care le-ați formulat, mult stimate tovarășe secretar general, în magistralul dumneavoastră Raport, ne regăsim și noi, cei care ne desfășurăm activitatea în ministerul, centralele și întreprinderile industriei chimice și petrochimice. Restanțele pe care le înregistrăm față de prevederile planului se datorează in primul rind persistenței unor serioase deficiențe in activitatea de organizare, conducere și control. Nerealizarea investițiilor a condus la întîrzierea în punerea In funcțiune a unor capacități de producție, cu influențe negative pentru unele sectoare economice, iar unele centrale au depășit consumurile de acid sulfuric, sodă caustică, benzen, sulf.Trăgind concluziile ce se Impun, ne angajăm în fața Conferinței Naționale că vom acționa cu fermitate pentru îmbunătățirea substanțială a întregii noastre activități, pentru promo-' varea, la toate nivelurile, a unui climat de înaltă exigență și responsabilitate, de disciplină și ordine desăvîrșită, pentru a încheia cu rezultate cît mai bune acest an și a pregăti temeinic producția anului 1988.Referindu-se la însemnătatea viitorului an economic, vorbitorul a spus : Comparativ cu realizările din 1987, se prevede un spor la producția-mar- fă de peste 12%, la productivitatea muncii de 19% și creșteri importante la export. Sporuri substanțiale se prevăd la producția fizică de cauciuc sintetic, polietilenă de mică și mare densitate, prelucrate din mase plastice, coloranți și pigmenți organici, fire și fibre chimice.Pentru realizarea acestor sarcini vom acționa cu fermitate, 

toată hotărîrea, alături de întregul popor, pentru transpunerea neabătută în viață a planurilor și programelor adoptate, adu- cîndjj-ne o contribuție sporită, pe măsura minunatelor condiții care ne-au fost create, la înaintarea necontenită a patriei spre orizonturile luminoase ale civilizației socialiste și comuniste.
bîndirea cunoștințelor la disciplinele fundamentale, de specialitate și tehnologice, vorbitorul a arătat că se va acorda o atenție deosebită formării la elevi și studenți a concepției materialist-dialectice și istorice despre natură și societate, însușirii ideologiei și politicii partidului nostru. Se va acționa mai ferm, a spus mai departe vorbitorul, pentru amplificarea formelor și mijloacelor de integrare eficientă a învă- țămîntului cu cercetarea și producția, pentru valorificarea deplină a potențialului științific existent, îndeosebi în învăță- mîntul superior, în vederea unei mai intense participări la înfăptuirea programelor de cercetare științifică și inginerie tehnologică coordonate de Comitetul National pentru Știință și Tehnologie.în lumina orientărilor și Indicațiilor cuprinse în Raportul prezentat Conferinței de secretarul general al partidului. în deplină concordanță cu progresul multilateral al forțelor de producție și perfecționarea ansamblului relațiilor sociale, ne vom concentra atenția, împreună cu celelalte ministere și instituții centrale, asupra îmbunătățirii calitative a activității de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului muncitor, pentru ridicarea permanentă a nivelului de cunoștințe al tuturor oamenilor muncii.Exprimîndu-și adeziunea totală la documentele supuse dezbaterii conferinței, vorbitorul s-a angajat, în încheiere: în numele tuturor slujitorilor școlii românești, ne vom face pe deplin datoria, realizînd o pregătire de înalt nivel calitativ a forței de muncă, în v derea formării tinerei generaț. în concordanță cu exigențele epocii contemporane și cu înaltele răspunderi sociale cuprinse în documentele Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului.
in spiritul indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășa secretar general, pentru punerea în funcțiune a tuturor capacităților de producție prevăzute, acordînd o atenție deosebită celor de pe platformele Midia. Teleajen, Giurgiu, Brăila, Dej, Borzești, Brazi. Vom urmări, du asemenea, realizarea in termen a programelor de măsuri întocmite pentru atingerea parametrilor tehnico-economici proiectați la instalațiile de polistiren, cauciuc sintetic, paraxilen, di- metiltereftalat, fire și fibre artificiale, pentru îmbunătățire» calității produselor, realizar unor sortimente de mic tonaj i vederea valorificării superioare la export și asigurării necesarului economiei noastre cU materii prime, preocupîndu-ne, totodată, de reducerea continuă a consumurilor de energie, combustibil și materii prime, de reintroducerea în circuitul economic a materialelor refolosibile și recondiționate, a pieselor de schimb și subansamblelor.împreună cu institutele de cercetare și proiectare, vom depune eforturi sporite pentru asimilarea de produse noi, pentru reducerea importurilor șl asigurarea produselor necesare sectoarelor electrotehnic, minier șl industriei ușoare.Exprimindu-mi deplina adeziune la tezele, ideile și orientările cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și în celelalte documente supuse dezbaterii. — a spus in încheiere vorbitorul — asigurăm Conferința Națională că, printr-o mobilizare exemplară, prin unirea tuturor eforturilor, oamenii muncii din industria chimică și petrochimică Își vor spori contribuția la înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, a Programului de dezvoltare economico-socială a patriei noastre.

ILE DE PRESA
e scurt

LA VARȘOVIA s-au deschis lucrările ’ celei de-a doua părți a plenarei C.C. al P.M.U.P. Ordinea de zi prevede prezentarea și dezbaterea informării cu privire la activitatea desfășurată de o comisie de partid și guvernamentală in problema structurilor de stat și economice.SESIUNE. Reunite în sesiune plenară. Camera Poporului și Camera Națiunilor ale Adunării Federale a R. S. Cehoslovace au dezbătut și aprobat legea cu privire la bugetul de stat pe anul 1988. al treilea an al celui de-al 8-lea cincinal cehoslovac,CORESPONDENȚII DE PRESA DIN SUDUL LIBANULUI relatează că vehicule blindate israeliene au înaintat marți la nord de așa- zisa ..zonă de securitate", avansind patru kilometri în regiunea limitrofă Văii Bekaa. Președintele Comitetului Executiv al Organizației 

pentru Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat, a declarat că Israelul a comasat la frontiera nordică cu Libanul efective militare cuprinzind 40—60 de mii de soldați.LA VIENA a avut loc o nouă în- tîlnire în cadrul consultărilor dintre statele membre ale Tratatului de la Varșovia și cele ale N.A.T.O. cu privire la elaborarea mandatului negocierilor vizind reducerea trupelor și armamentelor convenționale In Europa. Participanțil au convenit asupra textului capitolului din acest mandat ce stabilește țelul viitoarelor tratative.DUPĂ ALEGERILE DIN TURCIA. Președintele Republicii Turcia, Kenan Evren, l-a însărcinat pe premierul demisionar, Tiirgiit Ozal, cu formarea unui nou guvern al tării. în urma alegerilor parlamentare anticipate desfășurate la 29 noiembrie. în conformitate cu prevederile consti

tuționale, premierul Tiirgiit Ozal a prezentat anterior președintelui Republicii demisia guvernului său. în urma scrutinului de Ia finele lunii noiembrie, Partidul Patriei, al cărui lider este Ozal, a ieșit învingător, obținînd 294 din cele 450 de locuri în parlamentul țării.ORAȘE ÎNFRĂȚITE. între orașele Dresda. din R.D. Germană, și Hamburg, din R.F. Germania, a fost încheiat un acord de înfrățire — relatează agenția A.D.N. Cu prilejul semnării documentului de către primarii celor două orașe s-a subliniat că acțiunea are ca principal obiectiv sprijinirea activă a eforturilor și activităților destinate apărării păcii, realizării destinderii și dezarmării în Europa.PRELUNGIREA MANDATULUI UNFICYP. Pe baza recomandării secretarului general al O.N.U., Consiliul de Securitate a decis, în unanimitate, prelungirea, pînă la 15 iulie anul viitor, a mandatului Forțelor O.N.U. pentru menținerea păcii în Cipru (UNFICYP). In rezoluția adoptată se recomandă secretarului general al O.N.U. să își continue misiunea de bunăvoință în vederea soluționării pe cale politică a situației din Insulă.

CONVORBIRI. Primul ministru al Spaniei. Felipe Gonzalez, și președintele Portugaliei. Mario Soares, aflaț în vizită oficială la Madrid, au examinat evoluția relațiilor bilaterale. precum și participarea celor două țări la C.E.E. De asemenea, au fost analizate o serie de probleme internaționale.INTERVIU. într-un interviu acordat agenției Prensa Latina, directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Federico Mayor, a declarat că alături de sprijinul acordat țărilor membre în vederea construirii de școli sau pregătirii de cadre didactice, UNESCO are și sarcina de a-și aduce contribuția la asigurarea păcii în relațiile dintre popoare. El a evidențiat totodată necesitatea de a se asigura activității UNESCO un caracter democratic și dinamic.ÎNTREVEDERI. Primul-ministru, Gro Harlem Brudtland, ministrul afacerilor externe. Thorvald Stoltenberg. precum și alte personalități politice norvegiene au avut la Oslo întrevederi cu secretarul de stat american, George Shultz. Au fost examinate probleme actuale de interes reciproc.

ACORD FRANCO—BRITANIC. Miniștrii apărării ai Marii Britanii și Franței, George Younger, și, respectiv, Andre Giraud. au semnat la Londra un acord cu privire la utilizarea In scopuri militare a viitorului tunel, care. în 1993, va lega pe sub Marea Minecii insulele britanice de Europa. Nu au fost furnizate detalii în legătură cu modalitățile concrete de punere în aplicare a acordului.PETROLIERUL „ARIADNE". cu un deplasament de 102 000 tone, arborînd pavilion grecesc, a fost atacat, marți, de vedete rapide in apele Golfului. La bord a izbucnit un incendiu care a putut fi stins de echipaj. Potrivit primelor știri, nu s-au înregistrat victime.CONFERINȚA ORGANIZAȚIILOR DE RADIODIFUZIUNE din 38 de țări nealiniate (BONAC) și-a deschis lucrările In orașul cipriot Limassol. Pe ordinea de zi figurează intensificarea schimbului de programe și întărirea colaborării între participantii la conferință, într-un mesaj adresat reuniunii, președintele Ciprului, Spyros Ky- prianou, a subliniat necesitatea înfăptuirii noii ordini în domeniul mijloacelor de informare In masă.

VIZITA. Primul ministru al Indiei. Rajiv Gandhi, a sosit marți la Rangoon pentru o vizită oficială in Birmania. Convorbirile indiano-bir- mane vor fi consacrate promovării relațiilor bilaterale și examinării unor probleme regionale.HOTARÎRILE REUNIUNII O.P.E.C. Participanții la cea de-a 82-a conferință a Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.), care se desfășoară la Viena, au hotărît prelungirea acordului în vigoare referitor la cotele de producție șl Ia prețul petrolului. După cinci zile de dezbateri, reprezentanții celor 13 țări membre ale O.P.E.C. au anunțat că vor îngheța producția de țiței la nivelul de 15,06 milioane de barili pe zi timp de șase luni, iar prețul barilului de țiței se va menține la 18 dolari.DEZBATERI. La Atena au început dezbaterile din Parlament asupra proiectului bugetului de stat al țării pe 1988. în concepția guvernului, legea financiară are ca scop stabilizarea vieții economice a țării.REUNIUNE MINISTERIALA A A.E.L.S. La Geneva a. început o reuniune ministerială de două zile 

a țărilor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.). în centrul reuniunii miniștrilor comerțului exterior din țările membre ale A.E.L.S. — Finlanda, Norvegia, Islanda. Suedia, Austria și Elveția — se află probleme privind cooperarea reciprocal și relațiile cu Piața comună vest- europeană.DEMISIE. Cabinetul interimar din Surinam și-a prezentat demisia autorităților militare, rămînînd să îndeplinească sarcinile curente pînă la formarea unui guvern civil. Acest guvern va fi alcătuit din reprezentanții a trei partide politice, grupate în Frontul pentru Democrație și Dezvoltare, care, la recentele alegeri legislative generale au obținut 40 din cele 51 de mandate ale Adunării Naționale, parlamentul unicameral al țării.FONDUL INTERNAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE AGRICOLA (F.I.D.A.) a anunțat că tșl va intensifica activitatea în America Latină, prin intermediul mai multor proiecte, deja aprobate sau in studiu. Proiectele de dezvoltare rurală vizează regiuni mai puțin dezvoltate din Brazilia, Argentina, Venezuela și din alte țări.
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