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și-a încheiat lucrările, dînd expresie voinței întregului partid și întregului 
popor de a perfecționa continuu activitatea în toate domeniile
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pentru înfăptuirea sarcinilor 
și orientărilor cuprinse in Raportul 

prezentat de secretarul general 
al partidului, pentru dezvoltarea 

multilaterală a patriei

Marele forum al comuniștilor români 
a constituit o nouă și elocventă expresie 
a unității indestructibile a întregii 

națiuni in jurul partidului, 
al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae CeaușescuMiercuri, 16 decembrie, au continuat lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.Au fost reluate dezbaterile în plen. Prima parte a ședinței de dimineață a fost condusă de tovarășa Alexandrina Găinușe, prim-secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R.Delegații și invitații au fost informați că pe adresa Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, au sosit 4 811 telegrame și scrisori prin care organe și organizații de partid, de masă și obștești, organe de stat, colective de oameni ai muncii din toate domeniile de activitate raportează rezultatele de seamă obținute în cinstea marelui forum al comuniștilor

români și urează succes deplin lucrărilor conferinței. în telegrame și scrisori se exprimă ho- tăfîrea fermă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a acționa cu răspundere comunistă și spirit revoluționar pentru traducerea exemplară în viață a sarcinilor ce le revin din Raportul prezentat conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu, din documentele ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului.în numele participanților la acest înalt forum al comuniștilor români s-au exprimat cele mai calde mulțumiri și urări de’ noi succese în muncă celor care au adresat conferinței telegrame și scrisori.
(Continuare in pag. a Ul-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la încheierea lucrărilor Conferinței Naționale a partidului

Stimați tovarăși,încheiem cea de-a V-a Conferință Națională a partidului într-o deplină unitate și cu hotărîrea unanimă de a face totul pentru realizarea în cele mai bune condiții a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului privind dezvoltarea economi- co-socială și a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare fermă a României spre comunism. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul !“).Dezbaterile conferinței- s-au caracterizat printr-o abordare responsabilă, critică și autocritică, a problemelor complexe ale construcției socialiste în patria noastră și ale situației mondiale.După cum s-a prezentat, au luat cuvintul în plen și în secțiuni 287 de delegați, care au analizat aprofundat problemele înscrise la ordinea de zi, activitatea din toate

sectoarele și au făcut sute de propuneri în vederea îmbunătățirii activității, a conducerii și planificării în toate domeniile economi- co-sociale.Iată de ce se poate afirma, cu deplin temei, că lucrările Conferinței Naționale a partidului au constituit o puternică manifestare a democrației interne de partid, a democrației revoluționare din patria noastră, care asigură participarea întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. (Aplauze și urale puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
și ’ poporul !“, „Ceaușescu — 
România, stima noastră și min- 
dria !“).într-o deplină unanimitate, au fost adoptate Raportul, celelalte documente și Rezoluția conferinței, care dau o minunată perspectivă de înaintare neabătută a României spre noi culmi de progres și civilizație, spre ridicarea continuă a bunăstării materiale șt

spirituale a întregii națiuni. (A- 
plauze puternice, prelungite).Conferința Națională a reafirmat în unanimitate justețea planului cincinal 1986—1Q90, a programelor de organizare științifică și modernizare a producției, de normare și perfecționare a activității economico-financiare și de aplicare fermă a autoconducerii. autogestiunii, a tuturor hotărîri- lor istorice ale Congresului al XIII-lea al partidului.în legătură cu aceasta, trebuie să spunem că obiectivele minunate de dezvoltare economico-so- cială a patriei noastre în următorii trei ani și în perspectivă pînă în anii 2000 cer o intensificare puternică a eforturilor, o îmbunătățire a muncii în toate domeniile de activitate. Trebuie să facem in așa fel incit în condițiile complexe interne, dar mai cu seamă internaționale, să asigurăm neabătut realizarea planului cincinal, a programelor de dezvoltare generală a patriei noastre, ridicarea ei pe noi trepte de progres și civilizație !

(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“, „Vom munci și vom 
lupta, țara o vom înălța !“).M-am referit, din nou, la «aceste probleme deoarece chiar în aceste zile unele organisme economico-financiare internaționale — ale Pieței comune, ale Statelor Unite ale Americii — dau o perspectivă foarte sumbră dezvoltării economice. Vorbesc de încetinirea ritmului de dezvoltare economică, apreciind-o că va fi în jur de 2 la sută. Au loc fenomene de fluctuație, de dezechilibrare a sistemului monetar și financiar mondial. Nu mai vorbesc de situația grea în care se găsesc țările în curs de dezvoltare. în aceste împrejurări trebuie să înțelegem bine că perspectivele sumbre din economia mondială — chiar înrăutățirea situației economice mondiale generale — cer să acționăm cu și mai mare răspundere, să luăm toate măsurile, în așa fel ca aceste influențe să fie cit mai mici și să

asigurăm înfăptuirea programelor de dezvoltare a patriei noastre ! 
(Aplauze puternice prelungite).Aceasta impune însă, în același timp — și doresc să reamintesc ce am spus în Raport — necesitatea dezvoltării colaborării cu toate statele lumii în depășirea acestor probleme. intensificarea cooperării, specializării în producție. în vederea realizării unui comerț cu adevărat liber, a unor relații economice de egalitate și echitate — singura cale pentru a asigura depășirea problemelor grave economice mondiale și realizarea unei economii stabile, care să asigure dezvoltarea fiecărei națiuni. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,Avem hotărîri, planuri și programe realiste, care corespund pe deplin bazei materială, capacității creatoare a oamenilor muncii, a
(Continuare in pag. a Ul-a)
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HOTĂRÎREA 

cu privire la aprobarea Raportului 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, si adoptarea lui ca program 
de muncă si de luptă al partidului, 

al întregului poporParticipanții Ia Conferința Națională a Partidului Comunist Român aprobă în unanimitate Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, CU PRIVIRE LA STADIUL DEZVOLTĂRII 
FORȚELOR DE PRODUCȚIE, AL SOCIETĂȚII SOCIALISTE IN GENERAL, AL 
RELAȚIILOR DE PRODUCȚIE Șl SOCIALE, AL DEMOCRAȚIEI MUNCITO- 
REȘTI-REVOLUȚIONARE, AL PERFECȚIONĂRII CONDUCERII, PE BAZA 
PRINCIPIILOR AUTOCONDUCERII Șl AUTOGESTIUNII, AL PERFECȚIONĂ
RII Șl CONTINUĂRII PROCESULUI REVOLUȚIONAR IN NOUA ETAPA DE 
FĂURIRE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE Șl DE 
ÎNAINTARE A ROMÂNIEI SPRE COMUNISM.Conferința dă o unanimă recunoaștere și o înaltă prețuire activității uriașe, desfășurată cu abnegație, cu pasiune revoluționară și eroism, în spiritul celei njai strălucite gindiri materialist-dialectice, de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — eminent conducător revoluționar și patriot înflăcărat, neobosit luptător pentru propășirea,. libertatea și independența patriei socialiste, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, personalitate proeminentă a lumii contemporane — contribuției sale decisive la înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al XIII-lea, a cerințelor și exigențelor noii etape de dezvoltare a României, de creștere a forței și puterii sale economice, de înflorire necontenită a vieții materiale și spirituale a întregului popor.Profund convinși că, prin aplicarea exemplară în viață a noilor orientări și cerințe exprimate de secretarul general al partidului, țara noastră va străbate cu succes o nouă și importantă etapă pe calea progresului multilateral, participanții la conferință hotărăsc ca magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — document de o inestimabilă valoare ideologică și politică, teoretică și practică, ce prefigurează viitorul strălucit al României — să devină programul de muncă și de luptă al partidului, a| întregului popor, să stea la baza activității organelor și organizațiilor de partid pentru unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii, pentru mobilizarea energiilor lor creatoare în vasta operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare fermă a patriei spre comunism.Conferința Națională a Partidului Comunist Român adresează tuturor organelor și organizațiilor de partid, comuniștilor, întregului nostru popor vibranta chemare de a acționa cu înalt spirit revoluționar, de a-și consacra toate forțele, întreaga putere de muncă și creație transpunerii exemplare in viață a importantelor obiective adoptate de participanții la acest reprezentativ forum comunist, a tezelor, ideilor și orientărilor fundamentate de secretarul general al partidului, asigurînd, astfel, ridicarea necontenită a României, liberă, suverană și independentă, pe culmile tot mai înalte ale civilizației socialiste și comuniste.< ____ >
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Angajare fermă pentru îndeplinirea sarcinilor și orientărilor 
cuprinse in Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 

continua dezvoltare a României socialiste
TELEGRAME ADRESATE CONFERINȚEI NAȚIONALE A P. £ R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în telegrama adresată de COMI
TETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL P.C.R. se arată : „Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general. că. acționind potrivit mobilizatoarelor sarcini încredințate de dumneavoastră organizației municipale de partid, a indicațiilor de covîrșitoare însemnătate pe care ni le dați zi de zi. cu atita generozitate. pentru perfecționarea muncii in toate domeniile, oamenii muncii din Capitală, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, puternic angajați în îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului, au obținut importante succese, care se concretizează în realizarea, în acest an. a unei producții suplimentare de peste două miliarde lei. numeroase întreprinderi prezentîndu-se. in cinstea Conferinței Naționale, cu sarcinile anuale la producția-marfă și export Îndeplinite.Cu deplină satisfacție șl bucurie, comuniștii, toți locuitorii Bucureștiu- lui își exprimă adinca recunoștință pentru înfăptuirea, din inițiativa și sub directa dumneavoastră conducere, a marilor lucrări de modernizare și sistematizare a Capitalei, anga- jîndu-se să-și aducă o contribuție sporită la realizarea acestora, astfel incit. în 1990. Bucureștiul să devină un oraș demn de timpul eroic pe care-1 trăim.Grijii statornice pe care dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. o purtați creșterii continue a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc, ilustrată și în hotărirea de majorare a retribuției cu 10 la sută, oamenii muncii din Capitală îi răspund printr-o mai puternică mobilizare a eforturilor în îndeplinirea sarcinilor ce le revin în industrie, agricultură, construcții. în celelalte domenii, prin asigurarea tuturor condițiilor necesare unei activități mai rodnice în 1988. an hotăritor al cincinalului.Exprimînd, încă o dată, adeziunea unanimă și deplina aprobare a comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii din București față de Raportul prezentat Conferinței Naționale, față de celelalte documente, vă încredințăm. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. genial strateg al edificării socialismului și comuniș- rțiului pe străbunul pămînt românesc. că vom face totul pentru transpunerea în viață a hotărîrilor marelui forum democratic al partidului, sporindy-ne contribuția la continua înflorire a patriei, la ridicarea ei pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație",în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN ARGEȘ AL 
P.C.R. se subliniază : „Manifestîn- du-ne devotamentul nemărginit, a- leasa prețuire și recunoștința fierbinte față de pilduitoarea activitate pe care o desfășurați in fruntea partidului și țării, pentru contribuția excepțională adusă la înfăptuirea politicii interne și internaționale a partidului și statului, la soluționarea marilor probleme cu care se confruntă lumea contemporană, comuniștii. oamenii muncii de pe aceste străvechi plaiuri vă raportează, mult stimate tovarășe secretar general, că, în cinstea Conferinței Naționale a partidului, județul Argeș a îndeplinit și depășit planul la producția-marfă industrială și la alți indicatori economici, livrînd în plus economiei naționale bunuri in valoare de peste 353 milioane lei.Vă rugăm să ne permiteți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să folosim și acest prilej pentru a vă mulțumi cu recunoștință, dumneavoastră și tovarășei Elena Ceaușescu, pentru indicațiile de inestimabilă valoare date organizației noastre județene de partid cu ocazia vizitei de lucru în județul Argeș si să vă asigurăm că vom acționa în continuare cu toată răspunderea pentru îmbunătățirea substanțială a activității în toate domeniile, pentru a obține pe viitor rezultate mal bune, pe măsura puternicului potențial economic de care dispune județul nostru".Tn telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BRĂILA AL 
P.C.R. se arată : „Mobilizați de minunatul dumneavoastră exemplu de muncă și viață pe care îl oferiți în permanență întregului nostru popor, vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii brăileni, în frunte cu comuniștii, acționează cu fermitate revoluționară și elan creator pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan pe acest an și întregul cincinal, pentru înfăptuirea noii revoluții agrare pe mănoasele pămînturi brăilene și că. în deplină ordine, disciplină. înaltă conduită comunistă, revoluționară militează pentru întărirea spiritului de partid, afirmarea tot mai puternică a trăsăturilor înaintate ale omului nou, constructor conștient și devotat al socialismului și comunismului pe pâmîntul scump al patriei.Ferm hotărîți să transpunem neabătut în viață documentele elaborate de marele forum al comuniștilor, strălucit marcat de magistrala dumneavoastră cuvîntare, vă asigurăm, și cu acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că brăilenil vor fi la înălțimea sarcinilor timpului eroic' al patriei, că nu vor precupeți nici un efort pentru a spori contribuția județului la opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. de realizare integrală a obiectivelor istorice ale Congresului al XIII-lea al partidului".„în aceste momente de aleasă și intensă trăire patriotică, revoluționară, ale marelui nostru forum comunist — se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SE- 
VERIN AL P.C.R. — cu nemărginită mîndrie șl satisfacție vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, un nou și remarcabil succes : începerea 

probelor de producție la instalația pentru recuperarea molibdenului din concentratele de cupru de la întreprinderea minieră Moldova Nouă, care asigură creșterea producției- marfă a întreprinderii miniere Moldova Nouă cu peste 150 milioane lei anual și o economie valutară de circa2,3 milioane dolari pe an, prin reducerea importurilor la acest metal.Cu convingerea că cel mai prestigios omagiu pe care îl putem aduce partidului și dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. pentru grija permanentă pe care ne-o acordați îl reprezintă angajamentul nostru ferm, al comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Caraș-Severin, de a munci exemplar pentru transpunerea in viață a istoricelor obiective ale Congresului al XIII-lea, sîntem hotărîți să nu precupețim nici un efort pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor ce ne vor reveni din documentele care au fost adoptate de Conferința Națională a partidului".în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI AL 
P.C.R. se raportează : „în anii ce au trecut de la Congresul al XIII-lea al partidului, județul Călărași, asemenea întregii țări, a cunoscut cele mai înalte ritmuri în dezvoltarea industriei, în făurirea unei agriculturi intensive și de sporit randament, in creșterea nivelului de trai al maselor. în anii 1985—1986 și pe cele 11 luni din anul 1987 s-a realizat, la nivelul județului, o producție-marfă industrială de 29,5 miliarde lei, cu un ritm mediu anual de creștere de 10,2 la sută, produsele noi și re- proiectate reprezentind 41 la sută din valoarea producției-marfă, cu peste 5 la sută mai mult decît nivelurile prevăzute în plan.Magistralul Raport pe care l-ați prezentat la înaltul forum al comuniștilor români, hotărîrile care au fost adoptate de Conferința Națională a partidului, documente ce relevă cu strălucire gîndirea și acțiunea dumneavoastră cutezătoare, fundamentează creator noi teze și idei, de o excepțională valoare teoretică și practică pentru edificarea socialismului și comunismului pe pămîn- tul scump al patriei, pentru rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă lumea contemporană".„Colectivele muncitorești de pe tot cuprinsul țării, sindicatele, își exprimă voința fermă nestrămutată de a acționa în spirit revoluționar, intr-un climat de ordine și disciplină exemplară pentru a transpune în viață ideile și orientările programatice cuprinse în magistralul dumneavoastră Raport, hotărîrile forumului comuniștilor", se subliniază în telegrama 
CONSILIULUI CENTRAL AL UNI
UNII GENERALE A SINDICATE
LOR.„Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că pentru sindicate nu există o mai mare răspundere decît aceea de a acționa cu întreaga lor capacitate politico-organizatorică pentru a transforma fiecare zi pîhă la finele anului în zi de producție record, pentru realizarea producției fizice și a exportului, pentru pregătirea in cele mai bune condiții a producției anului viitor.în spiritul orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, vom acționa pentru mai buna cunoaștere a realităților de la fiecare loc de muncă, pentru îndeplinirea întocmai a prevederilor programelor de organizare superioară și modernizare a producției, de creștere mai accentuată a productivității muncii, a producției de materii prime și energie, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea cheltuielilor de producție, a consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibil.în spiritul cerințelor formulate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca fiecare întreprindere să devină o citadelă de muncă și educație revoluționară, vom acționa pentru întărirea spiritului de răspundere, de ordine și disciplină, pentru punerea deplină în valoare a uriașului potențial creator al clasei muncitoare, în concordanță cu cerințele revoluției tehnico- științifice contemporane și ale noii revoluții în agricultură".„Raportăm înaltului forum, dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, că, în aceste momente de puternică emulație creatoare, oamenii muncii din județul Gorj, asemenea întregului popor, sint amplu mobilizați pentru a cinsti cu fapte deosebite mărețul eveniment, intensificîndu-și eforturile în abataje și cariere, în schelele de extracție și foraj, în termocentrale", se spune în telegrama trimisă de COMITETUL JUDEȚEAN 
GORJ AL P.C.R. „Minerii, petroliștii și energeticienii Gorjului asigură cantități mereu sporite de cărbune, țiței, gaze și energie și sint angajați cu toate forțele în vederea eliminării neajunsurilor, a ridicării producției la nivelul economiei naționale în plin avînt, sub semnul mindriel și recunoștinței pentru marile Împliniri ale Epocii. Nicolae Ceaușescu. Ei acționează stăruitor, în frunte cu comuniștii, pentru înnoirea și modernizarea producției, pentru introducerea progresului tehnic și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, pentru înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare economico-so- cială a patriei".„Puternic Însuflețiți de exemplul dumneavoastră, de nemărginită dăruire'patriotică, de slujire cu devotament și abnegație a partidului și țării, comuniștii, toți oamenii muncii din acest colț de țară minunat au acționat cu hotărîre, cu întreaga pricepere și energie, asemenea întregului popor, pentru a îndeplini în cele mai bune condiții planul pe a- cest an", se subliniază în telegrama 

trimisă de COMITETUL JUDEȚEAN 
BISTRIȚA-NĂSĂUD AL P.C.R.„Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, am înregistrat in acest an sporuri de producție față de plan de 3 220 tone pirită, 337 tone plumb in concentrate, 41 tone cupru, 1 930 tone caolin. 183 km cabluri de semnalizare, 2 900 tone oțel-beton PC, 5 530 mii mp hirtie pentru ambalaj și cartoane, confecții textile în valoare de 13,2 milioane lei, concomitent cU realizarea în construcția de mașini a unor economii de 1 020 tone metal și 1 042 tone laminate finite pline din oțel.Am asigurat punerea în funcțiune a capacităților de 110 mii bucăți/an radiatoare din aluminiu pentru Oltcit și de 17 mii bucăți/an radiatoare din aluminiu pentru motoare diesel, fabrica de industrializare a sfeclei de zahăr, instalația de valorificare a maselor plastice recuperate, cu o capacitate de 1 000 tone/an, precum și alte obiective economice și sociale".în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se menționează: „Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, mobilizați de indicațiile și orientările dumneavoastră, oamenii muncii din județul Alba au obținut o seamă de rezultate în realizarea prevederilor de plan pe acest an, a angajamentelor asumate în cinstea Conferinței Naționale a partidului și a celei de-a 40-a aniversări a proclamării Republicii. Astfel, la producția fizică au fost livrate pină in prezent peste prevederi 33 309 tone calcar, 1 437 tone oțel, 1 805 tone utilaje tehnologice pentru metalurgie, 1515 tone sodă caustică, 2 694 mc cherestea rășinoa- se, produse ceramice în valoare de peste 10 milioane lei și altele. în agricultură, lucrătorii ogoarelor județului au acționat in această toamnă cu exigență sporită asigurind re- coltareă, transportul și depozitarea produselor în bune condiții, iar arăturile și semănăturile au fost realizate la timp, starea de vegetație a culturilor asigurind obținerea în anul viitor a unor recolte superioare conform cerințelor noii revoluții agrare.în spiritul cerințelor pe care le-ați formulat am întreprins analize exigente, critice și autocritice în organele și organizațiile de partid, de masă’și obștești, cu hotărirea fermă de a imprima un puternic suflu revoluționar muncii de partid, activității din toate sferele vieții economico-sociale".în telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR se spune : „Urmind luminosul dumneavoastră exemplu de viață și activitate revoluționară, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, al tovarășei Elena Ceaușescu, femeile României socialiste se angajează să contribuie cu toate forțele lor, cu întreaga lor putere și capacitate de muncă la îndeplinirea exemplară, cu răspundere comunistă a sarcinilor de plan pe acest an, la pregătirea celor mai bune condiții pentru producția anului 1988, militînd, în lumina cerințelor Hotăririi Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al partidului din 27 noiembrie, pentru întărirea spiritului revoluționar, a ordinii, disciplinei în întreaga lor activitate.Consiliul Național, comitetele și comisiile femeilor vor acționa pentru îmbunătățirea radicală a stilului și metodelor de muncă, în vederea creșterii puterii de mobilizare a maselor de femei la înfăptuirea politicii partidului, a programelor de modernizare a producției, de perfecționare a activității economico-sociale, la lărgirea democrației muncitorești revoluționare.Exprimîndu-ne deplina aprobare față de Raportul prezentat, față de celelalte documente supuse dezbaterii Conferinței Naționale, care reflectă gîndirea dumneavoastră profund științifică, responsabilitatea pentru destinele patriei, pentru dezvoltarea multilaterală a societății noastre in anii viitori și afirmarea României ca factor important în lupta pentru pace, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, ne angajăm față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa Elena Ceaușescu, să milităm cu hotărîre, împreună cu întregul popor, intr-o puternică și strînsă unitate, pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor care au fost adoptate în aceste zile de înaltul forum al comuniștilor, care vor ridica România pe noi trepte de progres și civilizație".„Acționind în spiritul indicațiilor și orientărilor diAmeavoastră, vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că în cinstea Conferinței Naționale și a celei de-sa 40-a aniversări a proclamării Republicii, comitetul județean, organele și organizațiile de partid au muncit consecvent și cu înaltă răspundere comunistă pentru continua implementare a cerințelor și exigențelor noii calități in toate domeniile de activitate, pentru folosirea cit mai eficientă a potențialului tehnic și uman de care dispunem, creșterea mai accentuată a productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, valorificarea marilor rezerve pe care le are agricultura județului, pentru întărirea muncii politico-organizatori- ce și intensificarea activității educative de ridicare a conștiinței socialiste. de formare a omului nou, constructor devotat al societății socialiste și comuniste din patria noastră". se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL 
P.C.R.„Strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, noi, toți cei . ce trăim și muncim in această străbu

nă vatră de cultură și civilizație românească. vă asigurăm că ne. vom consacra întreaga capacitate și putere de muncă înfăptuirii exemplare a hotărîrilor adoptate de înaltul forum al comuniștilor — Conferința Națională a partidului ale Congresului al XIII-lea. a obiectivului strategic privind trecerea României, pină la sfîrșitul acestui deceniu, în rindul țărilor cu dezvol- . tare economică medie, aducîndu-ne o contribuție tot mai însemnată la ridicarea pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație a scumpei noastre patrii, liberă, suverană și independentă, Republica Socialistă România".în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
AL P.C.R. se spune : „Raportăm Conferinței Naționale, dumneavoastră personal, mult stimate și iubite conducător, că, la rodnicul bilanț de realizări cu care poporul se prezintă acum, noi, cei care trăim și muncim pp aceste plaiuri de multimilenară istorie, venim cu împliniri care sînt rodul dăruirii noastre în necontenitul efort de a transpune în viață, în mod exemplar, sarcinile și obiectivele stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, prețioasele indicații pe care dumneavoastră ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru în Mehedinți. Astfel, pină în ziuă începerii lucrărilor Conferinței Naționale a partidului, industria județului a realizat suplimentar, peste prevederile de plan, 1,5 miliarde KWh energie hidroelectrică, un tanc petrolier de 7 000 tdw, o salandă de 600 mc, 2 200 mc bușteni de fag, 600 mc cherestea și alte însemnate cantități de produse necesare economiei naționale.Comuniștii, toți oamenii muncii din Mehedinți acordă o atenție deosebită accentuării mai puternice a tuturor laturilor calitative ale întregii activități economico-sociale, valorificării superioare, cit mai eficiente a resurselor și posibilităților existente în fiecare unitate, la fiecare loc de muncă, gospodăririi judicioase a materiilor prime, materialelor, energiei electrice și combustibililor".Telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R. menționează : „In climatul de aleasă mîndrie patriotică și înaltă -răspundere civică, de angajare revoluționară, prilejuit de lucrările Conferinței Naționale a partidului, puternic animați de îndemnurile, ideile și orientările formulate și cu prilejul vizitei de lucru pe care ați întreprins-o dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în luna septembrie pe aceste străvechi plaiuri românești, oamenii muncii din județul Cluj vă raportează că intimpină cu rezultate pozitive lucrările înaltului forum al comuniștilor. Pe cele 11 luni, producția-marfă industrială a unităților din economia locală a fost realizată în proporție de 102,5 la sută, exportul 122 la sută pe relația cliring țări socialiste, 100,3 la sută pe relația devize convertibile și 100,4 la sută la investiții.Cu întreaga noastră adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului, manifestăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, larg interes și profundă satisfacție pentru prestigioasa dumneavoastră activitate internațională, contribuția de seamă ce o aduceți la clarificarea problemelor cardinale ale lumii contemporane în folosul socialismului și comunismului, pentru înlăturarea pericolului unui nou război, triumful păcii și colaborării într-o lume mai bună și mai dreaptă".„Angajați cu fermitate șl spirit revoluționar în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al. XIII-lea al partidului, raportăm că în acest an am asigurat realizarea planului producției-marfă cu șapte la sută mai mare ca în anul trecut", se arată în telegrama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R. „Realizăm planul la principalele produse, printre care : plumb, cupru și zinc în concentrate, alumină calcinată, feroaliaje, unele produse alimentare. Am obținut producții' mai mari în agricultură, livrînd la fondul de stat însemnate cantități de produse, realizăm principalele obiective din programul de amenajare și exploatare complexă a resurselor din Delta Dunării.Sîntem mobilizați și acționăm cu toată hotărirea pentru pregătirea realizării încă din primele zile a planului pe anul 1988. Strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, noi comuniștii, toți oamenii muncii de pe această străveche vatră de istorie, vom munci cu dăruire și pasiune revoluționară, nu vom precupeți nici un efort, pentru îndeplinirea exemplară a hotărîrilor adoptate de Conferința Națională a partidului, a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea, a politicii interne și externe a partidului și statului, pentru Înălțarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație".în telegrama COMITETULUI CEN
TRAL AL UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST se arată : „In spiritul ideilor și tezelor de o excepțională însemnătate teoretică și practică cuprinse în magistralul dumneavoastră Raport, ' care va jalona întreaga devenire a societății românești, Uniunea Tineretului Comunist. întregul tineret al țării, puternic mobilizați de perspectivele dezvoltării viitoare a patriei, vă încredințează, încă o dată,, că, răspunzînd prin fapte înflăcăratelor îndemnuri și vibrantelor chemări pe care le-ați adresat tinerei generații de la înalta tribună a Conferinței Naționale, munca plină de pasiune si dăruire va constitui supremul argument al angajării în vasta operă de făurire a noii istorii 

comuniste a patriei, dovada hotăririi ferme de a pune întreaga energie și capacitate creatoare in slujba înaltelor idealuri care animă ființa întregului nostru popor".„îngăduiți-ne să vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, răspunzind însuflețitoarelor dumneavoastră chemări și îndemnuri, oamenii muncii din județul nostru au întîmpinat Conferința Națională a partidului cu ■ însemnate realizări in industrie, agricultură și celelalte domenii de activitate", se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN DÎM
BOVIȚA AL P.C.R. „în perioada care a trecut de la Congresul al XIII-lea, producția-marfă a crescut intr-un ritm mediu anual de 7,2 la sută, fiind livrate economiei naționale, peste prevederi, importante cantități de cărbune, produse ale industriei metalurgice, electronice și electrotehnice, materiale de construcții, lacuri și vopsele, țesături și alte produse^ oamenii muncii din agricultură au obținut în acest an cea mai mare producție de cereale păioase din istoria județului, livrînd la fondul centralizat al statului, peste plan, însemnate cantități de grîu și orz. Totodată, ne angajăm solemn, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul nostru, că vom acționa cu' fermitate, înaltă răspundere comunistă și exigență revoluționară, strîns uniți in jurul partidului, al secretarului său general, pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor stabilite de înaltul forum al comuniștilor români, a istoricelor hotăriri adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului".în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN GIURGIU AL 
P.C.R. se spune : „în cadrul marii Întreceri socialiste desfășurate în cinstea Conferinței Naționale a partidului și a celei de-a 40-a aniversări a Republicii, oamenii muncii din industria județului Giurgiu, mobilizați și conduși de către organizațiile de partid, au obținut succese deosebite, îndeplinind planul la producția-marfă pe 11 luni în proporție de 106,3 la sută, realizările fiind superioare celor din aceeași perioadă a anului trecut cu 5 la sută. De asemenea, productivitatea muncii a fost realizată în proporție de 105 la sută, îndeosebi ca urmare a aplicării programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției.Vă asigurăm, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, ne vom strădui cu abnegație revoluționară să muncim mereu mai bine, să fim intransigenți față de lipsuri, față de fenomenele negative, să fim întotdeauna un exemplu demn de urmat în activitatea pe care o desfășurăm, în familie, în toate împrejurările. Vom face totul să întărim în continuare rolul conducător al organizațiilor noastre de partid, șă sporim forța lor de mobilizare a oamenilor muncii pentru înfăptuirea sarcinilor mari și complexe pe care le avem".„Asemenea întregului nostru partid șl popor, am urmărit cu legitimă mîndrie patriotică magistralul dumneavoastră Raport, document de excepțională valoare teoretică și practică ce analizează în mod strălucit stadiul actual al edificării socialismului în țara noastră și fundamentează obiectivele și direcțiile principale ale dezvoltării economico- sociale a țării, creșterii bunăstării și fericirii întregului nostru popor, ale perfecționării întregii activități organizatorice. ideologice și politico-educative, pe care înaltul forum al comuniștilor români, cu deplină unanimitate și entuziasm revoluționar, l-a adoptat ca program de muncă și luptă al întregului partid și popor", se arată în telegrama CONSILIULUI 

DE CONDUCERE AL MINISTERU
LUI DE INTERNE. „Ne însușim pe deplin aprecierile și indicațiile cu privire la perfecționarea activității statului nostru, din care desprindem sarcini de mare răspundere ce revin organelor Ministerului de Interne în aplicarea și respectarea cu fermitate a legalității socialiste și a normelor de conviețuire socială, în apărarea proprietății socialiste, a ordinii și liniștii publice, a independehței și suveranității naționale a țării".în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN NEAMȚ AL 
P.C.R. se subliniază : „Urmind minunatul dumneavoastră exemplu de dăruire patriotică, de slujire cu abnegație și devotament a patriei, vă încredințăm că, împreună cu întregul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Neamț, strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom acționa cu fermitate și exigență revoluționară, cu dăruire și ^energie pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor care au fost adoptate de înaltul forum al comuniștilor, a istoricelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, sporin- du-ne astfel contribuția la ridicarea patriei noastre pe trepte tot’ mai înalte de progres și civilizație".în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ 
AL P.C.R. se menționează : „Răspunzînd însuflețitoarelor dumneavoastră chemări de a da patriei mat multe metale, vă raportăm că in data de 10 decembrie județul și-a îndeplinit planul anual la valoarea producției de metale neferoase în concentrate, ceea ce creează condiții ca. pină la sfîrșitul acestui an, să livrăm suplimentar economiei naționale peste 3 250 tone cupru, plumb și zinc în concentrate, precum și alte metale în valoare de 170 milioane lei. In acest an vom economisi 1 750 tone metal, 10100 MWh energie e- lectrică, 4 200 tone combustibil.

în aceste momente de înaltă mîndrie patriotică, comuniștii, toți oamenii muncii din Maramureș își reafirmă, cu recunoștință și admirație, adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului și statului nostru, față de strălucitele acțiuni și inițiative de pace și colaborare ale partidului, ale dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu".„Raportăm Conferinței Naționale, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Olt, în frunte cu corhuniștii, însuflețiți de mobilizatoarele dumneavoastră indicații și îndemnuri, și-au intensificat eforturile în ampla întrecere socialistă, obținînd în cinstea marelui forum al partidului succese de seamă în îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate", se menționează în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. „In industrie, pe 11 luni, am realizat, peste prevederi, o producție-marfă de 70 milioane lei, am depășit planul la export pe devize convertibile cu 8,3 mii. dolari, reușind să reducem consumul de energie electrică cu 30 mii MWh, iar consumul de combustibil cu 8,1 mii tone combustibil convențional.Și în agricultură am obținut rezultate bune, iar ca urmare a efectuării la timp și de calitate a însă- mințărilor de toamnă, stadiul de vegetație a cerealelor păioase ne dă garanția unor recolte superioare, la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare".în telegrama trimisă de CONSI
LIUL DE CONDUCERE AL MINIS
TERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE, se arată : „Noi, toți ostașii patriei, apărători și constructori de țară liberă și independentă, urmînd însu- flețitorul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne angajăm solemn că ne vom face cu onoare și demnitate datoria în posturile încredințate, pentru a îndeplini cu succes sarcinile stabilite de înaltul forum al comuniștilor români, obiectivele mărețe ale Congresului al XIII-lea al partidului.Vă raportăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că ne vom consacra întreaga energie și capacitate creatoare înfăptuirii neabătute 
a politicii interne și externe a partidului și statului, nostru, a sarcinilor de înaltă răspundere pe care ni le-ați trasat la convocarea-bilanț a activului de bază de comandă și de partid din armată din decembrie 1985, a mobilizatoarelor prevederi cuprinse în Directiva privind pregătirea militară și politică a armatei în perioada 1986—1990".în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN SUCEAVA AL 
P.C.R. se spune : „Sîntem deosebit de fericiți că am putut raporta, în cinstea acestui măreț eveniment din viața politică a țării, îndeplinirea de către suceveni, cu o lună mai devreme, a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pe acest an, depășirea producției-marfă industriale cu 475 milioane lei, onorarea tuturor comenzilor și contractelor încheiate cu partenerii externi. Vă raportăm, totodată, că, în cinstea Conferinței Naționale a P.C.R., colectivele de oameni ai muncii din industria județului au îndeplinit în ziua de 13 decembrie a.c. planul pe primii doi ani ai actualului cincinal Ia producția- marfă industrială, asigurind astfel un spor valoric de peste 1,2 miliarde lei, concretizat în importante produse fizice necesare economiei naționale.Reafirmîndu-ne totalul atașament la politica științifică internă și externă a partidului și statului nostru, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că marele forum al comuniștilor este pentru noi, toți sucevejiii, un prilej de amplificare a responsabilității revoluționare, de mobilizare a tuturor forțelor politice, organizatorice, de muncă și creație".în telegrama trimisă de consiliul de conducere al MINISTERULUI 
JUSTIȚIEI se subliniază : „Acțio- nind pentru înfăptuirea politicii partidului în domeniul justiției, vă mulțumim cu recunoștință pentru că. din inițiativa și sub directa dumneavoastră conducere, s-a creat astăzi un sistem de drept românesc care se perfecționează continuu, corespunzător etapei pe care o parcurgem si care exprimă concordanța desăvîrșită dintre lege și principiile _ eticii și echității socialiste, prevăzînd măsuri care contribuie la creșterea conștiinței juridice socialiste a maselor, la formarea omului nou, la reeducarea acelora care se abat de la rigorile legii.în aceste momente de puternică mobilizare patriotică a întregii națiuni, în vederea transpunerii în viață a importantelor obiective, sarcini și orientări cuprinse în Raportul și documentele programatice ale Conferinței Naționale. comuniștii, toți oamenii muncii din sistemul justiției se angajează solemn, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să facă totul pentru întărirea legalității și ordinii de drept, aplicarea cu strictețe si respectarea întocmai a legilor țării, a disciplinei, pentru promovarea adevărului și dreptății, a- părarea cu fermitate a proprietății întregului popor, a muncii si vieții cetățenilor, a tuturor valorilor societății noastre, aducindu-ne astfel contribuția la viitorul patriei, pe drumul său fericit spre zorii comunismului".„Raportăm Conferinței Naționale că, in cinstea acestui măreț eveniment din viața partidului și poporului nostru, oamenii muncii din județul Bacău au acționat cu hotărîre și abnegație, cu înaltă răspundere revoluționară, realizind în cele 11 luni

din acest an o producție-marfă suplimentară în valoare de 437 milioane lei, concretizată în însemnate cantități de energie electrică, cărbune brun, utilaje tehnologice pentru industria petrochimică, armături industriale din fontă și oțel, cherestea, confecții textile și alte produse", se arată in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN BACĂU 
AL P.C.R.„Afirmînd deplina adeziune a comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii din județul Bacău față de politica internă și externă a partidului și statului, exprimăm întreaga noastră gratitudine și recunoștință dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. care, printr-o muncă titanică și gîndire dinamizatoare, asigurați împlinirea celor mai nobile aspirații ale poporului nostru de pace, colaborare, progres și prosperitate. înaltul prestigiu internațional al României socialiste".în telegrama BIROULUI EXECU
TIV AL COMITETULUI NATIONAL 
PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLO
GIE sfe subliniază : „înțelegem pe deplin că toate marile realizări pe tărîmul creșterii nivelului de trai al poporului, grandioasele înfăptuiri edilitare de pe întreg cuprinsul țârii și din Capitală — temei de bucurie și mîndrie pentru noi toți, chezășie de civilizație pentru generațiile prezente și viitoare — nu s-ar fi putut înfăptui fără mobilizarea eroică, plină de abnegație revoluționară, a tuturor resurselor umane ale țării, fără alocarea conștientă, responsabilă a tuturor mijloacelor materiale necesare. Sîntem hotărîți să învingem orice greutăți pentru a apropia trecerea țării noastre in rîndul țărilor cu o dezvoltare economică medie — mobilizator obiectiv stabilit de cel de-al XIII-lea Congres al partidului, Strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, vom face totul pentru continua accentuare a independenței tehnologice și economice a țării — condiție esențială a participării noastre cu drep- ' turi depline la cooperarea internațională în aceste domenii.Sub conducerea tovarășei a- cademician doctor Inginer Elena Ceaușescu, eminent savant de largă recunoaștere și prețuire internațională, activist de seamă al partidului, îndrumător luminat al muncii noastre de fiecare zi, ne angajăm să mobilizăm întreaga noastră capacitate de muncă spre a încheia acest an cu cele mai bune rezultate, să pregătim toate condițiile pentru executarea exemplară a planului pe anul viitor — an de mijloc al cincinalului, care, așa cum pe bună dreptate ați subliniat, este hotăritor pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea".în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN VRANCEA AL 
P.C.R. se arată : „Răspunzind înflăcăratelor dumneavoastră îndemnuri și chemări, grijii statornice pe care o purtați dezvoltării acestor strămoșești meleaguri, oamenii muncii vrinceni, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vă raportează cu satisfacția datoriei împlinite că. puternic mobilizați pentru realizarea angajamentelor asumate în cinstea Conferinței Naționale a partidului și a celei de-a 40-a aniversări a proclamării Republicii, au realizat sarcinile de plan prevăzute pe primii doi ani ai cincinalului la producția-marfă industrială și la investiții. Au fost obținute suplimentar însemnate cantități de produse ale industriei electrotehnice și de mecanică fină, aparataj electric de joasă tensiune, plăci fibrolemnoase, prefabricate din beton armat, tricotaje și confecții textile.Am întreprins măsuri politico-or- ganizatorice și tehnico-economice pentru realizarea la timp și de calitate corespunzătoare a lucrărilor din campania agricolă de toamnă, asigurind condițiile necesare în vederea obținerii unor producții sporite în anul viitor, pentru perfecționarea activității in zootehnie, in celelalte ramuri ale agriculturii, pentru întărirea ordinii și disciplinei in acest domeniu.In prezent, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, acționăm cu întreaga hotărîre pentru înlăturarea neajunsurilor care mai există în munca noastră, recuperarea grabnică a tuturor restanțelor, organizarea superioară a producției și muncii".„Exprimînd adeziunea noastră deplină la întreaga politică internă și externă "a partidului și statului nostru. în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din iudețul Sălaj, asigurăm Conferința Națională a partidului, pe dumneavoastră mult stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort, că vom acționa cu fermitate și exigență revoluționară pentru înfăptuirea neabătută în viață a sarcinilor stabilite de înaltul forum al comuniștilor. a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, sporindu-ne astfel contribuția la progresul și prosperitatea patriei, la ridicarea necontenită a calității vieții", se spune în telegrama 

COMITETULUI JUDEȚEAN SĂLAJ 
AL P.C.R. „Acum, în prag de an nou, în preajma aniversării a 40 de ani de la proclamarea Republicii, cu inimile și conștiința vibrind de emoție, cu profund respect și adîncă recunoștință, vă urăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ne trăiți ani mulți și fericiți. în deplină sănătate. împreună cu mulț stimata tovarășă Elena Ceaușescu, pentru a ne conduce, cu aceeași clarviziune și fermitate revoluționară, spre împ’inirea glorioasei opere ce o ctitoriți cu poporul și pentru popor, căreia i-ati dedicat ș,i_ îi dedicați pilduitoarea dumneavoastră viață și activitate, spre gloria Partidului Comunist Român si măreția scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România".
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CU VlNT A REA TO VA RĂȘUL UIJICOLAE CEA UȘESCU

la încheierea lucrărilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Roman
(Urmare din pag. I)întregului nostru popor. Dispunem de tot ce este necesar pentru realizarea lor. Acum, hotărîtor este să trecem cu toată fermitatea la activitatea practică, la luarea tuturor măsurilor organizatorice, tehnico-științifice în vederea înfăptuirii lor !Să facem totul pentru a încheia cu rezultate cit mai bune planul pe 1987 și să trecem cu toate forțele la realizarea, din prima zi a anului, a prevederilor planului pe 1988 !Am dezbătut pe larg în acest an, în ultimele săptămîni, prevederile planului pe anul viitor. Ele sînt bine cunoscute de toți participanții la conferință, de întregul partid și popor. Trebuie să facem totul ca, într-adevăr, anul 1988 să devină un an cu rezultatele cele mai bune de pînă acum din acest cincinal și să creeze condițiile pentru îndeplinirea cu succes a întregului plan cincinal ! (Aplauze 

puternice, prelungite; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“, „Vom 
munci și vom lupta, țara o vom 
înălța !“).Reamintesc din nou — și în încheierea conferinței — necesitatea de a acorda o atenție mai mare decît pînă acum problemelor de eficiență economică, reducerii cheltuielilor materiale și de producție, a consumurilor materiale și energetice. De asemenea, doresc să subliniez din nou necesitatea înfăptuirii neabătute a prevederi;- lor pentru activitatea de comerț exterior, de cooperare internațională, a exportului, în toate domeniile.In același timp, trebuie să acordăm mult mai multă atenție problemelor de ordin financiar, întăririi disciplinei financiare, a funcționării în cele mai bune condiții a întregului sistem financiar, a creșterii continue a venitului național, a 

bogăției naționale — calea sigură în dezvoltarea patriei, în ridicarea bunăstării generale a poporului nostru !în conformitate cu hotărîrile pe care le avem, cu ceea ce am ho- tărît în Conferința Națională, vom acționa cu toată fermitatea pentru realizarea tuturor programelor sociale, de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregii națiuni — țelul suprem al politicii partidului nostru, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm în România. (Aplauze puternice, pre
lungite).Aș dori să mă refer, în încheierea lucrărilor Conferinței Naționale, la necesitatea asigurării înfăptuirii neabătute a programelor de autoaprovizionare teritorială. Programul pe anul viitor va fi supus spre dezbatere Marii Adunări Naționale, dar doresc să menționez că prevederile lui asigură o bună aprovizionare în toate domeniile. Urmează să tăiem anul viitor un milion de bovine pentru consumul populației, cu 300 000 mai mult decît în acest an (aplauze puternice), 7,5 milioane' de porcine (aplauze), să a- sigurăm pentru fiecare locuitor 15 kg de carne de pasăre ; la acestea însă se adaugă circa 5 milioane de porci, care se taie în gospodăriile populației, un număr, de circa 8 milioane de oi și numărul nelimitat de păsări care se cresc în gospodăriile populației. (Aplauze pu
ternice).Am stabilit ca, începînd de anul viitor, să se aplice ferm repartizarea pe fiecare județ a numărului de animale ce pot fi tăiate’— în raport cu populația ce urmează să fie aprovizionată din fondul de stat — în așa fel încît fiecare județ, în cadrul programului de autoaprovizionare, să urmărească realizarea greutății la tăiere, să nu depășească tăierea animalelor și, dacă reușesc să obțină un spor mai mare la greutate, atunci în

tregul spor de carne să rămînă în județul respectiv. (Aplauze puter
nice, prelungite).în același fel vom proceda și cu celelalte produse agroalimentare, precum și cu asigurarea bunei aprovizionări cu produse industriale a tuturor județelor țării noastre.Este necesar să se ia toate măsurile — și am pus această problemă în încheierea Conferinței Naționale — pentru că trebuie ca toți membrii Comitetului Central, întregul activ de partid, toți oamenii muncii să facă totul pentru a asigura realizarea în cele mai bune condiții a programului de autoaprovizionare teritorială — care asigură o bună aprovizionare a tuturor oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor țării ! (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul !“)Este necesar să aplicăm cu mai multă fermitate principiile eticii și echității socialiste, comuniste în toată activitatea noastră !Se impun măsuri hotărîte pentru perfecționarea în continuare și îmbunătățirea activității de conducere și planificare în toate domeniile economico-sociale, în spiritul celor ce am discutat — pe baza Raportului — în Conferința Națională. De asemenea, trebuie să acționăm în toate domeniile pentru o mai bună organizare a activității, a repartizării cadrelor, a activului, a forței de muncă, pentru creșterea răspunderii, a ordinii muncitorești și a disciplinei. Trebuie să înțelegem bine că, în toate domeniile și în toate sectoarele, fără excepție — începînd cu partidul, cu organele de stat, dar pînă la ultimul colectiv de oameni ai muncii — se cere spirit de răspundere, ordine, disciplină, de a pune mai presus de toate interesele dezvoltării patriei, ale bunăstării generale a poporului ! Numai în acest cadru se asigură 

și bunăstarea fiecărui cetățean ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).Acționînd cu mai multă hotărîre pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a rolului statului, al organelor sale în toate domeniile de activitate, trebuie să dezvoltăm tot mai puternic și să asigurăm buna funcționare a tuturor organismelor democrației muncitorești- revoluționare. Nu trebuie să uităm nici un moment că dezvoltarea democrației muncitorești-revoluțio- nare și socialismul constituie un tot inseparabil, că numai pe baza celei mai largi democrații, care să asigure participarea întregului popor la conducerea societății și la făurirea conștientă a propriului său viitor, vom putea asigura înfăptuirea programelor noastre, victoria socialismului și comunismului în România, care se construiește cu poporul și pentru popor ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul „Stima noastră și min- 
dria, Ceaușescu — România !“).în acest cadru, aș dori să subliniez faptul că, făcînd totul pentru realizarea politicii de dezarmare, partidul și statul nostru au acordat și vor acorda și în continuare toată atenția menținerii capacității de apărare a patriei noastre — în care dezvoltarea economico-socială are rolul hotărîtor. Vom avea însă permanent în vedere că, atît timp cit nu se va ajunge la lichidarea războaielor, armata noastră să fie în așa fel pregătită și dotată, încît să-și poată îndeplini, în orice împrejurări, rolul de apărare a independenței țării, a cauzei socialismului ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — pace !“, 
„Dezarmare — pace !“).Este necesar să plecăm de la conferință cu înțelegerea și mai clară a necesității îmbunătățirii activității de partid, a creșterii rolului său politic conducător în toa

te sectoarele — factor hotărîtor pentru îndeplinirea tuturor programelor de dezvoltare a patriei noastre. Trebuie să facem astfel încît partidul nostru — care reprezintă forța conducătoare, tot ce are mai bun poporul român — să-și îndeplinească permanent, în cele mai bune condiții, misiunea istorică în fața întregii națiuni ! (Aplauze și urale puterni
ce, prelungite ; se scandează înde
lung „Ceaușescu — P.C.R. !“).De asemenea, se impune să plecăm de la conferință cu hotărîrea fermă de a face totul în vederea îmbunătățirii întregii activități po- litico-ideologice și educative, pentru formarea omului nou, pentru a transforma conștiința revoluționară, educația într-o uriașă forță, care să dinamizeze activitatea în toate sectoarele vieții economice și so
ciale ! (Aplauze și urale puternice).După cum am dezbătut in conferință, avem în fața noastră probleme complexe, mari, pe care trebuie să le rezolvăm în mod corespunzător în perioada următoare. Va trebui să dăm răspunsuri noi problemelor care se ridică în noua etapă a revoluției din patria noastră, în dezvoltarea mondială în general și să facem în așa fel încît aceste răspunsuri să țină seama de realități, de cerințele dezvoltării țării noastre și de cerințele dezvoltării generale, să dea o perspectivă luminoasă înaintării României, dar și a întregii omeniri, spre socialism ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu, 
eroism — România, comunism !“).Sîntem hotărîți să acționăm și în continuare pentru realizarea politicii externe, de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Deoarece am expus pe larg aceste probleme, nu doresc să revin asupra lor. însă aș dori să asigurăm — și în încheierea lucrărilor conferinței — pe prietenii noștri de peste hotare, 

toate statele și popoarele lumii că Republica Socialistă România, poporul român vor pune și în viitor în centrul activității internaționale lupta pentru dezarmare, pentru dezarmarea nucleară și eliminarea tuturor armelor nucleare, pentru colaborare și pace cu toate națiunile lumii ! (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace „Dezarmare
— pace !“).

Stimați tovarăși,La încheierea lucrărilor Conferinței Naționale asigurăm încă o dată partidul, întregul popor că hotărîrile adoptate în deplină unanimitate dau o minunată perspectivă dezvoltării tot mai puternice a patriei noastre, ridicării ei pe noi trepte de progres, spre culmile înalte ale civilizației comuniste.Să ne întoarcem la locurile de muncă cu hotărîrea fermă de a acționa cu toate forțele în vederea realizării tuturor acestor obiective, de a face totul ca, în anii 2000, în România să triumfe pe deplin principiile socialiste și să trecem spre comunism ! (Urale și aplauze 
puternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Vom munci și vom 
lupta, țara o vom înălța !“).Să dezvoltăm tot mai puternic spiritul revoluționar, să acționăm, în orice împrejurare, ca adevărați comuniști, revoluționari, să servim, în toate împrejurările, poporul, partidul, socialismul și pacea ! 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. „Ceaușescu și 
poporul !“).Cu numai cîteva zile înainte de Conferința Națională s-a născut al 23 000 000-lea locuitor. Sîntem un popor de 23 de milioane de oameni ! 
(Aplauze prelungite). Este necesar ca —- în numele acestor 23 de milioane de oameni, și care cresc în continuare — să facem totul pentru dezvoltarea patriei noastre, să le asigurăm un viitor lumi

nos, o viață în pace și colaborare ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
și poporul !“).Să dezvoltăm puternic sentimentul patriotismului revoluționar, dragostea față de țară, de trecutul ei glorios ! Să acționăm întotdeauna în spiritul acestui patriotism, socialist, să facem totul pentru întărirea independenței și suveranității patriei noastre — România ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mindria !“).Urez tuturor participanților la conferință, comuniștilor, întregului popor noi și tot mai mari succese în muncă și vigță, multă sănătate și fericire ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !", 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria !“. în sală 
răsună puternic urarea tuturor 
participanților la conferință : 
„Ceaușescu, la mulți ani !“).Aceasta mă determină să adresez— aflîndu-ne cu puțin înainte de Anul Nou — întregului partid, întregului nostru popor, un An Nou cu succese tot mai mari, multă sănătate ! LA MULȚI ANI ! Declar închise lucrările conferinței ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu, la 
mulți ani !“, „Ceaușescu să trăiască
— România să înflorească !“. 
într-o atmosferă de puternică în
suflețire, toți cei prezenți în marea 
sală a conferinței se ridică in 
picioare, aclamă și ovaționează 
minute în șir, în deplină unitate, 
pentru Partidul Comunist Român
— forța politică conducătoare a 
întregii națiuni — pentru secre
tarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU).

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI
(Urmare din pag. I)In continuare au luat cuvîntul tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Iosif Szâsz, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R., Vasile Sava, directorul întreprinderii forestiere de exploatare și transport Suceava, Ion Mitran, redactor-șef al ziarului „Scînteia", Ileana Giurgiu, președintele Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist „1 Mai“ — Brăila, Ioan Toma, prim-secretar al Comitetului Central al U.T.C., Ștefan Alba, miner, șef de brigadă la întreprinderea minieră Petrila, județul Hunedoara, Iulian Ploștinaru, prim-secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R., Cameluța Beldie, rectorul Institutului politehnic Iași.în legătură cu măsurile organizatorice înscrise pe ordinea de zi a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușestfu, care a arătat că, de la Congresul al XIII-lea pînă în prezent, Comitetul Central al partidului s-a descompletat cu un număr de 21 de membri. Analizînd această situație, comisia aleasă de Conferința Națională propune trecerea din rîndul membrilor supleanți în rîndul membrilor Comitetului Central a 20 de tovarăși și alegerea în Comitetul Central a primului-secre- tar al C.C. al Uniunii Tineretului Comunist.în continuare, din însărcinarea comisiei, tovarășul Gheorghe Tă- nase, secretar al C.C. al P.C.R., a prezentat propunerile în vederea completării numărului membrilor Comitetului Central al partidului, care au fost aprobate în unanimitate.Conferința Națională a aprobat:— Trecerea din rîijdurile membrilor supleanți în rîndurile membrilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român a următorilor tovarăși : Constantin-Ion Deaconu, prim-secretar al Coțnite- tului județean Teleorman al P.C.R., Maria Ștefan, prim-secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R., Carol Dina, prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R., Mircea Ionescu, prim-vi- cepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Iași, Ștefania Ionescu, prim- vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Teleorman, Emiliu-Ferdinand Toth, secretar pentru problemele economice al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R., Ion Ionescu, secretar pentru problemele economice al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., Ion Constan- tinescu, viceprim-ministru al guvernului, Ion Badea, președinte al Consiliului Național al Apelor, Paraschiv Alecu, instructor al C.C. al P.C.R., Gheorghe Sprințeroiu, 

șef de sector la secția propagandă și presă a C.C. al P.C.R., Nicolae Badea, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 2 București, Nicolae Croitoru, secretar pentru problemele de propagandă al Comitetului municipal București al P.C.R., Florea Ghiță, adjunct al șefului secției propagandă și presă a C.C. al P.C.R., Gheorghe Dragomir, director al Combinatului de lianți și azbociment Fieni, județul Dîmbovița, Cameluța Beldie, rector al Institutului. politehnic Iași, Doina Va- sileScu, secretar pentru problemele de agricultură al Comitetului ju-» dețean Arad al P.C.R., Vasile Albu, instructor al C.C. al P.C.R., Ștefan Gușă, general-maior, prim-ad- junct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, Aristotel Stamatoiu, general- locotenent, adjunct ăl ministrului de interne.— Alegerea în rîndurile membrilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român a tovarășului Ioan Toma, prim-secretar al Comitetului Central al U.T.C.După pauză, lucrările au fost conduse de tovarășul Ilie Matei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R.Au luat cuvîntul tovarășii Miu Dobrescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Maria Flucsă, ministrul industriei ușoare, Mihail Curcubătă, director al Combinatului de oțeluri speciale Tîrgoviște, județul Dîmbovița, general-colonel Vasile Milea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul apărării naționale, Gheorghe Popescu, secretar al Comitetului comunal de partid Glodeanu-Siliștea, județul Buzău, Vasile Carp, prim-secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R.Delegații la conferință au fost informați că, din cei 108 tovarăși înscriși la cuvînt, au vorbit în plenul lucrărilor 53 ; în cele opt secțiuni, din 1 079 înscriși, au luat cuvîntul 234 — în total la dezbateri participînd 287 tovarăși.Apreciind că în plen și în secțiuni au luat cuvînful reprezentanți ai tuturor domeniilor și ramurilor de activitate, care s-au referit pe larg la documentele și problemele înscrise pe ordinea de zi, delegații la conferință au aprobat sistarea dezbaterilor.Ședința de închidere a lucrărilor Conferinței Naționale a fost prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român.în unanimitate, Conferința Națională a partidului a aprobat Hotărîrea pentru adoptarea ca document programatic a Raportului prezentat de tovarășul

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, cu privire la stadiul dezvoltării forțelor de producție, al societății socialiste în general, al relațiilor de producție și sociale, al democrației muncitorești-revoluționare, al perfecționării conducerii, pe baza principiilor autoconducerii și autogestiunii, al perfecționării și continuării procesului revoluționar în noua etapă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.Au fost adoptate apoi, în una

nimitate, ca documente ale Conferinței Naționale, Raportul cu privire Ia înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și a Programului partidului de dezvoltare economico-socială a României, a programelor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, aplicarea normativelor economico-financiare și creșterea eficienței economice în toate sectoarele de activitate și Raportul cu privire la dezvoltarea economică și socială echilibrată și proporțională a tuturor zonelor țării, înfăptuirea programu

lui de sistematizare a teritoriului, înflorirea necontenită a localităților patriei, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, documente care urmează să fie îmbunătățite pe baza observațiilor și propunerilor făcute în cadrul dezbaterilor.A fost adoptată, de asemenea, în unanimitate, Rezoluția Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.
Primit cu multă căldură, cu 

cele mai alese sentimente de 
dragoste și stimă, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre

tar general al Partidului Co
munist Român, a rostit cuvîntul 
de închidere a lucrărilor Confe
rinței Naționale.Urmărită cu viu interes și deplină aprobare, cuvîntarea secretarului general al partidului a fost subliniată, în repetate rînduri, cu îndelungi aplauze, urale și ovații de participanți.Lucrările Conferinței Naționale au luat sfîrșit intr-o atmosferă de profundă vibrație patriotică, de puternică unitate în jurul partidului, al secretarului său general, de fermă angajare revoluționară. S-a 

scandat, cu înflăcărare, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mindria — Ceaușescu, România !“, „Ceaușescu — La mulți ani !“.în aclamațiile participanților, pionieri și șoimi ai patriei au urcat la tribună, oferind cu multă dragoste tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.în această atmosferă de înălțător patriotism, a fost intonat Imnul Frontului Democrației și Unității Socialiste — „E scris pe tricolor unire !“.
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LUCRĂRILE SECȚIUNILOR CONFERINȚEI
Secțiunea pentru dezvoltarea forțelor de producție, 
a bazei de materii prime și a producției de energie, 
infăptuirea programului de dezvoltare economică 

si socială a tăriiLucrările secțiunii, la care au participat 635 de delegați și invitați și au luat cuvintul 23 de tovarăși, au fost conduse de tovarășul CONSTANTIN 
DĂSCĂLESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R., prim-ministru al guvernului.în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii : Constantin Dinu, Iulian Cos- tescu. Constantin Chirilă, Teodor Antonescu, Maria Ghițulică, Constantin Giogu, Petre Zimbran. Ion Ungur. Alexandru Pele, Nicolae Amza. Năstase Ioniță, Dumitru Constantin, Vasile Baltac, Ion Geam- bașu, Alexandru Dinu, Ion Constantinescu, Adrian Stoica, Gheorghe Mîrzac, Alexandru Tudorof. Valeriu Stănculescu, Lucia Roșea, Alexandru Roșu. Laurențiu Toader.Participanții au subliniat importanța deosebită, teoretică și practică, a Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia Conferința Națională a partidului, strălucit model de analiză științifică a problemelor fundamentale ale dezvoltării societății românești în prezent și perspectivă, a aspectelor majore ale vieții internaționale, exprimîndu-și adeziunea deplină față de conținutul Raportului, al celorlalte documente supuse dezbaterii, față de politica înțeleaptă internă și externă a partidului și statului nostru. în unanimitate, participanții la dezbateri au adus un vibrant omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, erou intre eroii națiunii, ctitor clarvăzător al României socialiste. A fost subliniată contribuția de seamă a tovarășei Elena Ceaușescu. om de știință de largă recunoaștere internațională, la fundamentarea și transpunerea în viată a politicii partidului și statului, la continua dezvoltare a științei. învățămintului și culturii românești. Vorbitorii au înfățișat mărețele realizări obținute în toate județele țării și în Capitală. în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, care se constituie într-o epocă de transformări revoluționare fără precedent în istoria patriei, ce va rămîne înscrisă pentru totdeauna în conștiința națiunii cu numele ctitorului ei, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Participanții la dezbateri au reliefat modul în care colectivele de oameni ai muncii pe care le reprezintă au acționat pentru infăptuirea hotărîrilor Congresului al XlII-lea al P.C.R., a indicațiilor secretarului general al partidului cu privire la creșterea răspunderii organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii, pentru dezvoltarea bazei de materii prime, sporirea producției de energie electrică, și îndeosebi a celei pe bază de cărbune, gospodărirea cu maximă eficiență a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei.Dezbaterile au fost marcate de un pronunțat spirit de lucru, critic și autocritic, scoțând în evidență carențele ce s-au manifestat în diferite sectoare de activitate. Un accent deosebit a fost pus pe analiza lipsurilor și neajunsurilor manifestate in realizarea sarcinilor privind dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, valorificarea resurselor refolosibile, reducerea consumurilor și. a , stocurilor, perfecționarea organizării și modernizarea proceselor do producție și altele.Din dezbateri ska desprins concluzia că în domeniul minier există posibilități reale de sporire a producției de cărbune prin folosirea deplină a capacităților de producție și a utilajelor din dotare. Participanții la dezbateri s-au angajat să acționeze cu fermitate pentru înfăptuirea integrală a măsurilor stabilite de conducerea partidului privind creșterea producției de lignit și asigurarea livrărilor ritmice de cărbune la termocentrale. A fost subliniată necesitatea folosirii cu randament sporit a utilajelor
Secțiunea pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și gospodărirea apelorLucrările secțiunii, la care au luat parte 478 de delegați și invitați și au fost conduse de tovarășul VASILEluat cuvintul 29 de tovarăși, au 
BĂR8ULESCU. secretar al C.C. al în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii : Anton Lungu. Nicolae Stan, Maria Vintilă, Florentin Cîrpan, Nicolae Neacșu, Maria Georgescu, Ștefan Bogar, Gheorghe Duma, Zamfira Sîrghi, Nicolae Mantz, Teodor Teleman, loan Foriș, Gheorghe Enică, Marin Firan, Ileana Redean, Ștefan Mazilu, Traian Gîrba, Anghel Gheorghe, Tiberiu Mureșan, Alexandra Militaru, Gheorghe Dinică, Aurel Gorun, Ana Mircea Ferentz, Alexandru Davidescu, Maria Petcu, Ion Deaconu, Teodor Paraschiv, Marin Capisizu, Mihai Bîrliga.Participanții la lucrările secțiunii, subliniind importanta documentelor supuse dezbaterii și, in primul rînd, bogăția de idei din Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. au analizat într-un spirit de înaltă responsabilitate activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de comuniști, de toți oamenii muncii din agricultură, precum și căile concrete ce trebuie urmate pentru a realiza în următorii ani ai cincinalului producții superioare, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare, al obiectivelor planului. Vorbitorii au pus cu putere in lumină rolul hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu in elaborarea și infăptuirea cutezătoarelor programe de dezvoltare economico-socială a României socialiste, în stabilirea obiectivelor noii revoluții agrare, in elaborarea și realizarea politicii de făurire a unei agriculturi intensive. Participanții au scos în evidență faptul că. aflat într-un permanent dialog cu oamenii muncii din agricultură, secretarul general al partidului a analizat împreună cu specialiștii și lucrătorii de pe ogoare modul în care se înfăptuiesc măsurile prin programele elaborate și a indicat soluțiile ce trebuie adoptate în continuare pentru ca obiectivele prevăzute cțe Congresul al XlII-lea al partidului să fie realizate in cele mai bune condiții.In cadrul dezbaterilor a fost subliniată contribuția esențială a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de largă recunoaștere internațională, la orientarea și stimularea activității de cercetare științifică și introducere rapidă a noului în toate domeniile de activitate, la aplicarea in viață a politicii partidului în domeniile științei. învățămintului și culturii — factori decisivi pentru mersul ferm al patriei noastre pe calea progresului și înfloririi multilaterale.Punînd în evidență marile posibilități de care dispune agricultura noastră, vorbitorii au subliniat că realizările obținute pină în prezent constituie cea mai bună dovadă că, prin folosirea judicioasă a potențialului material, tehnic și uman, există condiții reale pentru realizarea unei creșteri substanțiale a producției agricole.Abordând problemele sporirii producției agricole. vorbitorii au acordat o atenție deosebită folosirii integrale și intensive a fondului funciar. insistînd, mai ales, a- supra măsurilor ce trebuie luate în vederea bunei gospodăriri și a protejării terenurilor agricole și forestiere, efectuării amplelor lucrări de irigații, desecări și de 

din sectorul extractiv. în mod autocritic s-a arătat că funcționarea defectuoasă a acestora s-a datorat și modului în care ele au fost reparate și întreținute, propunîn- du-se măsuri pentru îmbunătățirea acestei activități. Totodată, au fost accentuate răspunderile ce revin furnizorilor de utilaje, care trebuie să se mobilizeze exemplar pentru execuția la termen a echipamentelor și realizarea unor produse de calitate, cu fiabilitate sporită.Cei care au abordat problemele extracției țițeiului și gazelor au arătat neajunsurile în activitatea din acest an, care au dus la nerealizarea sarcinilor de plan, și s-au angajat să depună toate, eforturile pentru eliminarea acestora și îndeplinirea exemplară a planului pe anul 1988. Au fost evidențiate cu claritate măsurile pentru obținerea unor rezultate cît mai bune în acest important domeniu.Vorbitorii care au reprezentat domeniul energetic au subliniat că se va acționa cu toată hotărirea pentru creșterea producției de energie electrică, cu precădere a celei realizate pe bază de cărbune. Au fost relevate serioasele lipsuri din activitatea de reparații și modernizări ale grupurilor e- nergetice și măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea de fond a acestei activități. A fost subliniată cu toată fermitatea necesitatea întăririi ordinii și disciplinei, a ridicării nivelului profesional al tuturor lucrătorilor din acest sector vital al economiei naționale. Totodată, s-a evidențiat importanta urgentării lucrărilor de la centrala nucleară Cernavodă, unde vor trebui să intre în funcțiune primele grupuri,O serie de intervenții s-au referit pe larg la unele probleme din metalurgie, construcții de mașini, chimie și industria ușoară, criticîndu-se neajunsurile manifestate în activitatea de producție, care au determinat nerealizări în ceea ce privește producția fizică, punerile în funcțiune a unor obiective de investiții și livrările de mărfuri la export. în spirit de exigență comunistă, vorbitorii s-au angajat să elimine hotărît aceste lipsuri și să acționeze cu 'fermitate pentru înfăptuirea în cit mal bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an și pregătirea corespunzătoare a producției anului 1988. S-a subliniat necesitatea ca organele și organizațiile de partid să dovedească mai multă perseverență în îndeplinirea programelor, să manifeste exigență față de orice abatere de la normele eticii și echității socialiste, să militeze pentru întronarea unei riguroase discipline.Vorbitorii au formulat o serie de propuneri care vizează mai buna organizare a producției și a muncii, valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor și energiei, implicarea cu răspundere comunistă. revoluționară a organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor colective, a tuturor oamenilor muncii în vederea creșterii, calității muncii, sporirii eficienței in toate domeniile de activitate.Participanții la dezbateri s-au ăngajăt să acționeze cu hotărîre, în spirit revoluționar, pentru aplicarea în viață a indicațiilor și orientărilor cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Secretarul general al partidului, a hotărîrilor Conferinței Naționale, a partidului, in vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pe luna decembrie 1987 și anul 1988, înlăturării tuturor neajunsurilor, îndeplinirii exemplare a hotărîrilor de partid și a legilor țării.

P.C.R.combatere a eroziunii solului. Avînd conștiința clară a neajunsurilor din acest domeniu, a cauzelor care le-au generat, precum și a măsurilor ce se impun, numeroși vorbitori au insistat asupra cerinței de a se acționa cu și mai multă fermitate pentru punerea în valoare a rezervelor mari existente în ce privește sporirea randamentelor la hectar, la culturile de cereale și plante tehnice, prin cultivarea unor soiuri și hibrizi de înaltă productivitate, prin respectarea riguroasă a tehnologiilor. Analizînd cu înaltă exigență activitatea desfășurată în acest sector, participanții au arătat că rezultatele nesatisfăcătoare se datorează nu atît condițiilor climatice mai puțin favorabile, cît unor neajunsuri in activitatea organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor de conducere din unități. care. în unele cazuri, nu au luat măsuri ferme pentru a se respecta tehnologiile pentru fiecare cultură. Unele organe agricole și specialiști din unități nu au acționat cu destulă fermitate pentru stabilirea asolamentelor și a structurii culturii în funcție de specificul fiecărei zone.Un loc important în cadrul dezbaterilor l-a ocupat preocuparea pentru sporirea producției zootehnice, vorbitorii insistînd pe larg asupra măsurilor ce se cer întreprinse în vederea creșterii mai rapide a efectivelor. îmbunătățirii activității de a- meliorare șl selecție; respectării normelor de îngrijire și. furajare a animalelor. întronării unui spirit exigent în întreaga muncă desfășurată de cei ce lucrează în acest domeniu. In mod deosebit s-a accentuat asupra necesității de a se aplica acele măsuri tehnice care să asigure creșterea producției de furaje pe unitatea de suprafață și de a se organiza pretutindeni instalații speciale pentru prepararea nutrețurilor.A fost subliniată, de asemenea, cerința valorificării superioare a materiilor prime in industria alimentară, îmbunătățirii și diversificării produselor, a reducerii consumurilor specifice, ceea ce impune perfecționarea permanentă a tehnologiilor și ridicarea nivelului profesional al intregului personal din acest sector.In cursul dezbaterilor a fost scoasă în evidență și necesitatea aplicării măsurilor care decurg din Legea privind conservarea, protejarea și dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor rațională, economică și menținerea echilibrului ecologic, cerîndu-se organelor și organizațiilor de partid să sprijine direct și nemijlocit acțiunile ce se inițiază în vederea aplicării normelor de conservare, protejare. îngrijire și exploatare a pădurilor, a celor de împăduriri și de regenerare a terenurilor din fondul forestier.In cuvintul lor. toți participanții au subliniat cu tărie că. în spiritul documentelor Conferinței Naționale, al indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, vor acționa ferm, cu toată priceperea și dăruirea, pentru realizarea programelor din agricultură, silvicultură. industria alimentară și gospodărirea apelor.

Secțiunea pentru cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică, introducerea progresului tehnic, 
perfecționarea organizării și modernizarea 
proceselor de producție, a invățămintului, 

pregătirea forței de muncă și a cadrelorLucrările secțiunii au fost conduse de tovarășa ELENA CEAUȘESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului. La lucrări au participat 488 de delegați-și invitați și au luat cuvintul 29 de tovarăși.In cadrul dezbaterilor au luat cuvintul următorii tovarăși : Ioan Savu. Mihail Flo- rescu. loan Anton, Nicolae David, Dorel Popa, Maxim Berghianu, Gheorghe Stoian, Matei Ani, Gheorghe Marcu, Pavel Zarcula, Elena Căpităneanu, Ion lonescu, Nicolae Comșa, Elena Fazakaș, Lucian Marin, George Anastasiu, Eugen Florescu, Estera Makai. Mihail Brebinaru. Elița Boji. Aurel Coleașă. Elena Albu. Grigore Dima. Paras- chiva Tănase. Mihai Nicolescu. Ion Tudor, Ioan Jinga, Aristița Tănase, Nicolae Spînu.într-o atmosferă însuflețitoare. de puternică angajare comunistă, participanții și-au manifestat unanim adeziunea fată de tezele și orientările de excepțională însemnătate teoretică și practică cuprinse în strălucitul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — model de analiză aprofundată a problemelor fundamentale ale procesului revoluționar de construire a noii societăți, document programatic ce prefigurează cu claritate înaintarea fermă a patriei noastre ne drumul glorios al revoluției și construcției socialiste. De asemenea. vorbitorii și-au exprimat acordul față de celelalte documente supuse dezbaterii și adoptării în cadrul Conferinței Naționale.Vorbitorii și-au exprimat sentimentele de înaltă prețuire si profundă dragoste fată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, relevînd. cu profundă mîndrie patriotică și aleasă recunoștință, contribuția sa hotărâtoare la definirea cu clarviziune a rolului științei și invățămîn- tului în dezvoltarea economico-socială a tării, a acțiunii acestora ca factori de cea mai mare importantă ai progresului contemporan.în același timp, delegații și invitații au dat expresie simțămintelor ce le nutresc față de activitatea neobosită a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului și statului nostru, strălucit om de știință de largă recunoaștere și prețuire internațională, pentru contribuția remarcabilă pe care o aduce la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a tării, la afirmarea in lume a cauzei păcii, progresului și înțelegerii, pentru înalta competență și exemplara dăruire cu care coordonează si îndrumă. zi de zi, activitatea complexă in domeniul cercetării. învățămintului și culturii românești.în cadrul dezbaterilor s-a arătat că efortul majorității colectivelor de muncă din unitățile de cercetare științifică, inginerie tehnologică. de proiectare, specialiștii din invățămîntul superior și-au mobilizat întreaga capacitate creatoare pentru încheierea cu rezultate cît măi bune a celui de-âl doilea an al cincinalului. acționînd consecvent pentru dezvoltarea modernă, intensivă a industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei naționale, pentru valorificarea superioară a resurselor tării, promovarea largă a progresului tehnic. înfăptuirea obiectivelor revoluției tehnico-științifice si ale noii revoluții agrare, perfecționarea întregii activități economice. S-a relevat că. în a- ceastă perioadă, cercetarea științifică si-a adus contribuția la soluționarea nemijlocită a unor importante probleme privind înfăptuirea programelor de organizare si modernizare a proceselor de producție, importantă acțiune ce asigură astăzi o creștere mai accentuată a productivității muncii, ridicarea calității produselor, diminuarea substanțială a consumurilor si cheltuielilor de producție, sporirea eficientei economice în toate domeniile.Participanții la dezbateri au apreciat că rezultatele puteau fi și mai bune dacă s-ar fi acționat cu mai multă hotărîre pentru valorificarea deplină a puternicului poten-
Secțiunea pentru investiții, construcții, 

transporturi și telecomunicațiiLa lucrările secțiunii, conduse de tovarășul LUDOVIC FAZEKAS, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, au participat 354 de delegați și invitați și au luat cuvintul 38 de tovarăși.în cadrul dezbaterilor au luat .cuvintul tovarășii : Ion Popa. Radu Gheorghe Suman. Petru Toma, Domneliu Manea, loan Nistor, Elena Postolache, Ion Militaru, Ion Galescu, Ion Puiu, Ion Voineag, Dumitru Aurel Popa, Gheorghe Nicolae, Stere Chirițescu, Gheorghe Popescu, Marin Cris- tea, Gheorghe Roman, Alexandru Stroeș- teanu. Ion Cățoiu, Maria Sasu, Olah Lazlo, Ion Popescu, Dumitru Puiu, Iosif Andrei Roth. Vasile Negoită, Eugenia Popa, Anghel Rusu, Nicolae Mănescu, Anghel Neacșu, Gheorghe Tomegea, Ion Waichel, Tiberius Bîrdac, Florea Lazăr, Vasile Ardelean, Laurențiu Țoringhibel. Ionel Ion Nistor, Vasile Anton, Petrea Găburici, Vasile Georgescu. Aurelian Ungureanu.Participanții la dezbateri au dat expresia unanimei și entuziastei adeziuni a oamenilor muncii din patria noastră la ideile, indicațiile și orientările cuprinse in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, document de inestimabilă valoare teoretică și practică, model strălucit de analiză științifică a realităților economico-sociale și politice ale României și ale lumii contemporane, care deschide noi căi și perspective de dezvoltare și perfecționare a democrației noastre muncitorești-revoluțio- nare, de angajare a energiilor creatoare ale întregului popor in infăptuirea neabătută a istoricelor hotăriri ale Congresului al XlII-lea al partidului, in asigurarea progresului neîntrerupt al patriei noastre socialiste, .sporirea necontenită a bunăstării materiale și spirituale a întregii națiuni.Au fost exprimate sentimentele de aleasă stimă și prețuire față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al-partidului, om de știință de largă recunoaștere internațională, pentru rolul său important în elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării, pentru contribuția sa determinantă la progresul științei și învățămintului în patria noastră.Participanții la dezbateri au evidențiat eforturile depuse de colectivele de oameni ai muncii din unitățile de construcții, transporturi și telecomunicații pentru realizarea sarcinilor de plan, punerea în funcțiune la termen a noilor capacități de producție, reducerea consumurilor specifice de materiale și energie, economisirea la maximum a combustibililor, folosirea intensivă a capacităților de producție și a 

tial de creație de care dispun unitățile noastre de cercetare si dezvoltare tehnologică. dacă în efortul de promovare și- generalizare a noului specialiștii din învățământul superior și cadrele tehnico-ingine- rești din producție s-ar fi implicat mai activ.S-a subliniat, totodată, necesitatea asigurării unei și mai puternice devansări de către cercetarea științifică a cerințelor dezvoltării economiei, adoptării unor măsuri eficiente pentru reducerea mai accentuată a timpului de efectuare a cercetărilor, valorificarea si generalizarea operativă a rezultatelor acestora.Participanții Ia dezbateri s-au referit la acțiunile întreprinse în cadrul programelor pentru dezvoltarea in continuare a bazei proprii de materii prime și materiale, de valorificare superioară a acestora, de re- condiționare a pieselor de schimb și suban- samblelor. de ridicare mai accentuată a productivității muncii, a nivelului tehnic si calitativ al produselor.In cadrul dezbaterilor s-au făcut numeroase propuneri privind găsirea de noi soluții, mai eficiente, pentru înlocuirea otelurilor aliate, și îndeosebi înalt aliate, ca și pentru reducerea substanțială a consumului de metale neferoase, îmbunătățirea activității de modernizare a proceselor tehnologice. de implementare a progresului tehnic. de accelerare a introducerii rezultatelor cercetării în industrie, de modernizare â unor instalații și mașini vechi care înregistrează consumuri energetice mari si productivități reduse, creșterea gradului de mecanizare automatizare și robotizare a proceselor tehnologice, de asimilare și introducere în fabricație a unor produse noi, cu parametri tehhico-economici si funcționali la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial.Majoritatea vorbitorilor au relevat, ca o preocupare prioritară, intensificarea activității de cercetare și inginerie tehnologică în vederea creșterii calitative și cantitative a producției pentru export, atît în unitățile proprii, cît și în întreprinderile industriale care beneficiază de rezultatele cercetării.S-a relevat că unitățile de învățământ situează la baza întregii activități de asigurare a forței de muncă orientările date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in legătură cu necesitatea ca programul de pregătire a cadrelor să se realizeze corelat cu dezvoltarea economico-socială a tării. în acest sens, au fost prezentate acțiunile întreprinde pentru perfecționarea pregătirii forței de muncă, în strînsă legătură cu diversificarea cerințelor economiei, cu exigentele progresului tehnic, ale introducerii metodelor noi de conducere, nevoia legării tot mai strinse a procesului de . invățămînț de, activitatea productivă și certfătâreâ științifică.Au fost analizate. în același timp, deficientele manifestate în activitatea unor ministere. centrale industriale. întreprinderi, instituții de cercetare si invățămînț, în ceea ce privește dezvoltarea creației tehnice originale, aplicarea rapidă a rezultatelor sale în producție, pregătirea si perfecționarea continuă a forței de muncă, făcîn- du-se numeroase propuneri concrete de îmbunătățire a muncii în aceste domenii.Participanții la lucrările secțiunii au dat expresie atașamentului deplin al comuniștilor. al tuturor celor ce lucrează în domeniul cercetării științifice si invățămintului față de politica partidului și statului, hotă- ririi lor ferme de a o transpune neabătut în viață, de a înfăptui exemplar orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. obiectivele stabilite de Congresul al XlII-lea și Conferința Națională ale partidului.

mijloacelor de transport, urgentarea atingerii parametrilor proiectați ai tuturor investițiilor, aplicarea fermă a principiilor mecanismului economico-financiar. a auto- conducerii și autogestiunii, creșterea substanțială a productivității muncii și a eficienței economice în toate sectoarele.In lumina indicațiilor și sarcinilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorii s-au referit. în spirit critic și autocritic, la unele neîmplinita și .rămîneri în urmă față de indicatorii de plan datorate în primul rînd unor deficiențe, lipsuri și neajunsuri din propria activitate, pentru înlăturarea cărora s-au adoptat măsuri corespunzătoare și se acționează cu hotărîre pentru aplicarea lor în practică.A fost evidențiată însemnătatea creșterii mai accentuate a eficienței economice prin aplicarea cu consecvență a proiectelor-tip, a tehnologiilor și materialelor tipizate și reducerea substanțială a utilizării materialelor energointensive și a celor care scumpesc investițiile, aplicarea cu hotărire a măsurilor din programele aprobate privind perfecționarea organizării și modernizarea producției, micșorarea cheltuielilor de producție și, în primul rind, a celor materiale, diminuarea stocurilor și încadrarea strictă în normativele aprobate. In cursul dezbaterilor a fost reliefată necesitatea intensificării procesului de introducere a progresului tehnic, pe baza căruia se pot asigura creșterea calității și siguranței in exploatare a construcțiilor, diminuarea consumurilor de materiale și a mijloacelor financiare. îmbunătățirea organizării și desfășurării ritmice a lucrărilor pe șantiere, folosirea cu randament maxim a utilajelor de construcții, reducerea ponderii lucrărilor de construcții in totalul investițiilor, eliminarea risipei sub orice formă, a supradimensionărilor inutile și costisitoare ale construcțiilor. întărirea ordinii și disciplinei în muncă.Pornindu-se de la lipsurile manifestate în realizarea unor prevederi ale planului pe acest an, s-a subliniat necesitatea de a se urgenta livrarea utilajelor tehnologice, cu prioritate a celor destinate capacităților . de producție cu termene de punere in funcțiune in acest an și în anul viitor, lichidării de către unitățile furnizoare a restanțelor existente la materiale de construcții și utilaje, adoptării unor măsuri de îmbunătățire a calității produselor. în scopul eliminării remedierilor ce duc la consumuri nejustificate și costuri sporite.

In spiritul exigentelor și sarcinilor cuprinse in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, participanții la dezbateri au arătat că se impune să se acționeze cu mai multă fermitate in direcția asigu- rii mijloacelor pentru satisfacerea în mod operativ a necesităților de transport ale economiei, utilizării capacităților feroviare la nivelul indicilor planificați. încadrării în normele de consum de energie electrică, combustibili și materiale și au făcut propuneri privind creșterea indicilor de utilizare a materialului rulant, a parcului auto, a flotei și aeronavelor prin folosirea lor Ia capacitatea maximă, creșterea substanțială a participării flotei noastre maritime la realizarea comerțului exterior și a volumului de mărfuri transportat pe apă. S-a subliniat, totodată, importanța adoptării și aplicării neîntîrziate a unor măsuri privind optimizarea fluxurilor de transport, pregătirea corespunzătoare a fronturilor de încărcare-descărcare din porturi și marile combinate. întărirea ordinii, disciplinei și responsabilității personalului din siguranța circulației și navigației, creșterea eficientei economice. reducerea costurilor și a stocurilor materiale, recuperarea neîntîrzia- tă a răminerilor in urmă și pregătirea
Secțiunea pentru dezvoltarea economico-socială 
echilibrată și proporțională a tuturor zonelor țării, 

sistematizarea teritoriului, creșterea nivelului 
de trai, ridicarea continuă a calității vieții, 
dezvoltarea producției bunurilor de consum, 
a comerțului și serviciilor pentru populațieLa lucrările secțiunii, conduse de tovarășul GHEORGHE RADULESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, au participat 625 delegați și invitați și au luat cuvintul 26 detovarăși.Au luat cuvintul tovarășii : Simion Cotoi, Trifon Darie, Pantelimon Găvănescu. Elena Verona Burtea, Elena Savu, Alexandru Mocanu, Ionel .Miclăuș, Niculai Mitroi, Emma Eugenia Ursache, Neculai Buzdugan, Dumitru Dorofteiu, Szotyori Ernest. Emilia Rednic, Gheorghe Anghel, Chirila Gherman, Maria Subțirelu, Elena-Doina Ciupea, luliu Marton, Ion Dumitrescu, Nicolae Ga- nea, Lenuța Vișan, Nicolae Popescu, Ioan- Vasile Neșu, Florea Udma, Iosif Molnar, Veronica Ciobănete.în unanimitate, participanții la dezbateri și-au exprimat deplina aprobare față de Raportul prezentat Conferinței Naționale de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — analiză profund științifică a activității multilaterale desfășurate de organele și organizațiile de partid, de comuniști, de toți oamenii muncii pentru propășirea României socialiste — care conturează măsurile și orientările de natură să asigure îndeplinirea integrală a hotărîrilor Congresului,al XlII-lea al partidului, creșterea și mai puternică în continuare a forțelor de producție, dezvoltarea' științei, învățămintului, culturii, perfecționarea activității în toate sectoarele vieții economice și sociale.în spiritul orientărilor și sarcinilor cuprinse în Raport, dezbaterile din cadrul secțiunii au scos în evidență munca desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru dezvoltarea economico-socială echilibrată și proporțională a tuturor zonelor țării, dindu-se o înaltă apreciere politicii înțelepte a partidului de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. A fost relevat faptul că prin planurile de investiții s-a asigurat construirea a circa 180 noi platforme industriale, repartizate în toate zonele, că în fiecare județ s-au creat cel puțin 4—5 centre industriale, dezvoltindu-se corespunzător consiliile irtdustrial-agrare, celelalte activități.Vorbitorii au subliniat faptul că în dezvoltarea economico-socială in profil teritorial este necesar să se acorde o atenție sporită asigurării echilibrului ecologic, să se acționeze cu toată hotărirea împotriva fenomenelor de poluare, apărarea naturii constituind o parte inseparabilă, organică, de însemnătate deosebită in opera de construcție socialistă.Au fost analizate pe larg problemele sistematizării teritoriului. Vorbitorii, punind în evidență reușitele din acest domeniu, s-au referit în mod critic și autocritic la unele abateri de la normele legale privind sistematizarea și s-au ahgajat să acționeze cu toată hotărirea in direcția înfăptuirii programelor, stabilite, pentru re- stringerea suprafețelor construite, pentru modernizarea orașelor și îndeosebi a comunelor, astfel incit, pină în anul 2000, acest .amplu proces să se încheie în linii generale și la sate.în cadrul dezbaterilor s-a insistat asupra necesității ca organele și organizațiile de partid din sfera vieții sociale să-și îmbunătățească stilul și metodele de muncă, acțio- nind ferm pentru eliminarea neajunsurilor, a unor acte arbitrare, neconforme cu prevederile legale, combâtînd cu mai multă fermitate formalismul, manifestările de automulțumlre. rutină, și superficialitate, de birocratizare a activității unor instituții și a unor cadre.S-a subliniat cu pregnanță că realizarea
Secțiunea pentru activitatea internațională 

a partidului și statului și comerț exteriorLucrările secțiunii, cuvintul 26 de tovarăși, supleant al ComitetuluiAu luat cuvintul tovarășii : Elena Pugna, loan Cimpean. Aurel Duma, Pantelimon Ungureanu, Gheorghe Mihalache, Constantin Stanca, Florea Marin, Tamara Dobrin, Ferdinand Nagy, Cornel Roman. Eugenia Țicău. Alexandru lonescu, George Petre, Elena Ciocan, Ion Giuvelcă, Alexandrina Diaconescu, Nicolae Badea. Agurița Alexan- drescu, Constantin Rusu, Dumitru Grigo- rescu, Nicodim Roșea, Gheorghe Marinică, Ștefan Korodi, Simion Lupșan, Eugen Roland lonescu, Maria Ștefan.Participanții la dezbateri au dat expresie adeziunii și aprobării depline față de ideile, tezele și orientările de excepțională valoare teoretică și practică cuprinse în Raportul prezentat Conferinței Naționale a partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitor strălucit al României moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, față de întreaga activitate internațională a partidului și statului, pusă în slujba idealurilor de pace, înțelegere și progres ale poporului român, ale tuturor popoarelor lumii, în unanimitate, vorbitorii au dat o înaltă apreciere rolului hotăritor al secretarului general al partidului in elaborarea și transpunerea în viață a acestei politici, de profundă rezonanță internațională, în 

exemplară a realizării sarcinilor de plan încă din primele zile ale viitorului an.Totodată, în cuvintul participanților au fost criticate cazurile frecvente de hedes- cărcare in timp util a vagoanelor sosite în marile combinate industriale, centrale electrice și de termoficare, în alte unități economice, sojicitîndu-se creșterea operativității și -responsabilității acestora pentru e- liminarea neajunsurilor privind imobilizarea nejustificată a mijloacelor de transport.Angajîndu-se plenar, în numele colectivelor de oameni ai muncii pe care îi reprezintă să realizeze exemplar sarcinile ce le revin, toți participanții la dezbateri au asigurat conducerea partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, că vor acționa cu fermitate și răspundere pentru combaterea spiritului de automulțumire, de birocratism și formalism, de neglijență și lipsă de răspundere în realizarea sarcinilor, exprimînd hotărirea de a munci cu abnegație și spirit revoluționar pentru a asigura realizarea unei noi calități a muncii în domeniile de activitate pe care le reprezintă, vor acționa cu fermitate pentru transpunerea în viață a hotărîrilor adoptate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român.

obiectivelor din Programul partidului de creștere a nivelului de trai în actualul cincinal este nemijlocit condiționată de îndeplinirea integrală a sarcinilor de producție. a indicatorilor de eficiență în fiecare unitate economică, creșterea avuției naționale și a venitului național constituind temelia sporirii veniturilor populației, a bunăstării întregului popor. In acest context s-a exprimat satisfacția față de hotă- rîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., adoptată la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca. incepind din acest an. 50 la sută din fondul de participare la beneficii să fie plătit oamenilor muncii în cursul lunii decembrie, pînă la sfîrșitul anului, iar restul de 50 la sută în prima parte a anului, la încheierea bilanțului general.'în același timp, s-a exprimat deplina satisfacție și recunoștința față de propunerea făcută Conferinței Naționale de secretarul general al partidului, privind adoptarea hotăririi ca, începînd din a doua jumătate a anului 1988, să se treacă la majorarea retribuției tuturor oamenilor muncii cu circa 10 la sută, astfel incit, in 1990. toate categoriile de personal să primească retribuția majorată.Participanții au analizat, totodată, într-o pronunțată atmosferă de lucru, de profundă angajare comunistă, activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de consiliile oamenilor muncii din sectoarele producției bunurilor de consum, ale comerțului și serviciilor, pentru infăptuirea prevederilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru realizarea angajamentelor asumate. Cei ■ ce au luat cuvintul s-au referit in mod deosebit la necesitatea înfăptuirii în condiții corespunzătoare a programelor de autoaprovi- zionare, insistînd asupra necesității intensificării livrărilor de produse agroalimen- tare la fondul de stat, a îmbunătățirii aprovizionării și desfacerii bunurilor de consum.Pentru îmbunătățirea muncii în sectoarele supuse analizei secțiunii, participanții la dezbateri au formulat numeroase propuneri privind amplasarea noilor obiective de investiții. înființarea de noi unități de mică industrie care să pună în valoare resursele locale de materii prime și forță de muncă, diversificarea în continuare a gamei sortimentale și îmbunătățirea calității bunurilor de consum, adaptarea într-o măsură sporită a serviciilor la cerințele populației, îmbunătățirea activității de planificare, avizare și aprobare a lucrărilor de investiții din fondurile realizate conform Legii nr. 1/1985. fereșterea competentei organelor locale în acest domeniu, utilizarea cu prioritate a fondurilor din contribuția bănească a populației pentru dezvoltarea economico-socială a localităților, aplicarea unor măsuri care să asigure îmbunătățirea în continuare a condițiilor de muncă și viață ale oamenilor muncii.Exprimindu-și acordul deplin față de documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționale, vorbitorii s-au angajat să-și mobilizeze toate forțele, întreaga lor capacitate și putere de muncă pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin, cu convingerea fermă că hotărîrile ce se vor adopta vor deschide noi orizonturi de progres României socialiste. sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, t o vă r ă ș u 1 Nicolae Ceaușescu.

la care au participat 419 delegați și invitați și au luat au fost conduse de tovarășul ION STOIAN, membru Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.fundamentarea unui nou mod de gindife și abordare a marilor probleme ale contemporaneității, care să corespundă aspirațiilor legitime ale întregii omeniri.în cadrul dezbaterilor a fost pusă în lumină unitatea dialectică dintre activitatea de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei și politica externă novatoare, constructivă a partidului și statului nostru. Vorbitorii au arătat că dinamismul, consecventa și larga deschidere imprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu întregii activități internaționale a României socialiste își găsesc expresia în dezvoltarea neîntreruptă a relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare. cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. în participarea susținută la diviziunea internațională a muncii, exprimîndu-și sprijinul față de orientarea programatică din Raport referitoare la continuarea neabătută a acestei politici constructive, ce se bucură de o binemeritată apreciere pe toate meridianele globului. In mod deosebit a fost relevată însemnătatea hotă-
(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a) ntoare a dialogului la nivel înalt, a vizitelor întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in numeroase țări de pe toate continentele, pentru amplificarea și diversificarea raporturilor pe plan politic, economic și în alte domenii de activitate ale României socialiste.în numele comuniștilor, al întregului popor, vorbitorii au afirmat deplina adeziune față de inițiativele, acțiunile și demersurile consecvente ale președintelui României, permanent confirmate de viață, consacrate edificării unei lumi fără arme și războaie, a păcii, libertății și independenței popoarelor. A fost exprimat deplinul acord față de aprecierile din Raport privind imperativul opririi cursei înarmărilor și trecerii neintirziate la dezarmare. în primul rînd la dezarmarea nucleară, asigurării dreptului suprem al oamenilor la pace, la viață — ca problemă fundamentală a epocii noastre.însușindu-și pe deplin aprecierile din Raport cu privire la însemnătatea istorică a tratatului sovieto-american de lichidare a rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune, participanții au subliniat necesitatea intensificării eforturilor forțelor realiste, ale popoarelor din întreaga lume pentru ca acest prim pas pe calea dezarmării nucleare să fie urmat de noi măsuri în vederea eliminării tuturor armelor nucleare din Europa și întreaga lume, încetării experiențelor atomice, lichidării armelor chimice, reducerii radicale a armamentelor convenționale și a cheltuielilor militare, opririi militarizării Cosmosului.în lumina analizei și aprecierilor din Raport, s-a accentuat marea răspundere ce revine statelor și popoarelor continentului nostru în ansamblul procesului dezarmării, în făurirea unei Europe unite, a păcii, securității și colaborării.Vorbitorii au relevat justețea și larga recunoaștere internațională de care se bucură poziția României în ce privește necesitatea încetării tuturor conflictelor militare din diferite zone ale lumii și soluționării acestora, a oricăror probleme litigioase dintre state, exclusiv pe calea tratativelor.Dezbaterile secțiunii au pus în evidență realismul și caracterul constructiv al poziției României cu privire la căile de rezolvare a problemelor subdezvoltării, de depășire a crizei economice și financiare actuale. de instaurare a noii ordini economice mondiale. în acest sens, s-a subliniat însemnătatea renunțării cu desăvirșire la practicile spoliatorii ale capitalului finan
Secțiunea pentru problemele orînduirii sociale 
și de stat, conducerii științifice a societății 

și dezvoltării democrației socialiste, perfecționării 
mecanismului economico-financiar și ridicării 

continue a eficienței activității economiceLa lucrările secțiunii, conduse de tovarășul MANEA MĂNESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, au participat 451 de delegați și invitați și au luat cuvîntul 40 de tovarăși.în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii : Andrei Sorcoiu, Alexandru Bănică, Teodora Cozgarea, Dumitru Dinu, Marin Păun, Nicolae Bușui, Petru Oniță, Gavril Costea, Maria Bobu, Ștefan Rab, Ion Baciu, Florea Dumitrescu, Ladislau Tokoș, Mircea Ionescu, Ioan Pavel, Iancu Milulescu. Ironim Buda, Decebal Urdea, Neculai Gulută, Ion Zipiș, Florian Mihai, Victorel Lupu, Doina Harda, Mihai Chihaia, Cecilia Butucel. Grigore Popescu, Ioana Tănase, Elisabeta Stătescu, Petru Moț, Gheorghe David, Alexandru Nicolae, Maria Bucerzan, Iulian Lungu, Gheorghe Ichim, Mita Roșu, Nicolae Măcinic, Gheorghe 

ciar. promovării unui dialog real între țările in curs de dezvoltare și cele dezvoltate, în scopul unei reglementări globale a problemelor existente, inclusiv a poverii tot mai apăsătoare a datoriilor externe, pentru a se asigura dezvoltarea stabilă a economiei mondiale, condiții propice progresului tuturor popoarelor.A fost reliefată importanța crescîndă pe care o capătă, in actualele împrejurări internaționale, activitatea partidelor comuniste și muncitorești, partidelor socialiste și social-democrate. tuturor organizațiilor și mișcărilor progresiste, sprijinindu-se în unanimitate hotărirea partidului nostru de a intări continuu colaborarea cu toate aceste forțe în lupta pentru solutionarea democratică a marilor probleme ale contemporaneității, pentru un viitor liber și pașnic al popoarelor.In intervențiile lor. delegații au procedat la o examinare aprofundată a rezultatelor obținute în activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, subliniind importanta adîncirii colaborării economice și tehnico-științifice cu țările membre ale C.A.E.R., cu celelalte țări socialiste, extinderii schimburilor și cooperării cu țările în curs de dezvoltare și țările capitaliste dezvoltate.Luările de cuvînt au cuprins referiri concrete, în spirit critic și autocritic, la acțiunile întreprinse pentru lichidarea neajunsurilor existente în contractarea, organizarea și realizarea producției pentru export, ca și in derularea schimburilor economice, formulîndu-se propuneri concrete pentru sporirea competitivității produselor românești pe piața externă, pentru îmbunătățirea radicală a întregii activități de comerț exterior.Participanții s-au angajat, în numele lor și al colectivelor din care fac parte, să acționeze cu toată energia în direcția asigurării unei balanțe de plăti echilibrate, pentru aplicarea fermă a hotâririlor partidului și statului de lichidaje, intr-un timp cit mai scurt, a datoriei externe.într-o impresionantă unitate de gînduri și simțăminte, delegații și-au manifestat hotărirea de a face totul pentru înfăptuirea obiectivelor Congresului al XIII-lea, pentru traducerea exemplară în viață a sarcinilor cuprinse în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu. de a-și aduce contribuția la promovarea politicii externe a partidului și statului de dezvoltare a relațiilor cu toate țările lumii, cu toate forțele inaintate ale contemporaneității, astfel ca România socialistă să se afirme tot mai puternic în primele rinduri ale mișcării democratice și revoluționare mondiale.

Oancea, Ion Ozon, Tincuta Luca și Marin Tupangiu.Participanții la dezbateri au exprimat în unanimitate deplinul lor acord fată de tezele, orientările și sarcinile cuprinse în Raportul prezentat de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Conferința Națională a partidului — program de acțiune, de muncă și luptă al partidului, al întregului popor român, care, prin întregul său conținut, reprezintă o analiză complexă a realizărilor obținute în perioada ce a trecut de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, în mod deosebit a celor înscrise de etapa 

profundelor transformări înnoitoare inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului și care sînt legate indisolubil de numele și activitatea ctitorului României moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Partidului Comunist Român. în unanimitate, vorbitorii au reliefat aprecierea pe care comuniștii, toti oamenii muncii. întregul nostru popor o dau gîndirii cutezătoare, activității revoluționare neobosite desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru elaborarea și înfăptuirea programelor de amplă perspectivă consacrate dezvoltării multilaterale a patriei și înaintării României spre comunism.Vorbitorii au exprimat sentimentele de profundă stimă, prețuire și recunoștință fată de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru contribuția remarcabilă adusă la traducerea în viață a politicii partidului și statului nostru, la intensificarea participării științei la soluționarea problemelor construcției socialiste în țara noastră, la continua dezvoltare a în- vățămîntului și culturii românești.Caracteristica esențială a dezbaterilor din secțiune a constituit-o analiza, intr-un spirit de înaltă responsabilitate comunistă, a unui evantai larg de probleme privind dezvoltarea orînduirii socialiste și de stat, conducerea^ științifică a societății, perfectionarea mecanismului economico-financiar și creșterea mai accentuată a eficienței activității economice. în abordarea acestei importante și vaste problematici, vorbitorii au rezervat un spațiu larg creșterii rolului și perfecționării în continuare a activității statului, a organelor sale în contextul actual al adîncirii democrației muncitorești revoluționare, al conducerii științifice într-un cadru nou. unic în felul său — bazat pe îmbinarea democrației directe cu cea reprezentativă — a întregii vieți economico-sociale. în acest context s-a subliniat faptul că, în ultimii ani, organelor democratice de conducere colectivă din întreprinderi, centrale și ministere li s-au lărgit atribuțiile, le-au crescut competențele, corelîndu-se astfel în mod armonios autoconducerea muncitorească cu conducerea unitară a economiei și întărirea rolului statului în administrarea proprietății socialiste.în cadrul lucrărilor secțiunii s-au dezbătut profund, cu exigență partinică, rezultatele obținute în aplicarea cerințelor autoconducerii muncitorești, autogestiunii și autofinanțării — coordonate fundamentale ale mecanismului economico-financiar — în strînsă corelație cu modernizarea bazei tehnico-materiale, dezvoltarea pro-, prietății socialiste și creșterea rolului colectivelor de oameni ai muncii în gospodărirea cu eficiență a părții încredințate spre folosință din avuția națională în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari ai bunurilor materiale. Evidențiind importantele succese din acest domeniu, vorbitorii au relevat — in spiritul aprecierilor formulate în Raportul prezentat, al orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu — necesitatea îmbunătățirii radicale a stilului de muncă al organelor de conducere colectivă din toate sferele vieții economice și sociale, combaterii cu mai multă fermitate a' manifestărilor de formalism, imprimării la toate nivelurile a unui spirit de lucru concret, eficient, care să faciliteze îndeplinirea la un nivel calitativ superior a tuturor sarcinilor.Abordînd problemele esențiale ale perfecționării activității de conducere, ale exercitării eficiente a autoconducerii muncitorești. in Cadrul dezbaterilor s-a acordat q atenție deosebită activității ce trebuie desfășurată de colectivele de oameni al muncii din întreprinderi, centrale, pină la ministere și guvern, pentru îndeplinirea în 

bune condiții a sarcinilor de plan, în special a producției fizice și a exportului, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor și a costurilor de fabricație, promovarea noii revoluții teh- nico-științifice, sporirea eficientei și rentabilității. condiții esențiale pentru buna funcționare a mecanismului economico- financiar.Criticînd unele neajunsuri manifestate în anumite sectoare în legătură cu neîndepli- nirea sarcinilor de producție, a programelor prioritare de dezvoltare, cu rezultatele necorespunzătoare în conducerea activității din economie, vorbitorii au subliniat necesitatea ca organele și organizațiile de partid să situeze în centrul activității politico- organizatorice întărirea ordinii și disciplinei. afirmarea spiritului revoluționar, creșterea exigenței și răspunderii pentru aplicarea fermă â hotâririlor -de partid și a legilor țării, sub controlul poporului, pentru realizarea atribuțiilor și sarcinilor ce revin consiliilor oamenilor muncii, consiliilor populare, ca organe ale puterii și administrației de stat, în înfăptuirea politicii de dezvoltare economică și socială, de înflorire multilaterală a municipiilor, orașelor și comunelor. în acest scop, \
Secțiunea pentru problemele activității de partid, 

organizatorice, politico-ideologice și educative, 
ale organizațiilor de masă și obșteștiLa lucrările secțiunii, conduse de tovarășul EMIL BOBU, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., au participat 638 de delegați și invitați și au luat cuvintul 23 de tovarăși.în cadrul lucrărilor au luat cuvîntul tovarășii : Ion Bogdan Băluță, loan Călugăr, Nicolae Croitoru, Maria Pinter. Ilie Ceaușescu, Viorel Faur, Gheorghe Brînză, Cornelia Anton, Costică Stoica, Dinu Dră- gan, Ion Iorga, Ștefan Ștefănescu, Grigore Izvoreanu, Iuliu Fejes, Emilia Andrunache, Petre Constantin, Venerica Pătru, Ernest Breitenstein. Ioan Mircea Ștefan Hozan, Dumitru Ghișe, Ilie Șologon, Viorica Ne- culau. Ion Comănescu.într-un deplin consens, participanții la dezbaterile din secțiune ău dat o înaltă apreciere magistralului Raport prezentat la Conferința Națională ă partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu. document de excepțională valoare teoretică și practică, amplu program de acțiune pentru ridicarea nivelului calitativ al întregii activități de partid, organizatorice, politico-ideologice și educative, pentru afirmarea puternică a spiritului militant, revoluționar în munca și viața tuturor comuniștilor, a organelor și organizațiilor de partid, a cadrelor de partid și de stat, în vederea înfăptuirii neabătute a hotâririlor Congresului al XIII-lea, a Programului partidului.Cu profundă admirație și recunoștință, exprimind mandatul încredințat de conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid, toti vorbitorii au subliniat că spiritul revoluționar. energia nesecată ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. identificarea totală cu aspirațiile supreme ale națiunii, servirea lor cu devotament și abnegație fără margini, patriotismul - înflăcărat și profundul umanism, preocuparea pentru creșterea necontenită a rolului conducător al partidului, pentru ridicarea calității muncii de partid și promovarea unui stil de muncă dinamic, mereu înnoitor în toate domeniile vieții economice, politice si sociale se constituie într-un exemplu strălucit de muncă si viață revoluționară, pe care comuniștii, toți oamenii muncii sînt hotărîti să-l urmeze neabătut.Cu cele mai alese sentimente de stimă șl prețuire a fost reliefată remarcabila contribuție a tovarășei academician doctor in

în cadrul dezbaterilor au fost formulate numeroase propuneri vizînd, in principal, îmbunătățirea în continuare a sistemului de finanțare și creditare a producției, mai buna corelare a indicatorilor economici cu cei financiari, punerea de acord a unOr norme cu îmbunătățirile aduse mecanismului economico-financiar. respectarea disciplinei contractuale. dimensionarea judicioasă și încadrarea în normativele economico-finan- ciare. întărirea răspunderii consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi și centrale — ca unități titulare de plan — pentru îndeplinirea tuturor indicatorilor de plan și îndeosebi a celor de oalitate și eficientă.Participanții la dezbateri au exprimat hotărirea comuniștilor. a colectivelor de oameni ai muncii pe care îi reprezintă de a acționa cu abnegație și spirit revoluționar pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de Conferința Națională a partidului, a planurilor de dezvoltare economico-socială. întărirea răspunderii în aplicarea legilor țării, perfectionarea autoconducerii muncitorești, autogestiunii economico-financiare și autofinanțării, a activității desfășurate de organismele democrației noastre muncitorești revoluționare.

giner Elena Ceaușescu la fundamentarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la dezvoltarea .științei, învățămîn- tului și culturii, a întregii vieți Spirituale a societății noastre, la afirmarea geniului creator al poporului nostru.Desfășurate într-o pronunțată atmosferă de lucru, dezbaterile din cadrul secțiunii au prilejuit o analiză amplă și aprofundată, în spirit critic și autocritic, a muncii desfășurate. în vederea perfecționării activității organelor și organizațiilor de partid, a organizațiilor de masă și obștești în toate domeniile. Au fost relevate rezultatele obținute in creșterea capacității organelor și organizațiilor de partid de mobilizare și unire a energiilor creatoare ale comuniștilor. ale tuturor oamenilor muncii în evantaiul larg și deosebit de complex al exigentelor impuse de dezvoltarea intensivă si multilaterală a economiei naționale.Vorbitorii au dezbătut temeinic modul în care organele și organizațiile de partid pe care le reprezintă acționează pentru înfăptuirea hotâririlor Congresului al XIII-lea al partidului, a orientărilor și indicațiilor formulate de secretarul general al partidului. pentru a se asigura creșterea rolului conducător al partidului în toate domeniile, la toate locurile de muncă. în acest context s-a arătat deschis, cu sinceritate, că în activitatea unor organe si organizații de partid se manifestă o diminuare a spiritului de abnegație si de sacrificiu : și-a făcut loc o stare de automulțumire și de auto- liniștire. de îngăduință față de cei ce nu-și fac datoria ; a slăbit exigența față de activitatea și comportarea unor cadre de partid și de stat, au fost tolerate manifestări străine spiritului și disciplinei de partid. S-a apreciat, totodată, că asemenea neajunsuri se reflectă, pe un plan mai larg, și în activitatea unor organizații de masă și obștești.,'Elementul fundamental, de referință, al dezbaterilor din secțiune l-a constituit critica formulată de secretarul general al partidului cu privire la faptul că s-a ajuns la o anumită rămînere în urmă a muncii politico-organizatorice și educative, la slă

birea spiritului de disciplină și răspundere, a spiritului de partid. Vorbitorii au insistat asupra căilor de perfecționare a activității în toate domeniile, în mod deosebit ale muncii organelor și organizațiilor de partid, au examinat, cu principialitate și exigență partinică, cauzele lipsurilor și neajunsurilor din activitatea de țfartid.în lumina Raportului prezentat, dezbaterile au reliefat pregnant necesitatea perfecționării stilului de lucru al organelor și organizațiilor de partid, în sensul cuprinderii tuturor sferelor de activitate, folosirii mai depline a potențialului activului de partid, eșalonării judicioase a priorităților, creșterii combativității fată de lipsuri, orientării unitare a energiilor colectivelor de oameni ai muncii către înfăptuirea e- xemplară a sarcinilor de plan, a programelor de dezvoltare multilaterală a tării. S-a arătat astfel că multe organe și organizații de partid nu au dovedit perseverenta și. uneori, nici priceperea . necesare pentru perfectionarea activității de formare a conștiinței noi. socialiste, pentru ridicarea nivelului pregătirii ideologice. însușirea și afirmarea spiritului revoluționar in munca și viata tuturor cadrelor, n-au exercitat un control ferm și exigent asupra metodelor de lucru ale organismelor de conducere colectivă. ceea ce s-a răsfrînt cu influențe negative asupra îndeplinirii planului și a programelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial.Vorbitorii au înfățișat preocuparea organelor și organizațiilor de partid pentru perfecționarea formelor și metodelor activității politice de masă in vederea mobilizării oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor ce le revin, valorificării depline a tuturor resurselor umane și materiale, cunoașterii și generalizării experiențelor înaintate pentru a determina, pretutindeni, un climat de înaltă responsabilitate și exigență față de calitatea muncii și modul de gospodărire a bunurilor materiale, pentru stimularea eforturilor creatoare.O atenție dosebită au acordat vorbitorii creșterii caracterului concret și combativ al muncii politico-educative. De la dezbaterile din învățâmîntul politico-ideologic la lecția de științe sociale, de la articolul de presă la acțiunile organizate în cadrul Festivalului național „Cintarea României", toate formele și modalitățile sub care se desfășoară activitatea politico- educativă trebuie să fie mai concrete, să-și propună obiective precise, să urmărească clarificarea unor probleme de muncă și viață care preocupă pe oameni, să stimuleze permanent potențialul lor de muncă, de creație, de angajare.în cadrul lucrărilor secțiunii s-au făcut numeroase propuneri cuprinzind idei de substanță, sugestii bogate. Acestea vizează, îndeosebi, modalitățile de acțiune privind statornicirea unui spirit partinic, revoluționar in muncă și viață, lichidarea cu de- săvîrșire a rămînerilor în urmă, a lipsurilor în activitatea politico-organizatorică, îmbunătățirea radicală a muncii de organizare, repartizare și folosire a forțelor, perfecționarea substanțială a stilului de lucru, deplasarea centrului de greutate a activității de îndrumare și sprijin în unități, în organizații de partid, întărirea controlului de partid în toate domeniile de activitate, înfăptuirea neabătută a hotâririlor de partid, a legilor țării, a programelor adoptate. în acest context, participanții la dezbateri au insistat asupra răspunderilor și îndatoririlor ce decurg din documentele de partid privind creșterea exigenței in procesul de formare a cadrelor, de apreciere a muncii acestora în funcție de rezultatele obținute, de modul cum acționează pentru promovarea normelor de partid, ale eticii și echității socialiste.Participanții la dezbateri s-au angajat să nu precupețească nici un efort pentru a transpune in practică hotărârile adoptate de Conferința Națională a partidului, indicațiile și orientările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea substanțială a calității muncii de partid la nivelul exigențelor etapei actuale, in vederea indepliniril exemplare a planului pe 1988, a sarcinilor pe întregul pian cincinal și a celor de perspectivă pină în anul 2000.
DIN CUVÎNTUL PARTICIPANTILOR LA DEZBATERILE ÎN PLENUL CONFERINȚEI

’1

RAPORTUL COMISIEI DE APELURI PREZENTAT 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CONSTANTIN

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși delegați.Actualei Conferințe Naționale a Partidului Comunist Român s-au adresat pină acum, cu apeluri și memorii referitoare la situația lor de partid, 266 persoane. Comisia de apeluri, aleasă de Conferință, examinind apelurile și memoriile adresate Conferinței, raportează următoarele : 148 persoane contestă hotărîrile organelor și organizațiilor de partid cu privire la excluderea lor din partid ; 6 tovarăși contestă temeinicia sancționării lor cu alte sancțiuni de partid ; 59 persoane, considerind întemeiată excluderea din partid, solicită primirea lor din nou în rîndurile

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Ne aflăm cu toții sub copleșitoarea impresie a Raportului prezentat înaltului forum al comuniștilor români de strălucitul conducător al partidului și statului nostru, document de importanță cardinală pentru progresul multilateral al patriei noastre, care va constitui pentru întregul partid, pentru întregul popor un vast și mobilizator program de muncă și de luptă in înfăptuirea idealurilor de progres și prosperitate ale națiunii.Vă rog să-mi permiteți ca, îndeplinind mandatul politic încredințat de conferința extraordinară a organizației județene de partid, să exprim sentimentele comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Covasna de prețuire șl adîncă recunoștință fată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, arhitectul mărețelor înfăptuiri din cea mai fertilă epocă a întregii noastre istorii, pe care cu îndreptățită mindrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", aceste mărețe înfăptuiri au schimbat din temelii și viața materială și spirituală a locuitorilor județului nostru.Raportez Conferinței Naționale că, puternic mobilizați de înflăcăratele îndemnuri și chemări ale secretarului general 

partidului, pe baza. muncii de reabilitare pe care au desfășurat-o după excludere ; 5 cetățeni. foști membri de partid, contestă hotăririle de respingere a cererilor de primire din nou in partid ; 7 tovarăși primiți din nou în partid solicită să li se recunoască vechimea în partid avută anterior excluderii ; 14 tovarăși cer ca. ținind seama de activitatea desfășurată pină la 23 August 1944. să 11 se acorde vechimea în partid din ilegalitate sau să fie luați in evidenta celor care au desfășurat activitate în mișcarea muncitorească înainte de 23 August 1944 ; 4 tovarăși au solicitat rezolvarea altor probleme legate de participarea la mișcarea revoluționară ilegală, iar 23 persoane solicită să fie primite sau reprimite în partid.
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI GIZELA VLADal partidului, oamenii muncii din județul Covasna au acționat cu însuflețire și dăruire patriotică, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru îndeplinirea în condiții cit mai bune a sarcinilor de plan. Drept rezultat, în primii doi ani ai acestui cincinal am depășit producția-marfă industrială cu2.3 la sută, în condițiile afirmării tot mai puternice a factorilor intensivi ai dezvoltării și, în principal, a creșterii productivității muncii, ca urmare a aplicării consecvente a măsurilor de perfecționare a organizării muncii și modernizare a proceselor de producție. în agricultură, In condiții climaterice mai puțin favorabile, am obținut la principalele culturi recolte medii cu 20—30 la sută mai mari decît cele din cincinalul trecut ; au crescut efectivele de animale și producția animalieră, ceea ce ne-a permis să sporim livrările la fondul de stat.în continuare, vorbitoarea a spus : Trebuie să recunoaștem Insă, în spirit revoluționar, comunist, că nu întotdeauna am reușit să organizăm un control de partid exigent, să stabilim cele mai bune măsuri, să determinăm îmbunătățirea muncii de partid, a vieții interne de organizație. Nu am valorificat pe deplin capacitatea organizatorică a organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan la toti indicatorii. Faptul că avem rămîneri 

însă organizațiile de bază nu le-au pus incă in discuție cererile de primire în rindurile membrilor Partidului Comunist Român.în urma examinării apelurilor și memoriilor. Comisia propune Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, următoarele :1. Contestațiile împotriva excluderilor din partid, a altor sancțiuni de partid, precum și cererile de acordare a stagiului de partid din ilegalitate să fie examinate în continuare și rezolvate, in conformitate cu prevederile Statutului, de către Comitetul Central al partidului. Această măsură se impune in- trucit in zilele desfășurării Conferinței' nu a fost posibilă examinarea aprofundată și rezolvarea apelurilor și memoriilor 
în urmă în industrie, în agricultură, în alte domenii se datorează în primul rînd comitetului județean de partid, biroului și secretariatului acestuia, care nu au reușit să adopte întotdeauna un stil de muncă dinamic și eficient, să imprime o atitudine combativă, fermă față de lipsuri și neajunsuri, să organizeze un control riguros al înfăptuirii hotâririlor de partid și de stat. Aceasta a dus la slăbirea disciplinei de partid, la diminuarea exigenței și răspunderii unor organe de partid și de stat în înfăptuirea atribuțiilor și sarcinilor ce le revin.în lumina exigențelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în cadrul ședințelor Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din luna noiembrie, conferința extraordinară a organizației județene de partid a examinat, în Spirit critic și autocritic, cu exigență comunistă, calitatea muncii politice, organizatorice și educative pe care am desfășurat-o, desprinzînd învățămintele necesare pentru perfecționarea întregii activități. Întărirea spiritului de răspundere al comuniștilor, al tuturor cadrelor de conducere în îndeplinirea sarcinilor.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am,imprimat un pronunțat spirit critic și autocritic, de înaltă exigență comunistă, dezbaterilor care s-au desfășurat, in cursul săptămînilor trecute, în toate organele și organizațiile noas

privind astfel de cazuri, care cer o documentare și cercetare temeinică.2. In ce privește cererile de primire în partid, atit ale celor care au mat fost . membri de partid, cit și ale celor care nu au mai fost, precum și cele privind acordarea stagiului de partid anterior excluderii, acestea fiind, in conformitate • cu prevederile Statutului, de competența organizațiilor de bază și a organelor locale de partid, se propune să fie trimise comitetelor județene de partid, cu indicația să fie rezolvate, cu respectarea strictă a prevederilor statutare. în termen de cel mult 3 luni de zile.Comisia de apeluri supune spre aprobare propunerile de mai sus Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.
tre de partid, de masă șl obștești, in consiliile populare, în întreprinderile și instituțiile din județ. în cadrul acestor dezbateri — a subliniat vorbitoarea — s-a pus accentul pe dezvăluirea fermă a lipsurilor și neajunsurilor, fiind trase la răspundere, sancționate și chiar destituite acele cadre de conducere care au încălcat principiile statutului partidului, normele codului etic și echității socialiste, prevederile legilor țării, care nu au acționat ferm pentru rezolvarea operativă a problemelor ce se ridicau în sectoarele de activitate de care răspundeau, care și-au făcut o practică din a înlocui faptele cu promisiuni neonorate, din a încerca să justifice prin așa-zise greutăți obiective propriile lipsuri. Au fost aspru criticate tendințele de dezinformare a organelor de partid, de ascundere a adevărului, stabilindu-se drept criterii fundamentale de apreciere a muncii oricărui comunist, a oricărui activist — așa cum ați cerut dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general — cinstea, onestitatea, corectitudinea, sinceritatea, atașamentul deplin față de cauza partidului, abnegația și devotamentul în înfăptuirea hotâririlor sale.Exigența partinică ce a caracterizat aceste dezbateri de la nivelul organului județean de partid pină la organizațiile de partid probează maturitatea politică, hotărirea și capacitatea tuturor comuniștilor de a îmbunătăți radical întreaga activi

tate organizatorică și politico- ideologică. de a o ridica la cote calitativ superioare, în concordanță cu exigențele stabilite de conducerea partidului, cu sarcinile mobilizatoare ce revin județului nostru în 1988 și în anii următori.O dată cu acordul deplin la
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați 

tovarăși,în numele oamenilor muncii care activează în cercetarea științifică și ingineria tehnologică din domeniul electrotehnicii, vă rog să-mi îngăduiți, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să vă exprim sentimentele noastre de aleasă stimă, dragoste și recunoștință pentru tot ce ati făcut și faceți spre binele poporului, ca strălucit strateg al edificării socialiste și comuniste a patriei, pentru contribuția dumneavoastră de inestimabilă valoare la ridicarea necontenită a prestigiului României în rîndul națiunilor lumii, la afirmarea cursului nou al destinderii și păcii pe planeta noastră.Strălucitul Raport pe care l-ați prezentat Conferinței Naționale pune încă o dată in evidență contribuția dumneavoastră hotă- rîtoare la analiza științifică a stadiului actual de edificare socialistă. la definirea magistrală a căilor pe care partidul va conduce poporul pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație. Ideile de imensă valoare teoretică și practică, indicațiile pe care le primim permanent de la dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, reprezintă pentru noi expresia luminoasă a capacității partidului nostru de a stimula neîntrerupt înnoirea, modernizarea în toate domeniile vieții economice și sociale. Concepția de vastă cuprindere. rigoare și profunzime, capacitatea strălucită a secre
Mult stimate si iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimat! 

tovarăși,în marele forum national ăl comuniștilor, am ascultat cu profund interes strălucitul Raport al tovarășului Nicolae Ceaușescu. în care sînt fundamentate. într-o concepție originală, politică și științifică. 

documentele supuse dezbaterii forumului national al comuniș-. tilor — a spus in încheiere vorbitoarea — exprim adeziunea noastră fermă la politica externă. principială și profund constructivă a partidului și statului, ale cărei direcții fundamentale și nobile obiective au fost din
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI AUREL SANDUtarului general al partidului de a analiza realitățile in continuă evoluție ale societății noastre și de a aplica in mod creator legitățile generale ale socialismului științific la condițiile concret istorice românești — a spus vorbitorul — își. pun amprenta hotăritoare asupra intregii strategii a construcției socialiste din țara noastră, reprezentind, totodată. o contribuție însemnată la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste, la afirmarea științei ca puternică forță de producție.Pornind de la indicațiile și sarcinile trasate de secretarul general al partidului. Consiliul științific din Institutul central pentru industria electrotehnică a orientat întreaga activitate de introducere a progresului tehnic în direcția asimilării unui nomenclator complex de produse cu performante ridicate și de înaltă calitate din domeniile electronicii, tehnicii de calcul, automatizării, electrotehnicii, mași- nilor-unelte, mecanicii fine și sculelor. utilajelor industriei ușoare. în activitatea pe care o desfășurăm am beneficiat de îndrumarea eficientă a Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie, condus cu înaltă competentă de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, căreia colectivul nostru îi adresează cele mai alese sentimente de stimă și considerație și cele mai călduroase mulțumiri pentru sprijinul prețios pe care ni l-a acordat in întreaga noastră activitate.Raportăm Conferinței Naționale că am acționat și acționăm cu răspundere comunistă pentru asigurarea operativă a soluțiilor tehnice necesare fabricației din 

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MANEA MĂNESCUteze si orientări de importantă vitală pentru prezentul și viitorul României.Conceptele, ideile de esență novatoare, ce formează substanța politică a Raportului, reliefează cu neasemuită forță personalitatea multilaterală — de erudit gînditor revoluționar Si umanist de vastă cultură — a ilustrului conducător al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Documentul programatic de 

nou și strălucit reliefate în magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale. Vă încredințăm că organizația județeană de partid Covasna, comuniștii, toți locuitorii din această parte a țării sînt ferm hotărîti să acționeze cu toată energia șl priceperea, cu patriotism revo
întreprinderi, pentru înfăptuirea programelor de cercetare științifică. dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic, de organizare și modernizare a proceselor tehnologice și de fabricație, de creștere a productivității muncii, reducerea normelor de consum energetic și de materiale.în continuare, vorbitorul a a- rătat : întreaga capacitate tehnică și materială a Institutului este concentrată în prezent în vederea realizării integrale a sarcinilor de plan pe acest an și pregătirii temeinice a planului pe 1988. Preocupările noastre vizează realizarea cu prioritate a obiectivelor cuprinse în cele 18 programe speciale în care sîn- tem antrenați pentru centralele nuclearo-electrice, aparatură geofizică, componente electronice, sectorul metalurgic, minier și petrolier, automatizare, elec- tronizare, realizarea unor sisteme flexibile de producție. în a- cest an am depășit cu 10.6 la sută producția industrială și cu 4.8 la sută sarcinile privind cercetarea științifică și ingineria tehnologică prevăzute în planul, de stat și departamental.Sintem însă conștienți că a- ceste rezultate nu exprimă întregul nostru potențial tehnic, nu se situează în toate,domeniile la nivelul exigențelor noii revoluții tehnico-științifice. Am tras concluzia că toți factorii de răspundere din institutul nostru trebuie să-și îmbunătățească stilul de muncă, implicindu-se mai activ, cu înaltă răspundere, în asigurarea unei mai strînse colaborări cu întreprinderile, în vederea scurtării ciclului de asimilare în fabricație a noilor produse și modernizarea celor 
largă perspectivă. prezentat Conferinței Naționale, ce exprimă fecunda gindire dialectică revoluționară a secretarului general al partidului nostru, are la bază analiza amplă, cuprinzătoare a realităților societății românești și ale lumii contemporane. Prin .înaltul său nivel teoretic. Raportul aduce o contribuție remarcabilă la generalizarea experienței făuririi noii orînduiri în tara noastră, la dezvoltarea patrimoniului so

luționar pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1987 și întregul cincinal, a hotâririlor ce urmează a fi adoptate în acest cadru, să-și sporească zi de zi contribuția la progresul continuu al scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
existente, extinderii tehnologiilor noi, reducerii consumurilor materiale și energetice, sporirii eficienței in întreaga activitate productivă. Obiectivul major al activității prezente și viitoare a unităților Institutului Central pentru Industria Electronică îl constituie ridicarea gradului de automatizare și electronizare a sectoarelor productive, în vederea creșterii productivității muncii și calității produselor.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că fiecare cadru de conducere, fiecare om al muncii din Institutul nostru se consideră mobilizat și direct răspunzător de rezolvarea obiectivelor de plan și nu vom precupeți nici un efort pentru transformarea cercetării științifice într-o adevărată forță de producție de înaltă eficiență, ac- celerînd introducerea progresului tehnic în toate ramurile economiei, dovedind prin fapte de muncă atașamentul față de politica internă și externă a partidului și statului nostru.Cu încredere deplină în viitorul comunist al patriei, cu mîn- dria de a participa direct la a- cest eveniment istoric din viața partidului și a țării — a spus îrt încheiere vorbitorul — exprim in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Institutul Central pentru Industria Electrotehnică, angajamentul că vom acționa cu dăruire revoluționară și înaltă răspundere, pentru a da viată hotâririlor Conferinței Naționale a partidului, sporindu-ne astfel contribuția Ia progresul și prosperitatea patriei noastre, la înaintarea sa necontenită pe calea edificării socialismului și comunismului.
cialismului științific și a edificiului științei universale.In viziunea atotcuprinzătoare a secretarului nostru general, revoluția, construcția socialismului și comunismului constituie un proces dialectic continuu de dezvoltare economică și socială. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fundamentat cu clarviziune. în forumul democratic al partidu-
(Continuare in pag. a Vl-a)
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(Urmare din pag. a V-a) lui. al întregului popor, criteriile științifice de periodizare a procesului revoluționar, caracteristicile fiecărei etape, trăsăturile esențiale ale intercondițio- nării dintre diferitele momente ale construcției socialiste, parte integrantă a istoriei noastre naționale.în cadrul acestui amplu proces revoluționar, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a înscris, în analele istoriei României, perioada cea mai fertilă în împliniri, pe care poporul nostru harnic, bun și înțelept o numește, cu mîndrie patriotică, glorioasa „Epocă Nicolae Ceaușescu", epocă a- preciată, pe plan mondial, pentru uriașele ei realizări econo- mico-sociale, de cercurile larg progresiste ale opiniei publice internaționale, ce manifestă o mare stimă și un deosebit respect față de făuritorul ei — președintele României.Epopeea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, genială decizie politică fundamentală a marelui nostru conducător, unanim aprobată de întreaga națiune, se înfăptuiește prin munca plină de abnegație și eroism a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a întregului popor, sub conducerea Partidului Comunist Român.în dinamica revoluției și construcției socialiste, un loc de o deosebită importanță revine actualei etape, îndeplinirii prevederilor celui de-al 8-lea cincinal, în care se înfăptuiește trecerea României la un stadiu superior, de țară mediu dezvoltată din punct de vedere economic, iar în perspectiva viitorului deceniu, pînă în anul 2000, la acela de țară socialistă multilateral dezvoltată. Raportul prezintă în mod magistral strategia progresului economlco-so- cial al patriei în această etapă, pe baza celor mai avansate cuceriri ale revoluției tehnico- științifice și ale noii revoluții agrare, a amplificării factorilor intensivi ai reproducției lărgite, a realizării unei noi calități a muncii și a vieții.Opțiunea partidului, a președintelui țării, aprobată de întregul popor, cu privire la promovarea politicii de repartizare judicioasă a venitului național, la menținerea unei rate ridicate a acumulării își afirmă în continuare importanța decisivă pentru dezvoltarea economico-so- cială a patriei, pentru bunăstarea națiunii.în continuare, vorbitorul a spus : Se disting, prin cea mai înaltă ținută științifică, tezele secretarului general al partidului cu privire la necesitatea conducerii unitare a tuturor sectoarelor de activitate, a societății în ansamblu, asigurîn- du-se folosirea conștientă a legităților construcției socialiste, a legilor economice obiective — condiție esențială a dezvoltării susținute a forțelor de producție, a perfecționării relațiilor de producție, a progresului general al României.
Mult stimate șî iubite 

tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,Magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, constituie, prin ideile sale novatoare, deschizătoare de noi și strălucite perspective in înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, un adevărat model de înțelepciune și cutezanță comunistă, revoluționară, pentru în- ■ tregul partid, pentru întreaga noastră națiune pe drumul edificării pe pămîntul României a celei mai drepte orinduiri din istoria omenirii, orînduirea socialistă și comunistă.Alături de celelalte zone ale țării — a spus în continuare vorbitorul — ca urmare a sprijinului acordat de conducerea partidului și statului nostru, personal de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, județul Ca- raș-Severin a cunoscut o puternică dezvoltare economico- socială. care își are izvorul în marile noastre împliniri socialiste din cea mai glorioasă epocă înscrisă pentru totdeauna în istoria și în conștiințele noastre drept „Epoca Nicolae Ceaușescu'1.Traducînd în viață sarcinile, prețioasele dumneavoastră indicații și orientări, am reușit să punem mai bine în valoare însemnatul potențial tehnic și uman de care dispune economia județului, producția-marfă industrială în primii doi ani ai actualului cincinal înregistrînd o creștere cu peste 3 miliarde lei față de 1984, producția netă a crescut în medie cu aproape .9

Mult Iubite șl stimate to
varășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,în acest moment de înaltă responsabilitate comunistă, de profundă angajare patriotică, îngăduiți-mi să exprim un vibrant omagiu, cele mai calde mulțumiri, profunda recunoștință a celor ce trăiesc și muncesc în străvechea vatră a Țârii de Sus față de cel mai iubit fiu al .națiunii noastre, marele Erou între eroii neamului, ctitor d.e țară nouă, strategul înțelept căruia i se datorează perioada cea mai rodnică în realizări din istoria multimilenară a patriei, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, model de analiză științifică a problemelor fundamentale ale dezvoltării societății românești

înfățișînd tabloul amplu al făuririi societății socialiste românești, secretarul general al partidului a reafirmat necesitatea vitală de a se întări neîncetat proprietatea socialistă — legitate obiectivă a construcției noii orinduiri, temelia trainică a conducerii unitare planificate, care creează condițiile evitării dereglărilor proprii economiei de piață și asigură dezvoltarea proporțională, echilibrată a tuturor sectoarelor vieții economice și sociale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a definit trăsăturile conceptului românesc de plan național unic, indivizibil și atotcuprinzător — sistem complex de decizii poli- tico-economice fundamentale — care realizează atragerea si valorificarea deplină. în procesul reproducției socialiste lărgite, a totalității resurselor naturale. de muncă si financiare ale țării. în acest cadru, așa cum a subliniat secretarul nostru general, revin noi și mari răspunderi activității de conducere și planificare, pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii în dezvoltarea producției materiale, a 'științei, învățămîntului, a tuturor domeniilor vieții econo- mico-sociale, în creșterea continuă a venitului național — baza bunăstării întregului popor.în continuare, vorbitorul a subliniat că preocuparea permanentă a președintelui României pentru perfecționarea activității de conducere și planificare, a democrației muncito- rești-revoluționare își află o puternică reflectare în cerința formulată cu argumente științifice practice, de a se întări rolul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, în elaborarea orientărilor de perspectivă și a planurilor unice naționale, în înfăptuirea lor neabătută.Problematica deosebit de' complexă a progresului multilateral al tării, pe baza planului național unic, impune sarcini noi științei economice. Este necesar ca activitatea de cercetare în acest domeniu să se axeze cu precădere pe investigarea problemelor fundamentale ale edificării noii orînduiri, a interdependențelor dintre factorii economici, sociali și politici, să a- sigure studierea dezvoltării societății socialiste românești în contextul fenomenelor și tendințelor din economia mondială, din lumea contemporană. Secretarul general al partidului a formulat în repetate rîndurî sarcinile ce revin cercetării e- conomice, îndeosebi cu privire la perfecționarea conducerii societății ; avem datoria să răspundem acestei cerințe la nivelul exigențelor actuale și de perspectivă ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.în perioada analizată în cadrul Conferinței Naționale, de la Congresul al XIII-lea și pînă în prezent, au fost obținute realizări importante în industrie, în agricultură, în celelalte sectoare de activitate. Analiza aprofun
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI IOSIF SZASZla sută, iar productivitatea muncii cu peste 7 la Sută.în acest an, prin organizarea mai bună a producției și a muncii, folosirea mai eficientă a forței de muncă și a potențialului tehnic, prin întărirea ordinii și disciplinei în muncă, am realizat sarcinile de plan la producția-marfă industrială, productivitatea muncii, onorînd integral contractele la export. Totodată, au fost puse în funcțiune 10 noi capacități de producție. Avînd în vedere tradiția și experiența profesională ale colectivelor noastre muncitorești, am acordat o atenție deosebită asimilării de noi produse necesare economiei naționale.Vă rog să-mi permiteți să aduc profunda noastră mulțumire și vie recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu. președintele Consiliului Național al Științei și învățămîntului. eminent om' politic și personalitate științifică de largă recunoaștere • internațională, sub a cărei directă îndrumare județul nostru a desfășurat o susținută activitate de cercetare științifică și inginerie tehnologică.Ne face o deosebită cinste încrederea, de mare răspundere, pe care conducerea partidului a acordat-o unor unități industriale din județ, de a participa efectiv la înfăptuirea programelor prioritare ale economiei naționale, la realizarea marilor ctitorii ale „Epocii Nicolae Ceaușescu". Cu mîndria și satisfacția de a contribui direct la înălțarea unor obiective ce vor dăinui peste veacuri, metalurgiștii și constructorii de mașini din județul Caraș-Severin au dat încă o dovadă a competenței, măiestriei profesionale și dăruirii patriotice la edificarea Canalului Dunăre-Marea Neagră,amenajarea hidroenergetică și de navigație Porțile de Fier II, Canalul Poarta Albă — Midia 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI VASILE SAVAîn prezent și în perspectivă, precum și ale vieții internaționale, cuprinde teze, orientări și idei de inestimabilă valoare teoretică și practică pentru întregul popor în vederea realizării exemplare, într-un spirit de înaltă răspundere și exigență comunistă, revoluționară, a hotărîrilor și obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea, de Programul partidului.După ce a arătat că, în ultimii 22 de ani, în județul Suceava producția-marfă industrială a crescut de 6,1 ori, productivitatea muncii de 6 ori, iar producția globală agricolă de 2,9 ori, vorbitorul a spus : Printr-o fericită coincidență, în ziua deschiderii lucrărilor Conferinței Naționale a partidului, județul nostru a raportat realizarea integrală a. planului producției-marfă industriale pe primii doi ani ai actualului cincinal, pînă la sfîrșitul anului urmînd să realizăm o producție suplimentară de peste1,3 miliarde lei.Integrați organic în efortul general pe care oamenii muncii 

dată a realităților relevă însă că nu a fost valorificat pe deplin puternicul potențial de care dispune economia românească. în . raportul prezentat, secretarul general a arătat deschis lipsurile și stările negative care s-au manifestat în primii doi anj ai cincinalului. S-a dovedit din nou forța politică și morală a partidului, care totdeauna a criticat în mod curajos greșelile săvîr- șite, a luat măsuri pentru eliminarea neajunsurilor, pentru îmbunătățirea întregii activități e- conomico-sociale. Pentru noi toți constituie un strălucit exemplu spiritul partinic, patriotic și revoluționar, exigența și dăruirea manifestate cu deosebită consecvență, în toate împrejurările, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminentul militant comunist care de peste 55 de ani eroici acționează neabătut pentru întărirea unității și creșterea vitalității politice a Partidului Comunist Român.Orientările cuprinse în Raportul prezentat de secretarul nostru general, adoptat ca document al Conferinței Naționale, vor contribui hotărîtor la creșterea în continuare a rolului partidului, centrul vital al națiunii, al statului în viața societății, la perfecționarea democrației mun- citorești-revoluționare, a auto- conducerii și autogestiunii, a mecanismului economico-finan- ciar, la asigurarea ordinii și disciplinei în toate uni-> tățile, la întărirea răspunderii fiecărui colectiv, a fiecărui om al muncii în realizarea exemplară a- sarcinilor stabilite prin planul național unic. Competența, inițiativa, creativitatea, spiritul revoluționar, fermitatea în acțiune sint factori de care depind în mod determinant eficiența muncii practice în procesul complex și dinamic al producției materiale. al dezvoltării generale eco- nomico-sociale.Evidențiind dialectica interacțiunii dintre dezvoltarea materială și spirituală a societății noastre, raportul relevă. în. baza exigențelor formulate îh Programul partidului și în Programul ideologic, rolul tot mai important al științei, învăță- . mintului și culturii, al activității politice, ideologice, de educație patriotică și- revoluționară în edificarea noii societăți. în spiritul acestor imperative, trebuie să acordăm o și mai mare atenție transformării conștiinței, realizării unei revoluții în modul de a gîndi și de a acționa al oamenilor, al cadrelor din toate domeniile vieții economice și sociale, lărgirii orizontului profesional. științific și cultural — condiții fundamentale ale ridicării patriei pe noi culmi de progres și civilizație.Conducătorul partidului nostru — a relevat în continuare vorbitorul — ne-a înfățișat, cu forța de analiză ce-i este caracteristică, tabloul complex al lumii contemporane, dominat de uriașele arsenale de arme nucleare și convenționale, de pu
— Năvodari, amenajarea complexă a riurilor Dîmbovița și Argeș.Vorbitorul s-a referit, apoi, în mod autocritic, la unele deficiențe și rămîneri în urmă, menționînd : Raportindu-ne în mod responsabil propria noastră activitate, în spirit critic și autocritic, la cerințele și aprecierile de înaltă exigență comunistă formulate în magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale, trebuie să recunoaștem că în munca politico-orga- nizatorică, în industrie, agricultură, în celelalte domenii de activitate din județul nostru s-au manifestat o serie de neajunsuri.Nu am acționat cu toată răspunderea pentru realizarea ritmică a producției fizice, răminînd datori economiei naționale cu importante cantități de cărbune cocsificabil, cupru în concentrate, oțel, laminate finite pline, motoare cu ardere internă și utilaje tehnologice.în agricultură, rezultatele obținute nu ne mulțumesc, ele si- tuîndu-se sub posibilitățile reale de care dispune județul nostru. Diferențele de producție dintre unități și chiar consilii agroindustriale care au condiții asemănătoare, dovedesc deficiențele serioase în munca unor organe și organizații de partid, a unor cadre de conducere și specialiști.Analizînd toate aceste neîm- pliniri, în lumina Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie a.c„ am 'stabilit în fiecare organizație de partid, în organismele autoconducerii muncito- rești-revoluționare măsuri concrete pentru întărirea spiritului de partid în întreaga noastră activitate politico-organizato- rică și educativă, pentru eliminarea neîntîrziată a neajunsurilor, care nu au nimic comun cu înaltele virtuți comuniste și 

din județul nostru îl consacră realizării exemplare a sarcinilor de plan, forestierii suceveni, in mijlocul cărora îmi desfășor activitatea, au îndeplinit planul la producția-marfă industrială pe primii doi ani ai cincinalului cu un devans de 40 de zile, pînă la sfîrșitul acestei luni urmînd să obținem o producție suplimentară de circa 90 milioane lei. Am realizat în întregime prevederile de plan la producția fizică, valoarea obținută pe un metru cub de masă lemnoasă prelucrată fiind depășită cu 5 la sută. Planul de export a fost îndeplinit încă de la 10 noiembrie, iar pînă la sfîrșitul anului vom obține o producție suplimentară pentru export de 71 milioane lei.In continuare, după ce s-a referit la unele lipsuri existente în activitatea comitetului județean de partid, a organelor și organizațiilor de partid, a organelor de conducere colectivă, care n-au acționat cu toată fermitatea pentru îndeplinirea e- xemplară a tuturor sarcinilor 

ternice contradicții, crize șl conflicte, de agravarea vieții economice mondiale, .de înrăutățirea situației țărilor în curs de dezvoltare și accentuarea subdezvoltării. Pe baza acestei analize, pătrunse de un puternic spirit științific și revoluționar, a subliniat cu tărie cerința ca noile probleme fundamentale, generate de realitățjle actuale, să primească răspunsuri clare, care să corespundă năzuințelor de dezvoltare, de pace, de libertate și independentă ale popoarelor.Puternicul ecou în conștiința umanității al inițiativelor și demersurilor marelui nostru președinte pe plan internațional, al soluțiilor sale originale, pentru rezolvarea problemelor complexe apărute în epoca •actuală, au dobîndit dimensiuni, universale, ce au ridicat pe culmi dintre cele mai înalte prestigiul internațional al patriei noastre — Republica Socialistă România.Națiunea noastră socialistă înaintează impetuos spre un nou stadiu, superior, al dezvoltării economice și Sociale, în condițiile dinamizării puternice a energiilor ' creatoare ale întregului popor in îndeplinirea exemplară a Irbtărîrilor istorice ale Congresului al XIII-lea. a sarcinilor din acest an, din anul ce vine și din întregul cincinal, pînă la orizontul anului 2000.Avem' un partid puternic, în fruntea căruia se află inspiratorul și organizatorul victoriilor noastre spre viitorul comunist, tribunul ideilor înaintate, al acțiunilor creatoare revoluționare, Erou al Națiunii, Erou al Păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în acest moment solemn, de mare însuflețire generată de conferința noastră. în pragul celei de-a 40-a aniversări a Republicii. gîndurile și sențimen- tdhe de recunoștință fierbinte, de aleasă considerație și deosebit respect ale comuniștilor, ale întregii națiuni se îndreaptă către conducătorul iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, către stimata • tovarășă Elena Ceaușescu, în semn de suprem omagiu pentru titanica activitate pe care o desfășoară în înaltele funcții de partid și de stat, pentru contribuția hotărî- toare pe care o aduc, cu dăruire patriotică și revoluționară, la progresul și înflorirea României socialiste.In încheiere, vorbitorul a spus : Raportul pe care l-ați prezentat în fața conferinței, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, se constituie într-un vibrant mesaj revoluționar, de însemnătate națională șî internațională, într-un însufle- țitor program de . muncă și de luptă pentru toți fiii țării, chemați să-și mobilizeze plengr forțele creatoare în uriașa operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, sub conducerea dumneavoastră, genialul ctitor, al României socialiste, simbolul tăriei unității dintre partid și popor, în înaintarea fermă spre culmile luminoase ale socialismului și comunismului.
tradițiile muncitorești-revolu- ționare ale Reșiței, cetatea cu foc „veșnic Viu" unde, în decursul timpului, s-au călit și format cadre cu o ridicată conștiință muncitorească și o înaltă pregătire profesională.Vă raportez că măsurile a- doptate de comitetul județean, de organele și organizațiile de partid și organismele de conducere colectivă, pentru buna pregătire a anului 1988, asigurarea bazei tehnico-materiale și a contractelor ne dau garanția că vom realiza și chiar vom depăși sarcinile de producție planificate, în valoare de peste 25 miliarde lei, realizînd ritmic și de calitate, încă din primele luni, obligațiile față de beneficiarii interni ■ și pentru export. Totodată, vom aplica cu fermitate indicațiile și orientările dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pentru a îmbunătăți radical activitatea din agricultură și a obține producții mari, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare.în încheierea cuvîntului său, vorbitorul a arătat : Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Caraș-Severin se angajează solemn în fața Conferinței, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționeze cu înaltă răspundere și exigență, cu dăruire patriotică pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII- lea, a documentelor ce vor fi a- doptate de înaltul forum democratic al partidului, avînd convingerea că faptele noastre de muncă constituie omagiul suprem ce-1 putem aduce îndelungatei activități revoluționare desfășurate de cel mal iubit fiu al poporului, ctitorul României moderne, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
de plan. înregistrîndu-'se astfel unele nerealizări la indicatorii de eficiență — producția-marfă vindută și încasată, cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă. producția netă — vorbitorul a arătat : Sîntem pe deplin con- știenți că multe din aceste neajunsuri se datoresc și faptdlui că stilul nostru de muncă, al organelor și organizațiilor de partid n-a fost permanent dinamic și eficient. Nu s-a asigurat în toate organizațiile de partid un spirit de înaltă exigentă și răspundere comunistă, de angajare patriotică, revoluționară în realizarea obiectivelor econo- mico-sociale în profil teritorial. Și în activitatea noastră și-a făcut loc. în anumite situații, modul greșit de a judeca munca cadrelor de conducere după declarații și angajamente uneori formale sau după numărul de rapoarte, și nu după faptele lor de muncă, după rezultatele practice, concrete pe care le obțin.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. avînd 

drept călăuză în acțiune programul ideologic al partidului, comuniștii, toate organele și organizațiile de partid din județul Suceava vor milita cu fermitate revoluționară, așa cum dumneavoastră ne-ați cerut, pentru a face din activitatea politico- ideologică o adevărată forță motrice în unirea eforturilor oamenilor muncii pentru lichidarea grabnică a stărilor de lucruri negative, pentru valorificarea integrală a rezervelor de care dispunem. Vom întări exigența și răspunderea tuturor cadrelor de conducere, ale comuniștilor. ale întregului per
Mult iubite și stimate 

tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați delegați și invitați,Magistral document politico- ideologic ce va înrîuri puternic mersul înainte al patriei, Raportul Ia actualul forum național al partidului examinează multilateral și definește științific etapele istorice ale construcției noastre socialiste, perspectiva trecerii la un stadiu superior de dezvoltare. Partidul, poporul se află în fața unui program ce pune strălucit în valoare inestimabilul tezaur de gîndire social-politică și experiență revoluționară acumulat de peste cinci decenii și jumătate de revoluționarul comunist care. ridicat de istorie în fruntea națiunii, unește exemplar, prin gind și faptă, lupta pentru prosperitatea patriei cu cea pentru progres social și pace în întreaga lume, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Tezele de înaltă valoare teoretică și practică, orientările clare ce se desprind pentru toate domeniile vieții economi- co-sociale, cuprinzătoarea caracterizare a proceselor contradictorii din lumea contemporană oglindesc expresiv originala gîndire realistă, revoluționară, cursul novator neîntrerupt ce caracterizează și călăuzesc de peste două decenii activitatea constructivă tumultuoasă a partidului și poporului. Raportul ne arată cu limpezime că pe drumul continuității revoluționare, fiecare etapă, fiecare stadiu, istoric impun o nouă sinteză între teorie și practică, singura în măsură să surprindă dinamica transformărilor, să despartă cu spirit revoluționar noul de vechi și să asigure înaintarea societății, înaintare dialectică însoțită, obiectiv, de noi fenomene și procese, care pun noi probleme. Studierea și
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată și iubită tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.în cei peste 22 de ani de cînd în fruntea partidului și a destinelor națiunii vă aflați dumneavoastră, marele și înțeleptul nostru conducător, cea mai Regată perioadă în împliniri din istoria multimilenară a patriei — care a intrat definitiv în conștiința și istoria neamului drept „Epoca Nicolae Ceaușescu11 ■>— și județul Brăila a cunoscut un progres considerabil. în prezent, producția marfă industrială a ajuns la peste 23 miliarde lei, față de ,numai 4.2 miliarde lei cit era în 1965. în acești ani s-au construit peste 40 mii a- partamente, 70 la sută din populația județului locuind azi în a- partamente și case noi ; s-au realizat noi așezăminte social- culturale, s-a dezvoltat rețeaua de învățămînt și sănătate, a crescut nivelul de civilizație și cultură al oamenilor muncii.în agricultură, preocupin- du-ne pentru aplicarea în viață a obiectivelor noii revoluții a- grare și a programelor prioritare, am obținut, în acest an, producții medii de 6 000 kg grîu la hectar, 5 000 kg orz, 10 tone știu.- leți la hectar.în continuare, vorbitoarea a a-
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca de la înalta tribună a Conferinței Naționale a partidului, eveniment politic de o deosebită însemnătate în activitatea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, să exprim, în deplină unitate de ginduri și simțăminte cu întreaga noastră națiune, profunda dragoste, aleasa prețuire și recunoștința întregului tineret al patriei față de secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii. marele erou al neamului. cel mai iubit fiu al națiunii, ctitor de țară nouă, de a cărui îndelungată șl prodigioasă activitate, revoluționară sint indisolubil legate toate realizările obținute de poporul nostru în măreața operă de edificare a socialismului și comunismului în România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Este, în același timp, o înaltă datorie de conștiință și o manifestare a stimei și respectului ce animă tineretul patriei de a aduce întregul nostru prjnos de prețuire și de recunoș’tință față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru contribuția deosebită la fundamentarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la educarea și formarea multilaterală a tinerei generații.Asemenea întregului nostru popor, tînăra generație a patriei își exprimă unanima, deplina sa adeziune față de tezele și ideile cuprinse în magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în care puterea de analiză științifică a problemelor fundamentale ale dezvoltării societății românești în prezent și în perspectivă, a evoluției vieții internaționale se împletește cu o impresionantă vocație a sintezei și generalizării 

sonal pentru aplicarea strictă a programului de organizare și modernizare a proceselor de producție, pentru materializarea operativă in practică a soluțiilor care să permită creșterea indicilor de utilizare a mașinilor și 'instalațiilor, mai buna folosire a fondului de timp maxim disponibil. pentru pregătirea si ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale al forței de muncă, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.Am reținut, cu deosebită satisfacție. sublinierea» pe care ați făcut-o in magistralul Raport prezentat de dumnea
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ION MITRANevaluarea lor permanentă reprezintă o funcție organică a conducerii politice, a vieții ideologice, una din premisele majore, care conferă noii orinduiri perspectivă, vitalitate, e- ficiență. Sub asemenea auspicii, tot ceea ce s-a realizat de la istoricul Congres al IX-lea a căpătat relief durabil atît în plan teoretico-ideologic, cît și practic, asigurînd elaborarea și trecerea la înfăptuirea strategiei edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.în acest cadru, are o deosebită semnifioație aprecierea novatoare a conducerii partidului cu privire la fireasca îngemănare dintre știință și socialism, la inepuizabilul potențial al științei și culturii, al cuceririlor pașnice ale revoluției tehnico- științifice contemporane. Aplicarea unei asemenea concepții umaniste de largă deschidere beneficiază determinant de contribuția și orientarea tovarășei Elena Ceaușescu, eminentă personalitate politică, a cărei prodigioasă activitate se reflectă din plin în înflorirea științei, învățămîntului și culturii românești, în preocuparea neobosită pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Cum între dezvoltarea econo- mico-socială și activitatea ideo- logico-educativă există o relație dialectică, este evidentă deosebita importanță a accentului pus și de la înalta tribună a Conferinței Naționale, cu e- xemplară principialitate, cu severă dar îndreptățită exigență, pe îmbunătățirea radicală a muncii în toate domeniile, pe afirmarea spiritului de partid ca legitate a dezvoltării revoluționare. Așa cum se constată cu exactitate în Raport „s-a ajuns la o anumită rămînere în urmă a nivelului ideologic, politic și educativ față de cel al dezvoltării forțelor de producție11 — critică ce privește în mod direct și mijloacele de informare 
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI ILEANA GIURGIUrătat : Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că — așa cum ne-ați indicat cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în județul Brăila — biroul de coordonare a activității poli- tico-organizatorice de partid a acționat stăruitor pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, ale organelor de conducere colectivă din unitățile' agricole, astfel' încît acestea să-și poată îndeplini exemplar rolul și sarcinile ce le revin în mobilizarea largă a cooperatorilor, a tuturor locuitorilor satelor la folosirea intensivă și buna gospodărire a fondului funciar, la utilizarea corespunzătoare a parcului de mașini și tractoare și exploatarea rațională a sistemelor de irigații.Pe ansamblul consiliului unic „1 Mai" — Brăila, unde îmi desfășor activitatea, am realizat, în medie, la hectar, peste 7 500 kg grîu și orz, 50 tone sfeclă de zahăr, peste 2 500 kg soia și floa- rea-soarelui. 26 tone la cartofi, peste 10 tone porumb, 32 tone legume — fant ce ne-a creat posibilitatea să livrăm Ia fondul de stat peste 275 000 tone produse agricole.înaltele exigențe ce se desprind din întregul conținut al Raportului prezentat de dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae. Ceaușescu, cerințele superioare impuse de noua 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI IOAN TOMAteoretice, cu implicații covîrși- toare pentru desfășurarea practicii revoluționare de edificare a noii orînduiri sociale în patria noastră.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că Uniunea Tineretului Comunist. Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști, toți tinerii României socialiste, urmînd neabătut indicațiile pe care ni le-ați dat. răspunzînd cu elan tineresc, revoluționar mobilizatoarelor dumneavoastră chemări și îndemnuri, vor face din hotărîrile adoptate de înaltul forum al comuniștilor propriul lor program de muncă și acțiune, participînd cb însuflețire la întreaga activitate economică și socială desfășurată în patria noastră, la înfăptuirea cu înaltă responsabilitate a politicii interne și externe a partidului și statului.In acest moment sărbătoresc, dar și de temeinic bilanț revoluționar — a spus în continuare vorbitorul — raportăm Conferinței Naționale a partidului că Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România și-au onorat angajamentul pe care și l-au asumat, realizînd și depășind cu 20 la sută planul de muncă patriotică ce le-a revenit pe acest an, ceea ce înseamnă importante acțiuni , de muncă în sprijinul producției, în cercetare și proiectare, in industrie, agricultură și silvicultură, precum și la obiective de investiții, edilitar- gospodărești și pe șantierele tineretului. Totodată, în spiritul cerințelor formulate de partid, personal de către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne angajăm să acționăm cu toate forțele de care dispunem pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții științifice și tehnice și ale noii revoluții agrare, pentru aplicarea cu consec

voastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. privind asigurarea echilibrului ecologic și apărarea naturii. Vă încredințăm că noi, cei ce muncim în domeniul industriei forestiere, vdm acționa cu înalt spirit muncitoresc pentru exploatarea rațională a masei lemnoase, pentru apărarea pădurii. conslderînd „aurul verde1* de care dispunem drept parte importantă a bogățiilor țării.In încheiere, vorbitorul a spus : Exprimînd totala adeziune față de prevederile cuprinse in documentele supuse dezbaterii și aprobării Confe
în masă, cadrele de conducere din acest domeniu. In ce privește ziarul „Scînteia11, ca organ de presă al Comitetului Central, trebuie să acționăm pentru a depăși mai hotârît o serie de neajunsuri privind insuficienta cunoaștere a vieții, perpetuarea unui spirit func- ționăresc-birocratic, tratarea superficială a unor teme sau absența altora, slaba reflectare a problematicii stilului și metodelor de muncă din diferite sectoare. Avem mari îndatoriri față de generalizarea convingătoare. sistematică a experienței înaintate, incepînd, desigur, cu economia, cu munca politico- organizatorică de partid, fără a înțelege aceasta ca diminuare a spiritului critic, analitic, ci, dimpotrivă, abordînd cu fermitate șl curaj neajunsurile din orice domeniu, cum ați cerut zilele trecute cadrelor de conducere din presă, mult, stimate tovarășe secretar general. înțelegem că este una din sarcinile de răspundere ale presei de a contribui la lichidarea mentalităților de automulțumire, a atitudinii celor care, ferindu-se de critică, vor să ne convingă — și din păcate uneori au reușit — că propriile lor neajunsuri. ar fi așa-zise „secrete de producție", pe care le „apără" mai strașnic decît pe cele adevărate.Pornind de la Programul Ideologic al partidului, vom acționa perseverent pentru stimularea noului, a dezbaterilor de idei, pentru a contribui la clarificarea în mase a tezelor, a conceptelor și principiilor socialismului științific. în același timp, vom întări caracterul o- fensiv față de orice poziții retrograde, reacționare, venite din afară, unele de o virulență fără precedent. răbufniri ale anticomunismului internațional, dintotdeauna gata să denigreze înfăptuiri istorice ale noii orînduiri. Vom asigura înscrierea mai pregnantă a publicisticii 
revoluție agrară ne obligă să re- cuhoaștem că nu ne putem declara mulțumiți cu rezultatele obținute, că avem încă serioase rezerve pentru creșterea puternică a producției agricole vegetale și animale. Recoltele puteau fi mult mai mari, dacă în activitatea biroului de coordonare a activității politico-orga- nizatorice de partid, a comitetelor de partid comunale, a celor din unitățile agricole, precum și a conducerilor colective ale a- cestora nu s-ar fi manifestat o seamă de neajunsuri în organizarea muncii, formalism și superficialitate, lipsă de răspundere din partea unor specialiști. Activitatea politico-organizato- rică și educativă desfășurată în rîndul cooperatorilor și al celorlalți oameni ai muncii de la sate nu s-a situat Ia nivelul cerințelor pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.Trăgînd toate învățămintele din lipsurile manifestate în activitatea consiliului nostru, în spiritul sarcinilor și concluziilor desprinse din Hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie, am a- doptat măsuri concrete pentru întărirea ordinii și disciplinei in toate sectoarele, folosirea mai eficientă a pămîntului, a mașinilor, a utilajelor și a forței de muncă, ridicarea în ansamblu a calității și eficienței activității pe care o desfășurăm.
vență a mecanismului economi- co-financiar, a principiilor autoconducerii și autogestiunii muncitorești, îndreptățind pe deplin, prin propriile noastre fapte de muncă, încrederea pe care partidul, întregul popor au investit-o în tînăra generație.In munca desfășurată cu organizațiile de tineret, studenți șl copii, o atenție deosebită am acordat activității de educare comunistă, revoluționară și patriotică, de formare a tinerelor generații în spiritul patriotismului socialist, revoluționar, al dragostei și atașamentului față de patrie, partid și popor. în- țelegînd pe deplin faptul că educația patriotică reprezintă o parte inseparabilă a procesului edificării socialismului și făuririi omului nou, ne angajăm să acționăm și mai susținut pentru a cultiva in conștiința tinerilor și copiilor patriei mîndria de a aparține acestui popor, de a fi cetățeni ai României socialiste, convingerea fermă că numai aici. într-o patrie liberă, demnă și prosperă, un tînăr se poate forma, afirma și împlini pe toate planurile, participînd activ la realizarea celei măi drepte și mai umane orînduiri cunoscute de-a lungul istoriei omenirii, dăruindu-se cauzei partidului, făcînd totul pentru apărarea independenței și suveranității țării.Sîntem. totodată. conștienți că, în raport cu marile Îndatoriri și răspunderi ce ne revin, de a ne preocupa de educarea și formarea întregului tineret al țării, în activitatea organelor și organizațiilor U.T.C. și A.S.C. se mai mențin unele neajunsuri, persistă o serie de carențe ce țin în primul rînd de stilul defectuos de muncă, de apariția unor tendințe de formalism, lipsă de combativitate și slăbire a spiritului de răspundere in activitatea unor cadre. a unor tineri care nu-și realizează sarcinile profesiona

rinței Naționale, precum si ferma angajare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul nostru pentru transpunerea lor neabătută în viață, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. că ne vom consacra întreaga energie, toate forțele de care dispunem pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XIII- lea al partidului, pentru ridicarea pe noi culmi de progres și civilizație a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
românești în dialogul constructiv și confruntările de idei specifice epocii contemporane. în acest sens, ne vom preocupa așa cum ați cerut ca presa, toate mijloacele noastre de informare să-și aducă contribuția și să dezvolte colaborarea cu presa și mijloacele de informare în masă din alte state pentru a determina și pe acei cărora le e teamă de pace să meargă spre pace, spre dezarmare efectivă, reală.Referindu-se la tezele din Raport privind locul și rolul mișcării comuniste și muncitorești în lumea contemporană, necesara solidaritate a tuturor forțelor progresiste, vorbitorul a spus : Este o mîndrie a releva vitalitatea concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu asupra dialecticii relației național-inter- național. însemnătatea fundamentării cerinței unei trainice unități a tuturor partidelor comuniste și muncitorești, izvorîtă din marile transformări în felul lor de gindire și acțiune, din înțelegerea imperativului ca în condiții noi să se afirme o gindire și o practică nouă. Secretarul general al partidului nostru aduce astfel, cu autoritatea și prestigiul personalității sale internaționale, o remarcabilă contribuție la cauza generală a luptei ' pentru progres social, pentru pace și colaborare mondială.în încheiere vorbitorul a spus : Cu sentimentul că sub egida generoaselor idei si teze ale expunerii programatice a tovarășului Nicolae Ceaușescu participăm la o înaltă școală a educației politice, revoluționare, o dată cu adeziunea partinică la documentele și hotărîrile Conferinței, exprim angajamentul ziariștilor comuniști de a transpune in mesaj publicistic viu, convingător orientările și sarcinile stabilite, acționînd ca ele să fie larg cunoscute și înfăptuite de masele de oameni ai muncii.

Raportăm Conferinței că, a- plicînd ferm indicațiile și sarcinile trasate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, acționăm pe un front larg pentru a obține producții cît mai mari în anul viitor. Am pregătit din timp terenul și am însămînțat cerealele păioase și plantele furajere, în condiții de câlitate superioară. S-g făcut scarificarea și alinarea solului și fertilizarea cu îngrășăminte organice pe terenuri întinse. Totodată, arăturile de toamnă au fost efectuate pe întreaga suprafață destinată însămîrițări- lor de primăvară.Exprimînd adeziunea deplină a cooperatorilor și a celorlalți lucrători din Consiliul unic agroindustrial de stat și cooperatist „1 Mai", și din întregul județ Brăila, față de documentele ce vor fi adoptate de Conferința Națională — a spus în încheiere vorbitoarea — vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu înaltă răspundere comunistă pentru întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele, punind în valoare hărnicia cooperatorilor, mecanizatorilor și a specialiștilor noștri, ale tuturor lucrătorilor ogoarelor brăi- lene, pentru înfăptuirea neabătută a însuflețitoarelor obiective ale noii revoluții agrare.
le, comit abateri de la disciplina de organizație, de la normele de conviețuire în societate sau încalcă legile țării. Nein- deplinirea planului în unele domenii in care tineretul are o pondere însemnată implică și răspunderea organelor și organizațiilor U.T.C., se datorează și deficiențelor care se mai manifestă în activitatea de educare și formare prin muncă și pentru muncă a tinerilor, in spiritul respectului față de făuritorii bunurilor materiale, al participării plenare la dezvoltarea multilaterală a țării. Tocmai de aceea, sîntem hotărițl ca. fără întîrziere, să acționăm cu toată energia pentru a înlătura neajunsurile existente, pentru a intensifica munca po- litico-organizatorică și educativă in așa fel încît să determinăm o substanțială îmbunătățire a întregii noastre activități, sporirea continuă a eficienței acțiunilor de educare comunistă. revoluționară a tineretului.In încheiere, vorbitorul a arătat : Incredințîndu-vă, încă o dată, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pentru Uniunea Tineretului Comunist, pentru întreaga generație ■ tînără a patriei nu există și nu poate exista țel mai înalt și mai luminos decît acela de a urma întotdeauna, în orioe împrejurare, minunatul dumneavoastră exemplu de muncă, gindire și acțiune revoluționară, vă asigurăm că și în viitor vom acționa neabătut pentru înfăptuirea obiectivelor Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism, astfel încît să contribuim tot mai activ, pe măsura încrederii acordate. la ridicarea necontenită pe noi culmi de progres și civilizație socialistă a scunfpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
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Mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Ingăduiti-mi șă exprim, în numele comuniștilor, al minerilor de la Petrila. din întreaga Vale a Jiului, cele mai profunde sentimente de prețuire, respect și jdmiratie pe care le nutrim fata de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. minerul de onoare al tării, pentru e- xemplul strălucit de comunist înflăcărat și revoluționar consecvent. pentru activitatea neobosită dedicată dezvoltării eco- nomlco-sociale a patriei, fericirii întregului popor.Noi. minerii Văii Jiului, vă mulțumim din adîncul inimii, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, pentru toate măsurile pe care le-ati inițiat, pentru programele elaborate sub conducerea dumneavoastră, menite să asigure dezvoltarea puternică a bazei proprii de resurse energetice și de materii prime, mecanizarea si modernizarea tehnologiilor de lucru in subteran. îmbunătățirea continuă a condițiilor noastre de muncă și de viată.Pe deplin conștient! de importanța deosebită pe care o reprezintă cărbunele pentru creșterea producției de energie la nivelul cerințelor economiei naționale. vă Încredințăm, mult stimate si iubite tovarășe secretar general, că minerii acționează cu spirit de răspundere si disciplină pentru a-si aduce
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI IULIAN PLOȘTINARU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși.Aducem, șl cu acest prilej, cele mai călduroase și sincere mulțumiri conducerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, pentru grija permanentă și constantă pe caie o acordă dezvoltării echilibrate a tuturor zonelor țării, ridicării mai accelerate a județelor rămase in urmă. Beneficiar al acestei înțelepte politici, pătrunsă de profund umanism, este și județul Botoșani. In cei peste 22 de ani care au trecut de la istoricul Congres al IX- lea — perioadă de grandioase transformări revoluționare pe care întregul nostru popor o numește, cu îndreptățită mîn- drie patriotică, cu profundă dragoste și recunoștință pentru inspiratul ei ctitor „Epoca Nicolae Ceaușescu" — mîndrele plaiuri ale lui Eminescu, Iorga, Enescu și Luchian au cunoscut o adevărată renaștere, județul dispunînd în prezent de un puternic potențial industrial-a- grar. Realizăm azi în mai puțin de trei zile producția anului 1945. Au fost investite pentru dezvoltarea economico-socjalâ a județului, în perioada 1965— 1985, 35 miliarde lei, cu care s-au construit peste 40 noi o- biective industriale și agricole și peste 40 mii apartamente. In primii doi ani ai actualului cincinal am realizat un ritm mediu de creștere a producției industriale de peste 9 la sută, productivitatea muncii a crescut cu 32 la sută, prestările de servicii cu 60 la sută, exportul de peste două ori.In continuarea cuvîntului său, vorbitorul a abordat o seamă de aspecte concrete, in spirit autocritic : Sîntem pe deplin conștient! că avem încă mult de făcut, că am înregistrat ră-

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită și stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Desfășurîndu-se în anul In care sărbătorim cea de-a 40-a aniversare a Republicii. Conferința Națională a partidului scoate în evidență remarcabilele succese obținute de poporul român în anii socialismului și, cu deosebire, în perioada ce a urmat Congresului al IX-lea al partidului, de cînd destinele națiunii române sint călăuzite cu clarviziupe și cutezanță revoluționară de cel mai iubit și stimat fiu al poporului român, erou intre eroii neamului, patriot înflăcărat și revoluționar încercat, întemeietorul României socialiste moderne, personalitate proeminentă a vieții politice contemporane, luptător neobosit pentru pacea lumii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,Vă rog să-mi îngăduiți, mult stimate tovarășe secretar general, să transmit din partea slujitorilor școlii ieșene, a oamenilor de știință din Iași cele mai calde mulțumiri, profunda lor recunoștință pentru noua prientare, revoluționară, dată științei și învătămîntului. Magistralul Raport prezentat de dumneavoastră la conferință reflectă realizările școlii românești. ca principal mijloc de e- ducare și formare a tinerei generații, în legarea ei de cerințele actuale ale practicii eco- nomico-sociale, ale pregătirii în profil larg a tineretului, in

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ȘTEFANîntreaga contribuție la îndeplinirea sarcinii stabilite de ce] de-al XlII-lea Congres al partidului privind dublarea producției de cărbune în actualul cincinal.După ce a arătat că. prin e- forturile de investiții deosebite făcute an de an de statul nostru. au fost dezvoltate și modernizate capacitățile de producție existente în Valea Jiului, au fost puse în valoare noi cimpuri miniere la Petrila Sud, Lonea Pilier. Iscroni. Valea de Brazi și Cîmpu lui Neag. zestrea tehnică imbogătindu-se cu utilaje, mașini și echipamente de înaltă productivitate, că în aceste zile, in cinstea Conferinței Naționale a partidului, colectivul minei Paroșeni a raportat îndeplinirea integrală a planului anual. în continuare vorbitorul a spus : Și mina Petrila, unde îmi desfășor activitatea, prima ca vechime si a doua ca mărime din Valea Jiului, a înregistrat. an de an. progrese însemnate Pe linia creșterii si modernizării capacităților de producție, sporirii cantităților de cărbune extrase din subteran, îmbunătățirii condițiilor de viată si de muncă ale minerilor.Astăzi, brigada Pe care o conduc. formată din 90 de mineri, poate lucra simultan, datorită tehnologiilor moderne. în trei abataje si un preabataj. Obținem permanent depășiri de producție. de la începutul anului reușind să extragem suplimentar 70 000 tone de cărbune, ur- mînd ca în cinstea aniversării Republicii să mai dăm în plus 5 000 tone.
mîneri în urmă, că in munca noastră se manifestă serioase neajunsuri în organizarea producției șl a muncii, în folosirea cît mai deplină a capacităților de producție, în asigurarea la timp și gospodărirea materiilor prime și materialelor în conformitate cu normele de consum, că nu întotdeauna membrii biroului și activiștii comitetului județean, organele și organizațiile de partid au intervenit cu măsuri politico-or- ganizatorice și tehnico-econb- mice pentru înlăturarea neajunsurilor, întronarea spiritului de ordine, disciplină și răspundere, toate acestea contribuind ca in cele 11 luni ce au trecut din acest an să înregistrăm un minus de 400 milioane lei Ia producția-marfă industrială, restanțe în onorarea unor contracte la export, nerealizarea în totalitate a investițiilor.Agricultura ocupă și va ocupa și in viitor o pondere însemnată in economia județului. Dispunem de o bază tehnico- materială bună, mai mare de peste cinci ori decît în 1965, a- proape 50 la sută din forța de muncă este ocupată în această ramură de bază. înfăptuirea programelor și măsurilor adoptate a asigurat ca producția a- gricolă să crească față de 1965 de peste trei ori.Dar, trebuie să vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că sîntem total nemulțumiți cu producțiile obținute, atît in sectorul vegetal, cit și în cel zootehnic — acestea fiind necorespunzătoare în raport cu eforturile statului pentru înzestrarea tehnico-materia- lă a agriculturii județului, cu potențialul pămîntului, cu resursele de care dispunem în Botoșani.Apoi, vorbitorul a spus : Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că situația nesatisfăcătoare din industrie și 

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI CAMELUȚA BELDIEconcordanță cu noile cuceriri ale revoluției tehnico-științi- fice.în lumina exigentelor formulate de dumneavoastră pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XlII-lea al partidului — a spus în continuare vorbitoarea — cele peste 70 de institute, filiale, centre și colective de cercetare și proiectare din institutele de învă- țămînt superior, acționînd consecvent pentru realizarea prevederilor din planurile departamentale și proprii, au contribuit, în anii actualului cincinal, la asimilarea in fabricație a 118 produse și 80 de tehnologii noi, asigurînd. pe această bază, creșterea producției-marfă industriale cu 320 milioane lei, reducerea importurilor cu circa 390 milioane lei și sporirea producției de export cu aproape 1 miliard lei. Numai Institutul politehnic, în care îmi desfășor activitatea, soluționează anual teme de cercetare științifică a căror aplicare în producție se concretizează în sporirea venitului național cu 123—130 milioane lei, a productivității muncii cu peste 40 milioane lei. reducerea importurilor cu 50 milioane lei și a cheltuielilor de producție cu circa 30 milioane lei. Raportăm Conferinței Naționale că în ultimii trei ani Institutul politehnic din Iași și-a îndeplinit planul de cercetare științifică în proporție dd peste 120 la sută, iar planul de micro- producție, îndeplinit an de an, reprezintă peste 90 la sută valorificarea și materializarea cercetării științifice proprii.

In spiritul exigentei muncitorești. comuniste — a spus apoi vorbitorul — ne simțim datori să recunoaștem deschis, mult stimate tovarășe secretar general. că atît în activitatea de producție. cit si în munca politico- ideologică persistă o serie de neajunsuri și lipsuri care influențează negativ îndeplinirea planurilor de producție, conduc la o slabă participare a unora dintre membrii colectivului la efortul comun de realizare a sarcinilor încredințate.In abataje, ateliere sau în alte compartimente productive încă se mai înregistrează abateri de la disciplină, de la tehnologiile de lucru și de la normele de protectie a muncii. Unii maiștri, șefi de sectoare, alte cadre de conducere nu acționează cu hotărâre pentru înlăturarea stărilor de lucruri negative. căutînd mai degrabă justificări în loc să rezolve problemele. La unii dintre ei s-a încetățenit tendința de a motiva. de a justifica anumite ne- împliniri. alții se complac într-o atitudine de indulgentă, de tolerare a neajunsurilor.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că aceste mentalități învechite, lipsurile și neajunsurile existente au fost analizate cu toată responsabilitatea si fermitatea in adunările oamenilor muncii si în cele cu activul de partid. în spiritul Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie a.c.. al orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, și acționăm cu hotărire in vederea întăririi disciplinei și spiritului de partid la toate nive- 
agricultură, producțiile scăzute, lipsurile din activitatea unităților, slaba activitate politico- . organizatorică și educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid, modul in care comitetul județean de partid, biroul și secretariatul au condus și au asigurat înfăptuirea programelor din industrie și agricultură, neajunsurile din activitatea sa au fost analizate cu exigență la recenta conferință județeană, în spiritul Ho- tăririi Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie a.c., al exigențelor și indicațiilor dumneavoastră. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom milita cu toată răspunderea pentru înfăptuirea indicațiilor dumneavoastră, pentru realizarea programelor prioritare în vederea atingerii obiectivelor cincinalului.Cu legitimă mîndrie raportăm Conferinței Naționale că am acordat o atenție deosebită înfăptuirii în județul Botoșani a Programului de sistematizare a localităților. Noile zone și platforme industriale de la Botoșani, Dorohoi și alte localități, noile cartiere de locuințe, care însumează 40 mii apartamente, au dus la creșterea nivelului de bunăstare al oamenilor muncii din județ. Vă raportăm că am vegheat și. veghem cu răspundere și exigentă la aplicarea strictă a legii în acest domeniu. Revăzind dimensionarea localităților pe baza noilor normative, s-au redus perimetrele con- struibile cu aproape 10 mii de hectare. Este drept că pe aceas-' tă ‘linie s-au manifestat și la noi unele abateri șl încălcări și, de aceea, acționăm cu toată fermitatea pentru a nu se mai repeta, pentru respectarea întocmai a legii.Județul Botoșani are de înfăptuit, în următorii ani ai actualului cincinal, sarcini deosebit de importante. Pe baza indicațiilor și a sprijinului direct, nemijlocit al dumnea

Analizînd cu exigență activitatea desfășurată — a arătat in continuare vorbitoarea — trebuie să spunem că în munca noastră există încă serioase neajunsuri. Nu întotdeauna temele de cercetare s-au axat pe problemele cele mai stringente ale economiei, unele cadre didactice consideră că și-au încheiat misiunea o dată cu predarea temei de contract, fără a se implica în aplicarea acesteia în producție. Acționăm încă destul de timid in promovarea cercetării interdisciplinare și nu întotdeauna asigurăm un raport corespunzător intre cercetarea fundamentală și cea aplicativă.în spiritul înaltelor exigențe formulate in magistralul dumneavoastră Raport, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toate cadrele didactice avem nobila misiune, patriotica datorie de a forma in conștiința studenților o atitudine responsabilă față de muncă, de continuă însușire a tot ce este nou și înaintat în domeniul în care se pregătesc pentru a contribui cu toate forțele, cu întreg elanul lor tineresc, cu marea lor receptivitate față de progres la continua ridicare a patriei pe treptele cele mai înalte ale bunăstării și civilizației. In același timp, sîntem ho- tărîți să îmbunătățim activitatea senatului, a consiliilor științifice, a tuturor cadrelor didactice, pentru a asigura promovarea unui spirit revoluționar in activitatea de învățămint, cercetare și producție, ridicarea nivelului calitativ al muncii de

ALBAlurile de producție, organizare șl conducere. Am întocmit un program concret de măsuri organizatorice și tehnico-econo- mice menit să determine îmbunătățirea radicală a întregii activități. îndeplinirea integrală a sarcinilor de producție. Vă informăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, începînd din luna noiembrie, extracția cărbunelui în mina Petrila se situează la nivelul prevederilor de plan. în prezent pregătim cu toată temeinicia producția anului viitor, pentru a da tării cît mai mult cărbune. Totodată, vom acționa cu mai multă hotă- rîre muncitorească pentru aplicarea corectă, conform legilor tării, a principiilor socialiste de repartiție după cantitatea, calitatea și însemnătatea muncii prestate de fiecare, asigurînd astfel caracterul stimulativ in funcție de contribuția efectivă în procesul de producție.In încheiere, vorbitorul a spus : Asigurăm Conferința Națională. pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că magistralul Raport prezentat înaltului forum democratic al partidului va constitui pentru toți minerii Văii Jiului un amplu si mobilizator program de muncă și acțiune, ca vom răspunde cu exemplară dăruire muncitorească, patriotică îndemnurilor ce ni le-ati adresat, avînd mereu drept e- xemplu eroica dumneavoastră activitate revoluționară consacrată binelui și fericirii poporului. înfloririi patriei noastre socialiste. înaintării ei pe noi culmi de progres și civilizație.
voastră, mult stimate tovarășe secretar, general, am elabora't un amplu program de dezvoltare economico-socială a meleagurilor botoșănene, prin care vom ajunge la sfirșitul actualului cincinal la o producție industrială de Circa 22 de miliarde lei — dublu față- de realizările anului 1985. în acest scop, concomitent cu amplele acțiuni de modernizare a producției și a muncii, de perfecționare a pregătirii profesionale ce se desfășoară în întreprinderi. am stabilit. împreună cu colectivele de oameni ai muncii și centralele industriale, măsuri ferme pentru buna pregătire a producției anului 1988, pentru realizarea ritmică a tuturor indicatorilor de plan, cu accent pe dezvoltarea unor noi unități industriale din ramurile de vîrf ale economiei naționale și realizarea unor ample lucrări de îmbunătățiri funciare, cum sînt acumularea complexă de pe rîul Șiret, amenajarea Jijiei, pentru combaterea eroziunii solului și irigarea unor importante suprafețe agricole.Sîntem conștienți că acum totul depinde de noi, de modul în care vom ști să organizăm și să conducem munca, să întronăm peste tot spiritul partinic, de ordine, de disciplină, de răspundere comunistă, revoluționară— așa cum ne-ati cerut dumneavoastră, tovarășe secretar general — pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor care ne stau în față.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — a menționat vorbitorul — ca, strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, Erou între eroii neamului, oamenii muncii din Botoșani își vor face din orientările, tezele cuprinse in magistralul Raport, din hotărî- rile Conferinței Naționale, un adevărat program de muncă și de viată pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.
formare și educare a tinerei generații, integrarea mai eficientă a învățămintului cu cercetarea și producția.Asemenea tuturor delegaților la Conferința Națională, imi exprim adeziunea deplină la politica externă de pace și colaborare promovată cu strălucire de partidul și statul nostru. Pe bună dreptate, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați subliniat din nou în magistralul dumneavoastră Raport că pacea poate fi asigurată numai prin înlăturarea armelor nucleare din Europa și din întreaga lume, prin trecerea la dezarmare generală și statornicirea unor relații internaționale noi, de înțelegere și conlucrare, care să ofere atît poporului nostru, cît și tuturor popoarelor posibilitatea de a-și consacra toate eforturile, toate resursele materiale și spirituale progresului patriei, înfloririi civilizației.Pe deplin conștienți de importantele sarcini ce revin școlii superioare, științei in actuala etapă de dezvoltare economico-socială a țării — a arătat in încheiere vorbitoarea — asigurăm Conferința Națională, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că ne vom amplifica eforturile pentru a contribui într-o măsură sporită la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului, de Conferința Națională pentru progresul continuu al științei și învățământului românesc. 

neral ai partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conceptul cu valoare axiomatică privind construirea socialismului cu poporul și pentru popor. Pe temeiul acestui concept, din inițiativa și prin acțiunea neobosită a conducătorului partidului și statului nostru, a fost creat și instituțio- nalizat un sistem original, unic în felul său, sistemul democrației muncitorești-revolutionare, ce și-a dovedit de-a lungul anilor vigoarea și eficienta mobilizatoare a energiilor creatoare alte celor ce muncesc. In acest cadru favorizant. sindicatele au devenit, in lumina orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, o importantă verigă în angrenajul nostru social — de la întreprindere și pină la guvern — cu răspunderi esențiale în procesul de transpunere în viață a întregii politici a partidului.Sindicatele au pus și pun în centrul activității lor îndeplinirea planului de stat, a programelor prioritare privind perfectionarea organizării și modernizarea producției în vederea creșterii productivității muncii și nivelului tehnic-calitativ al produselor, valorificarea superioară a materiilor prime, reducerea consumurilor, reintroducerea în circuitul productiv a materialelor refolosibile, toate vi- zind. în esență, înfăptuirea orientărilor partidului privind dezvoltarea intensivă a economiei naționale, creșterea eficienței în toate domeniile de activitate.Acționînd în lumina' cerinței formulate de secretarul nostru general, ca fiecare întreprindere
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovară

șă Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimat! 

tovarăși,în acest cadru solemn al Conferinței Naționale a partidului, îndeplinesc mandatul de a exprima, în numele comuniștilor, al celor peste 600 000 de oameni ai muncii din industria ușoară, un vibrant omagiu conducătorului înțelept al partidului, care de mai bine de cinci decenii slujește cu nețărmurit devotament interesele clasei muncitoare, ale întregului popor, patriotului înflăcărat care și-a consacrat întreaga viață ridicării României pe treptele socialismului și comunismului, revoluționarului de excepție care, in fruntea partidului și a țării, a inaugurat epoca de mari și neasemuite împliniri, intrată în* conștiința și in istoria neamului sub numele de „Epoca Nicolae Ceaușescu".Adresăm, și cu acest prilej, sentimentele noastre de adînCă recunoștință și prețuire tovarășei Elena Ceaușescu, pentru contribuția sa remarcabilă. ca om politic de frunte, la progresul general al patriei, pentru înalta competență și răspundere comunistă cu care a conectat întregul proces al dezvoltării societății românești la cele mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii mondiale.Cu emoția trăirii unor momente de excepțională importanță pentru destinele României, am ascultat magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului, document programatic, de acțiune, de muncă și luptă al partidului, al întregului popor român, ce reliefează cutezanța revoluționară, concepția de mare strateg, de ilustru vizionar a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cuprinzind teze șl idei, orientări și indicații de o inestimabilă însemnătate pentru înălțarea patriei noas
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MIHAIL CURCUBÂTÂ

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe si stimați 
tovarăși,Printr-o fericită coincidență, în prima zi a Conferinței Naționale a partidului s-au împlinit 14 ani de cind dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați declanșat prima șarjă de oțel în noua cetate metalurgică de la Tîrgoviște. materializindu-se astfel una dintre cele mai importante orientări pe care le-ați dat cu privire la dezvoltarea acestei zone. Cu adîncă emoție, în acest moment de profunde semnificații, vă rog să-mi îngăduiți ca. în numele comuniștilor. al tuturor oamenilor muncii din județul Dîmbovița, al celor 10 000 de metalurgiști, să dau glas simțămintelor de fierbinte dragoste, aleasă prețuire și nemărginită recunoștință față de cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre. secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat și revoluționar cutezător. proeminentă personalitate a lumii contemporane, strălucit ctitor al României socialiste modeme, pentru tot ceea ce a făcut și face spre binele și fericirea ponorului, pentru continua înflorire a patriei noastre socialiste.Lucrările Conferinței Naționale a partidului se desfășoară într-o atmosferă angajantă. revoluționară. profund marcată de orientările și tezele de excepțională valoare teoretică șl 

să devină o citadelă a muncii și răspunderii revoluționare pentru dezvoltarea proprietății so- « cialiste, folosirea judicioasă a tuturor resurselor, a bazei teh- nico-materiale, sindicatele, sub conducerea și îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, s-au preocupat susținut de generalizarea unor inițiative muncitorești menite să stimuleze și să potențeze spiritul gospodăresc, ofensiva împotriva oricărei forme de risipă, pentru o înaltă eficiență. Raportăm Conferinței Naționale a partidului că sindicatele au înscris în contul lor de economii, pe 9 luni din acest an, produse evaluate la peste 8 miliarde lei, reprezentînd economii de materii prime, materiale, energie și combustibil, precum și piese de schimb și subansambluri recondiționate. Vorbitorul a relevat apoi că prin punerea în valoare a uriașului potențial creativ al muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, ediția recent încheiată a Festivalului național „Cintarea României" s-a soldat cu un bilanț pozitiv, concretizat în antrenarea în activitatea de creație teh- nico-științifică a peste 114 000 oameni ai muncii, care au realizat circa 15 000 invenții și inovații, cu o eficiență post- calculată de aproape 20 miliarde lei.Examinîndu-ne activitatea In spiritul înaltelor exigențe ce se desprind cu toată claritatea din Raportul secretarului nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din Hotărî- rea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie a.c. — a spus în con
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI MARIA FLUCSĂtre pe culmi tot mai înalte de civilizație socialistă.Mărețele realizări obținute de poporul român . în perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului, concepția dumneavoastră clarvăzătoare, mult stimate tovarășe secretar general, cu privire la dezvoltarea armonioasă, echilibrată a tuturor ramurilor economiei naționale, au determinat și puternicul avînt pe care l-a cunoscut, în ultimii 22 ani, industria ușoară. în această perioadă, această ramură economică și-a sporit producția de peste 6,6 ori, înregistrînd un ritm mediu anual de creștere de 9 la sută. Este semnificativ faptul că, in acest Interval de timp, exportul a sporit de peste 16 ori, ca urmare a creșterii nivelului tehnic și calitativ al produselor, a gradului de diversificare, prelucrare și complexitate. Putem aprecia că produsele industriei ușoare românești întrunesc condițiile pentru a răspunde, la un nivel superior, cerințelor partenerilor externi, ele fiind exportate, astăzi, in peste 70 țări de pe toate continentele.în prezent — a spus în continuare vorbitoarea — sîntem angajați cu toate forțele in acțiunile de dezvoltare intensivă, de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție. Au fost elaborate noi tehnologii care asigură consumuri materiale și energetice reduse. In primele 11 luni ale a- cestui an s-au creat și promovat în fabricație peste 55 000 sortimente noi, asigurîndu-se un grad de înnoire a producției de peste 50 la sută, precum și creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, energiei și combustibililor cu peste 22 la sută, față de anul 1985. întregul spor de producție realizat în primii doi ani ai actualului cincinal s-a obținut . numai pe seama productivității muncii. Cu toate rezultatele obținute, anali- zindu-ne activitatea în lumina 

practică cuprinse în Raportul prezentat de secretarul general al partidului, model de analiză științifică a drumului parcurs de patria noastră in construcția socialistă, insuflețitor program de muncă pentru întregul nostru popor, în care se stabilesc. intr-o viziune riguros științifică, direcțiile dezvoltării viitoare a societății noastre socialiste.Inscriindu-se organic pe coordonatele puternicei dezvoltări economițro-soeiale a patriei — a spus vorbitorul — județul Dîmbovița, asemenea tuturor zonelor tării, a cunoscut în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea — pe care cu legitimă mîndrie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu" — cele mai mari înfăptuiri din istoria sa. Comparativ cu anul 1965, producția industrială a județului este, în acest an. de peste 9 ori mai mare, cea agricolă de peste 3 ori. iar productivitatea muncii a crescut de aproape 4 ori. Această impetuoasă dezvoltare economică s-a reflectat în creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii.Ctitorie a acestei epoci. Combinatul de oțeluri speciale Tir; goviște. ca urmare a sprijinului permanent de care se bucură din partea conducerii partidului și statului nostru, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a cunoscut în ultimii ani o continuă dezvoltare și modernizare. Astfel, în anul 1987. față de anul 1985. producția de oțel a crescut cu 39 la sută, de laminate cu 32 la sută, de tablă și 

tinuare vorbitorul — trebuie să arăt că in munca noastră la toate nivelurile, inclusiv la Consiliul Central, ca și in participarea noastră la activitatea organismelor autoconducerii muncitorești, se mai intilnesc manifestări de formalism și rutină, de comoditate în gindire și acțiune, de lipsă de fermitate muncitorească, de insuficientă receptivitate la vasta problematică a vieții, mai ales la nivelul verigilor noastre organizatorice de bază din întreprinderi și șantiere. Sint încă multe neajunsuri în munca noastră privind instaurarea unui climat ferm de ordine și disciplină, de răspundere maximă fată de calitatea produselor, pentru formarea unei gindiri noi, revoluționare, in care conceptul „nu se poate" să fie exclus din vocabular, dar mai ales din mentalitate și din fapte. Iată de ce desprindem din mobilizatoarele și înflăcăratele chemări ale secretarului nostru general necesitatea imperioasă de a lichida neintîrziat aceste neajunsuri, pentru a spori eficienta muncii sindicatelor, astfel îneît întreaga noastră activitate să contribuie efectiv la realizarea integrală a planului în toate domeniile.Vocația de pace a poporului nostru ce vine din adîncurile zbuciumatei sale istorii, simplu dar plastic transmisă nouă prin lira poetului „Ce vreți voi ? Noi, bună pace", 'această vocație este purtată azi spre toate zările lumii, cu toată vigoarea, cu patos revoluționar, cu cea mai mare încredere în pacea și viitorul luminos al omenirii, de „Marele erou al păcii intre 
exigentelor înalte cuprinse în strălucitul Raport prezentat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. recunoaștem că nu putem fi mulțumiți cu realizările de pină acum.Arătînd că rezultatele la unii indicatori cantitativi și de eficientă sînt sub prevederile planului. vorbitoarea a spus : A- ceste nerealizări se datorează, în primul rînd, stilului defectuos de muncă al organelor de conducere colectivă, al cadrelor din minister, din centralele industriale și întreprinderi. în activitatea cărora s-au manifestat uneori fenomene si stări de spirit de formalism, de îngăduință. de tolerare a neajunsurilor. Unele cadre cu funcții de conducere din mihister. din centrale și întreprinderi. în loc să acționeze direct și nemijlocit pentru solutionarea greutăților care apar, inerent. în procesele de producție, s-au obișnuit să apeleze la justificări, acoperind a- devăratele cauze ale nerealiză- rilor. Nu se acționează, peste tot. cu suficientă energie si perseverență pentru lichidarea lipsurilor și neajunsurilor manifestate în special în domeniul organizării și planificării producției, al cooperării dintre întreprinderi și centrale, al resr pectării tehnologiilor de fabricație.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că. in lumina indicațiilor dumneavoastră. lipsurile ce mai stăruie în munca noastră au fost analizate cu întreaga răspundere comunistă. la toate nivelurile — întreprindere, centrală, minister —. stabilind programe de măsuri concrete care să conducă la înlăturarea definitivă a deficiențelor existente, la îmbunătățirea radicală a stilului și metodelor de muncă, la întărirea răspunderii fiecărui colectiv de oameni ai muncii și fiecărui cadru de conducere pentru întronarea unui climat de muncă, de angajare și dăruire muncitorească revoluționară.

bandă electrotehnică cu 20 la sută, de otel calibrat cu 32 la sută, de produse forjate cu 11 la sută.In acest an, răspunzînd îndemnurilor și indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru efectuate. împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în județul Dimbovița și în combinatul nostru, în luna septembrie 1986, organele și organizațiile de partid, consiliul oamenilor muncii au acordat o atenție deosebită factorilor calitativi, de eficiență ai activității economice, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor, întăririi ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă. Prin înfăptuirea primei etape a programului privind perfecționarea organizării producției si modernizarea proceselor de fabricație — a arătat în continuare vorbitorul — s-a obținut un spor al productiei-marfă de 25,2 la sută, productivitatea muncii a crescut cu 25,1 la sută, iar costurile de producție la 1 000 lei producție marfă au fost reduse cu 68,8 lei.Trebuie să recunoaștem. însă, că rezultatele obținute nu se situează nici pe departe la nivelul posibilităților tehnice, materiale si umane de care dispunem. și aceasta datorită. în primul rînd. neajunsurilor din propria noastră acțivitate. Consiliul oamenilor muncii, organismele democrației muncitorești revoluționare nu au acționat cu exigentă și răspundere pentru utilizarea mai bună a capacităților de producție, pentru asigurarea bazei tehnico-materiale 

popoare", secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acesta este temeiul pentru care ne dăm întreaga adeziune la politica externă a partidului și statului nostru.Exprimindu-mi totalul acord cu ideile cuprinse în monumentalul Raport al conducătorului partidului și statului nostru, impresionant document politico-ideologic, de imensă valoare programatică — a arătat in încheiere vorbitorul — ne angajăm solemn în fața Conferinței Naționale, în fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să facem totul pentru ca, urmînd neabătut pilduitoarea dumneavoastră muncă și viață, îndemnurile, orientările și indicațiile dumneavoastră, să sporim contribuția sindicatelor la măreața operă de edificare a socialismului și comunismului in Românip.Cu conștiința înțelegerii depline' că tot ce s-a înfăptuit pentru țară și popor, ca și locul de înalt prestigiu al României socialiste în lumea contemporană, în acești ani adine încrustați în istoria patriei sub numele-simbol „Epoca Nicolae Ceaușescu", se datoreș- te dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, vă urăm din adincul inimilor ani mulți, în deplină sănătate. și aceeași neostenită, exemplară putere de muncă, întru chezășia mersului neîncetat înainte al patriei, spre luminoasele culmi ale comunismului.
Răspunzînd chemărilor dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, am trecut în mod hotărit la pregătirea în mai bune condiții a planului pe anul viitor. Sintem ferm hotărîțl ca anul 1988 să fie anul cu cele mai mari realizări ale industriei ușoare, așa cum ne-ati indicat dumneavoastră în cadrul recentei vizite de lucru pe care ați făcut-o la întreprinderea de confecții și tricotaje București. Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general. că am stabilit măsuri temeinice de organizare a muncii și a producției, de modernizare a tehnologiilor, care vor asigura îndeplinirea integrală a indicatorilor cantitativi și calitativi superiori ai producției anului viitor. Totodată, am elaborat un complex de măsuri care să asigure sporirea gradului de valorificare a materiilor prime, prin realizarea de produse cu grad ridicat de prelucrare si complexitate. în întreprinderile care realizează producție pentru export au fost pregătite si lansate în fabricație comenzile pentru trimestrul I 1988. astfel incit să putem livra partenerilor noștri produsele solicitate la termenele prevăzute în contracte.In încheiere, vorbitoarea a arătat : In aceste momente de înaltă semnificație patriotică si politică, permiteți-mi să exprim. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în numele puternicului detașament al oamenilor muncii din industria ușoară, adeziunea noastră deplină la documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționale. angajamentul muncitoresc de a nu precupeți nici un efort pentru traducerea în viată a hotărîrilor adoptate, de a acționa cu responsabilitate comunistă. în spirit revoluționar, pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan ce ne revin pe acest an. pe întregul cincinal. sporindu-ne contribuția la ridicarea scumpei noastre patrii pe noi culmi de civilizație si progres.

și încadrarea în sortimentele de plan. în normele de consum specifice. îndeosebi la feroaliaje, pentru prevenirea si lichidarea stocurilor supranormative. pentru întărirea disciplinei tehnologice si de producție. Nu am reușit să imprimăm tuturor conducătorilor de formații, maiștrilor. șefilor de schimb spirit de exigentă și răspundere pentru respectarea strictă a programelor de fabricație si gospodărirea judicioasă a materiilor prime si materialelor. Ca urmare. înregistrăm unele restante fată de prevederile de plan la bandă șl oțel calibrat, la producția marfă. Neajunsurile existente au făcut obiectul unor analize cuprinzătoare. efectuate intr-un pronunțat spirit critic și autocritic, stabilindu-se măsuri concrete pentru încheierea cu rezultate cit mai bune a acestui an si pregătirea temeinică a producției anului viitor. ,Exprimindu-mi acordul deplin cu tezele și orientările cuprinse în magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale a partidului — a spus in încheiere vorbitorul — ne angajăm în fata dumneavoastră. mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu toată răspunderea si dăruirea. ca adevărati revoluționari. pentru înfăptuirea neabătută în viată a obiectivelor stabilite de Congresul al XlII- lea al partidului, a hotărîrilor ce vor fi adoptate de marele forum democratic al comuniștilor români, pentru a ne aduce o contribuție sporită la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate si comunismului pe pămîntul scump al patriei.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI VASILE MILEA

Mult Iubite și stimate 
tovarășe secretar generai 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Conferința Națională, acest Înalt forum democratic al partidului, se înscrie ca un eveniment de o importanță deosebită in viața partidului și poporului nostru, alăturindu-se, prin documentele și problematica abordată, marilor momente istorice ale țării.Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului — prin rigoarea științifică, profunzimea analizei procesului de edificare

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MIU DOBRESCUsocialistă a patriei, abordarea realistă.' responsabilă a problemelor majore ale vieții internaționale — pune din nou în evidență personalitatea de excepție a eminentului nostru conducător, evidențiază o dată mai mult rolul său hotărîtor în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Trăim cu toții adevărul că epoca actuală, inaugurată de memorabilul Congres al IX-lea al partidului, este caracterizată prin uriașe transformări revoluționare. prin înfăptuiri fără precedent în toate sferele vieții materiale și spirituale ale societății românești. Sintem adine recunoscători eroului din fruntea partidului și a țării, tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, care, cu spiritul său revoluționar, novator, cu capacitatea sa genială de a discerne în mod științific, vizionar mersul evenimentelor în toată complexitatea și conexiunea lor, ne-a fost, ne este și ne va fi chezașul sigur al mersului victorios al țării spre înălțimile civilizației comuniste.Permiteți-mi ca, de la această înaltă tribună, să dau expresie gîndurilor și sentimentelor de fierbinte dragoste și aleasă recunoștință. omagiului de inimă și conștiință al milioanelor de oameni ai muncii, membri de sindicat, față de secretarul general al partidului, pentru tot ce a făcut și face, cu nemărginită abnegație și înalt devotament, pentru prosperitatea, dem

nitatea și fericirea poporului român.Bilanțul împlinirilor socialiste, care subsumează în chip fericit înflorirea științei. învătămîntului și culturii, este nemijlocit legat de contribuția de imensă valoare, de munca plină de dăruire, de pasiune revoluționară a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate de frunte a partidului și statului, eminent om de știință de larg prestigiu in lume, căreia, in numele membrilor de sindicat din țara noastră, îi aducem cefe mai alese sentimente de stimă și prețuire, un cald și respectuos omagiu muncitoresc.In continuare, vorbitorul a spus : Datorăm secretarului ge

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Președintele Republicii So
cialiste România,

Comandant suprem al forțelor 
armate,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, .

Stimați tovarăși,Asemenea tuturor evenimentelor politice cardinale din viața .partidului. poporului și patriei noastre în anii celei mai rodnice epoci din întreaga istorie românească, lucrările Conferinței Naționale actuale poartă adine amprenta gîndirii novatoare și faptelor bărbatului 

genial, sub a cărui strălucită conducere națiunea română înaintează neabătut pe calea socialismului și comunismului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Este o adevărată fericire, deplin meritată de eroicul nostru popor, că avem în frunte un conducător de excepție, care întruchipează cele mai alese virtuți ale neamului românesc, îi exprimă cu fidelitate idealurile și aspirațiile spre progres și unitate, dezvoltare demnă și de sine stătătoare, independentă și suveranitate și pune in slujba înfloririi patriei jjindirea sa originală și clarvăzătoare energia clocotitoare. întreaga sa viață luminoasă, de neasemuit revoluționar și înflăcărat patriot.

, Reafirmînd adeziunea totală 
a întregii armate la politica internă și internațională elaborată și promovată sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, vă rog să-mi îngăduiți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu*, să dau expresie vibrantelor sentimente de dragoste și respect, devotament și recunoștință ce vi le poartă toți cei ce servesc patria sub drapel, pentru grija pe care permanent o manifestați față de destinele poporului nostru, propășirea patriei pe noi culmi de civilizație și pentru lupta dumneavoastră' neobosită in scopul asigurării unui climat de înțelegere și pace în lume.Este meritul incontestabil al dumneavoastră, mult stimate 

tovarășe secretar general al partidului, că România nu s-a lăsat antrenată în cursa înarmărilor. Ani de zile, cheltuielile militare au fost menținute la același nivel ; mai mult, acestea au fost chiar reduse, dînd astfel întregii lumi un strălucit exemplu de fermitate în lupta pentru dezarmare.Toți cei prezenți aici ne aflăm sub puternica impresie a inestimabilelor teze, idei și orientări cuprinse în Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. document istoric ce se distinge prin rigoarea analizei științifice și patosul revoluționar, fermitatea și intransigenta comunistă,
(Continuare în pag. a VIII-a)
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(Urmare din pag. a Vil-a) înalta responsabilitate pentru destinele patriei, cutezanța in propulsarea noului, realismul și luciditatea cu care scrutează viitorul, încrederea nețărmurită în capacitatea creatoare a poporului de a înfăptui neabătut Programul partidului și hotări- rile Congresului al XIII-lea.Mîndri de grandioasele înfăptuiri care transformă în prezentul zilelor noastre acel minunat „viitor de aur“ întrevăzut de înaintașii noștri, ostașii, de la soldat la general, sînt animați de convingerea fermă că, sub ilustra dumneavoastră conducere. avem garanția că toate obiectivele și sarcinile mobilizatoare ce au directionat dezbaterile Conferinței Naționale vor deveni realitate prin munca și lupta poporului nostru.Aducem, totodată, un cald și respectuos omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere mondială, pentru remarfcabila activitate pusă în slujba înfloririi științei. învățănțintului și culturii românești, factori determinant! in dezvoltarea economi- co-socială a patriei.Neuitînd nici un moment că misiunea fundamentală a armatei o constituie pregătirea în vederea apărării independenței și suveranității tării — a spus în continuare vorbitorul — raportez Conferinței Naționale că. a- plicînd neabătut teza formulată de dumneavoastră, potrivit căreia apărarea patriei este cauză și operă a întregului popor, am acționat constant și cu rezultate bune și foarte bune pentru instruirea în comun cu gărzile patriotice, unitățile Ministerului de Interne și celelalte forma
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GHEORGHE POPESCU

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.Magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. in deschiderea înaltului forum democratic al comuniștilor, constituie un document de inestimabilă valoare teoretică și practică pentru opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în România, un strălucit program de muncă pentru înfăptuirea obiectivelor Congresului al XIII-lea al partidului. Insușindu-ne întru’ totul tezele, ideile și sarcinile cuprinse în Raport, vă rog să-mi permiteți să exprim, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor mun

țiuni de apărare, diversificind și perfecționind continuu conlucrarea cu acestea și consiliile locale de apărare.Orientările și măsurile adoptate la plenara Consiliului Național al Științei și Învățămîn- tului. for condus cu înaltă competență și autoritate științifică de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, au constituit și pentru noi un program concret care a dus la perfecționarea învățămîntului militar. a cercetării științifice, a pregătirii cadrelor cu un orizont mult mai larg, modernizarea bazei materiale de instrucție, e- vitarea paralelismelor și cheltuielilor inutile, formarea unor luptători bine pregătiți, în condițiile reducerii consumurilor materiale, de combustibili și e- nergie.Raportez Conferinței Naționale —<a spus apoi vorbitorul — că armata, devotată fără margini cauzei partidului și poporului. Îndeplinind hotărîrile Congresului al XIII-lea. prevederile Directivei comandantului suprem privind pregătirea militară și politică și desfășurîn- du-și activitatea pe baza doctrinei militare naționale, al cărei ilustru fondator este secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. se prezintă astăzi ca un organism militar puternic, cu un valoros corp de cadre și ostași temeinic pregătiți, gata ca. împreună cu întregul popor, să apere independența. suveranitatea și integritatea țării și să-și aducă, totodată, contribuția la dezvoltarea economiei naționale.Armata vă este profund recunoscătoare că i-ați dat posibilitatea să-și afirme patriotismul și devotamentul nețărmurit 
cii din județul Buzău, cele mai alese sentimente de prețuire și recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate • și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, care v-ați dedicat întreaga viață și activitate împlinirii celor mai nobile idealuri de libertate, pace, progres și bunăstare ale națiunii noastre.Marile realizări înfăptuite de poporul român în perioada inaugurată de -Congresul al IX-lea al partidului — pe care cu legitimă mîndrie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu" — înscriu și rezultatele obținute de județul Buzău. Caracterizat în trecut ca județ eminamente a- grar — a spus vorbitorul — Bu- zăul dispune astăzi, prin grija deosebită a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de industrie 

fată de patrie, partid si popor, nu numai printr-o înaltă pregătire de luptă și politică, ci și printr-o participare efectivă la dezvoltarea economico-socială a țării. Vă raportăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că. înfăptuind sarcinile ce ni le-ați dat. am angajat, în această acțiune. potrivit indicațiilor dumneavoastră. zeci de mașini de luptă devenite disponibile ca urmare a reducerii acestora din luna noiembrie anul trecut. Militarii. care muncesc la peste 180 obiective economice, și-au îndeplinit prevederile de plan pe întregul an cu 30 de zile mai devreme și preliminăm ca. pînă la sfîrșitul anului, să depășim planul cu aproximativ 7 la sută.Aceste rezultate — a spus in continuare vorbitorul — sînt rodul muncii politico-educative, al înfăptuirii obiectivului formulat de dumneavoastră privind transformarea fiecărei unități și subunități în puternice detașamente de luptă, patriotice și revoluționare, armata fiind nu numai o școală pentru formarea de luptători, ci și una a muncii, a vredniciei, a formării de cetățeni constructori con- știenți ai socialismului.Cu toate realizările obținute, vă raportăm că unele unități și subunități n-au îndeplinit in întregime indicatorii de productivitate, de folosire la capacitate maximă a utilajelor, de încadrare în normele de consum materiale și de energie stabilite, sau nu au dat în folosință la etapele prevăzute suprafețele de irigații. Nu toate cadrele au înțeles că cea mai eficientă cale de instruire, de reducere a cheltuielilor în activitățile productive este întărirea ordinii și 
metalurgică, chimică, electrotehnică și alimentară. Față de anul 1968, anul constituirii județului, producția industrială a crescut de 15 ori. Ritmuri înalte de dezvoltare a cunoscut și producția agricolă, ca urmare a întăririi continue a bazei tehnico- materiale, inzestrării cu mașini și utilaje de înalt randament, ă- plicării de tehnologii moderne. S-a transformat radical, și înfățișarea orașelor și satelor, prin înălțarea unor importante obiective social-culturale. Aproximativ 70 la sută din populația județului locuiește în case noi. A crescut nivelul de civilizație materială și spirituală al tuturor localităților.în această evoluție rapidă se înscrie și comuna Glodeanu-Si- liștea. Beneficiind din plin de roadele politicii agrare, profund științifice a partidului, țăranii 

disciplinei, militare, organizarea temeinică a procesului instruc- tiv-educativ și exercitarea eu fermitate a actului de comandă.Orientările și aprecierile de Înaltă exigență revoluționară, formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, în ședințele Comitetului Politic Executiv, au determinat analize profunde la conducerea ministerului, a tuturor unităților și comandamentelor, la toate organele și organizațiile de partid, luîndu-se măsuri ferme pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de conducere, ridicarea gradului de angajare, exigență și responsabilitate față de îndatoriri. înțelegerea pe deplin a faptului că armata nu poate face nici un fel de excepție de la normele stabilite pentru toate instituțiile societății noastre, că ea trebuie să fie exemplu de aplicare șl respectare întocmai a hotăririlor de partid și legilor țării.Exprimind, în numele tuturor militarilor, deplinul acord cu tezele, ideile și orientările de o covîrșitoare însemnătate cuprinse în Raportul dumneavoastră. care va constitui un amplu program de acțiune, de muncă și luptă pentru întreaga oștire — a arătat în încheiere vorbitorul — armata. în deplină unitate de cuget și simțire cu întregul popor, vă aduce un profund și respectuos omagiu pentru pilduitoarea dumneavoastră activitate consacrată propășirii necontenite a patriei, creșterii prestigiului ei internațional și vă urează, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sănătate deplină, viață îndelungată. ani mulți și rodnici in fruntea partidului și statului nostru, spre binele, gloria și măreția României socialiste.
cooperatori, mecanizatorii și specialiștii, în frunte cu comuniștii, conștienți de îndatoririle ce le revin, muncesc cu dăruire și spirit de răspundere pentru a obține producții tot mai mari, pentru creșterea averii obștești și consolidarea economică a u- nităților agricole.Acționînd în spiritul orientărilor stabilite de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, comitetul comunal de partid, consiliul popular s-au preocupat cu toată exigența de înfăptuirea programelor de autoaprovizio- nare și autofinanțare, dezvol- tînd, pe lîngă consiliul popular comunal, secții ale industriei mici și d^ prestări de servicii, precum și microferme de creștere a animalelor și păsărilor, cu o producție globală anuală de peste 30 milioane lei, care ne a

duc beneficii de 3 milioane lei. Toate acestea au permis să au- tofinanțăm întreaga activitate a consiliului popular încă din a- nu! 1982. în comună am ridicat importante edificii social-culturale ; am introdus apă potabilă, dispunem de rețea automată de telefoane și am realizat alte lucrări edilitar-gospodărești in valoare de peste 25 milioane lei. Pentru rezultatele obținute comuna noastră a fost distinsă de 4 ori cu Ordinul Muncii clasa I.O atenție deosebită acordăm înfăptuirii sarcinilor ce ne revin din programul național de sistematizare a localităților și teritoriului, folosirea eficientă a fondului funciar și introducerea în circuitul productiv a unor su
Mult stimate și iubite ( 

tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Trăind sentimentul puternic al bucuriei că aparținem „Epocii Nicolae Ceaușescu" — care dă strălucire celor 40 de ani de la proclamarea Republicii —, afirmăm cu legitimă mindrie că județul Olt, la fel ca întreaga țară, a dobîndit deplina sa afirmare economică și socială, in perioada ce a urmat istoricului Congres al IX-lea al partidului. Și ce poate fi mai grăitor în acest sens decît faptul că. pe baza investițiilor ce ne-au fost alocate și a sporirii rodniciei muncii, producția globală a județului a ajuns la peste 50 miliarde lei, reprezentînd aproape 100 mii lei / pe locuitor. Valoarea producției industriale cres- cind in acest cincinal in medie cu 8 la sută anual, a ajuns la peste 40 miliarde lei. în condițiile in care mai mult de 25 la sută din producția-marfă este destinată exportului. Practic, nu există localitate sau chiar familie în județul nostru în care să nu fie prezente însemnele noului, ale unui nivel tot mai ridicat de civilizație materială și spirituală.în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Olt, doresc să vă asigur, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că sîntem hotărițî să nu precupețim nici un efort pentru a cinsti și onora, în continuare, înaltele titluri de „Erou al Muncii Socialiste" și „Erou al Noii Revoluții Agrare", atribuite organizației județene de partid pentru rezultatele obținute în anul 1986 și ocuparea consecutivă a locului I timp de 4 ani în întrecerea socialistă, precum și pentru producțiile mari obținute in anul trecut la principalele culturi agricole. 

prafețe de teren. Potrivit schiței de sistematizare a comunei, prin restringerea perimetrului construibil al satelor, prin defrișarea viilor răzlețe și desființarea drumurilor inutile, numai în ultimii doi ani am reușit să redăm circuitului productiv o suprafață de 115 hectare de teren.Sîntem însă conștienți — a arătat in continuare vorbitorul — că trebuie să ne mobilizăm și mai bine, să acționăm cu mai multă fermitate pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, pentru conferirea unei noi calități muncii politico-educative. astfel încît fiecare locuitor al comunei noastre să înțeleagă obligațiile ce-i re
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI VASILE CARPVă raportăm, mult iubite tovarășe secretar general, că, însuflețiți de indicațiile și sarcinile formulate de dumneavoastră la plenarele C.C. al P.C.R., la ședințele Comitetului Politic Executiv, de caldele 'îndemnuri și chemări pe care le-ați adresat comuniștilor, tuturor oamenilor muncii cu prilejul rodnicelor vizite de lucru pe care le-ați efectuat, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, in județul nostru, ne-am mobilizat energiile și am sporit capacitatea de muncă, obținind și in 1987 rezultate bune.După ce a trecut în revistă o seamă de realizări din industria și agricultura județului, vorbitorul a spus : Analizîndu-ne însă activitatea in spirit critic și autocritic, in lumina înaltelor exigențe formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general — privind realizarea unei calități noi. superioare în toate sectoarele vieții materiale și. spirituale — trebuie să recunoaștem' că biroul comitetului județean de partid, organele și organizațiile de partid, organele de condu- cere colectivă, unele cadre de partid și de stat n-au acționat cu toată fermitatea pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de producție, înregistrînd ne- realizări la investiții, dar mai ales la indicatorii de eficiență — producția-marfă vîndută și Încasată, cheltuielile la 1000 lei producție-marfă, producția netă.Nu sîntem mulțumiți nici de rezultatele obținute in agricultură. unde, datorită faptului că în unele unități nu s-au ’utilizat in mod rațional mijloacele de mecanizare, n-a fost mobilizată în mod corespunzător forța de muncă sau nu s-au aplicat în totalitate tehnologiile necesare unor producții mari, la o serie de culturi, precum si în zootehnie, realizările nu sînt pe 

vin în înfăptuirea noii revoluții agrare. Vom lua măsuri politice și organizatorice concrete, pentru întărirea ordinii și disciplinei. respectarea hotăririlor de partid și a legilor țării, creșterea răspunderii fiecărui om al muncii față de sarcinile încredințate și ridicarea calității munci noastre in toate sectoarele. Ne angajăm în fața conferinței. a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. să obținem în anul viitor producții agricole superioare, astfel incit cele trei unități agricole din comună să candideze la obținerea înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".
măsura condițiilor materiale și a experienței dobindite in județul nostru.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că — însușindu-ne aprecierile și concluziile formulate de dumneavoastră la ședința Comitetului Politic Executiv din 27 noiembrie — am dezbătut cu exigență și responsabilitate, în conferința județeană de partid, plenarele cu activul și în adunările generale ale organizațiilor de bază, întreaga noastră activitate și am stabilit măsuri concrete pentru îmbunătățirea radicală a muncii politico-organi^atorice și cultural-educative. perfecționarea continuă a stilului și metodelor de muncă, de selecționare, promovare și educare a cadrelor, întărirea ordinii și disciplinei muncitorești, dezvoltarea unui climat de înaltă răspundere, de angajare patriotică, revoluționară. în vederea , sporirii eficienței întregii activități de partid.Cu prioritate ne vom reconsidera activitatea politico-ideolo- gică și educativă, in spiritul înaltelor și îndreptățitelor exigente desprinse din Raportul prezentat de dumneavoastră Conferinței Naționale a partidului. Vă încredințăm. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. avînd drept călăuză in acțiune programul ideologic, al partidului, comuniștii, toate 'organele și organizațiile de partid din județul Olt vor milita cu fermitate revoluționară pentru a face din această activitate o adevărată forță motrice în unirea eforturilor oam°nilor muncii. în vederea lichidării grabnice a stărilor de lucruri negative, pentru afirmarea mai puternică a spiritului muncitoresc în îndeplinirea sarcinilor ce ne revin în actuala etană de dezvoltare eco- nomico-socială a tării.Ne angajăm solemn în ’fata Conferinței Naționale că reali- zînd punct cu punct măsurile cuprinse în programul de per

Exprimindu-mi acordul deplin cu documentele supuse dezbaterii și aprobării conferinței Naționale, — a spus in încheiere vorbitorul — asigur înaltul forum democratic al partidului că vom acționa cu toată răspunderea ca adevărați revoluționari, pentru aplicarea neabătută în viață a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru ca, îndeplinindu-ne sarcinile ce ne revin din documentele Congresului al XIII-lea al partidului, să ne aducem o contribuție tot mai mare la dezvoltarea si înflorirea scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.
fecționare a organizării muncii și modernizare a producției, toa- ' te celelalte programe prioritare, vom îndeplini integral sarcinile de plan pe anul 1987. depășind valoarea producției-marfă cu 100. milioane lei. reducind consumul de combustibil cu 12 000 tone c.c. și al energiei electrice cu 33 mii MWh. Totodată, am acordat o atenție deosebită și acționăm ferm pentru a asigura realizarea în cele mai bune condiții a pla-, nului pe anul 1988. Acționînd hotărit pentru nominalizarea din timp a producției și asigurarea contractelor, punerea în funcțiune la timp a obiectivelor de investiții, creșterea productivității muncii, ne angajăm ca in' al treilea an al cincinalului actual să realizăm suplimentar o producție-marfă industrială în. valoare de 200 milioane lei.în agricultură am asigurat bune condiții pentru a obține în anul viitor recolte Ia nivelul exigențelor noii revoluții agrare. Asa cum ne-ați indicat dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, am insămînțat întreaga suprafață cultivată cu cereale păioase în rinduri dese, la 6 cm distanță, am folosit soiuri de înaltă productivitate din categoria ..elită" si ..înmulțirea înt.îi". plantele răsărind șt înfrățind încă din luna noiembrie.Exprimind adeziunea deplină față de conținutul documentelor ce vor fi dezbătute și adoptate în cadrul acestui înalt forum politic — a arătat. în încheiere, vorbitorul — vă asigurăm, mult iubite si stimate tovarășe secretar genera', că, urmind consecvent înaltul dumneavoastră exemplu, vom munci cu dăruire și abnegație revoluționară pentru transpunerea neabătută în viață a politicii științifice a partidului și statului, al cărei strălucit arhitect sinteți, spră gloria nepieritoare a partidului nostru și înflorirea continuă a României socialiste.

■ ■■■■■
Sosirea in Capitală a vicecancelarului

si ministru de externe al R. F. GermaniaMiercuri seara a sosit la București Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar și ministru de externe al Republicii Federale Germania.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost intîmpinat de loan
tv

20,00 Telejurnal
20,20 Insuflețitor program de ascensiu

ne a României, teze șl orientări 
de excepțională valoare cu privire 
la progresul multilateral al patriei

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 decembrie, ora 20 — 20 
decembrie, ora 20. în (ară : Vremea 
va fi în general închisă, iar cerul mal 
mult noros în jumătatea de nord a 
țării și schimbător în rest. Precipitații 
locale sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare vor cădea mai ales în ves
tul, centrul și nordul țării, unde, pe 
alocuri, condițiile vor . fi favorabile 
producerii poleiului, în pflma parte a

în „Cupa campionilor europeni”* 1 la fotbal 
Steaua - Glasgow Rangers ta este forma cea Țiai adecvată de a se ajunge la consens sau acord.

EXPERIMENT. în S.U.A. efectuat un nou experiment cu racheta maritimă de croazieră „Tomahawk" lansată de la bordul unei nave militare aflate la țărm. Racheta a efectuat un zbor de1 125 km și a atins o țintă situată în pustiul Majave.
DUPĂ REUNIUNEA A.S.E.A.N. într-o declarație pentru presă făcută după reuniunea la nivel înalt a A.S.E.A.N., ministrul filipinez de externe. Raul Manglapus, a subliniat că liderii statelor membre și-au reafirmat dorința de a-și intensifica eforturile in vederea creării unei zone a păcii, prieteniei și neutralității în
DEFICITUL 

MERCIALE A 
este in prezent 
sterline (peste 900 milioane dolari) 
mai mare decît estimările anterioa
re.,Potrivit unor date ale Oficiului 
Central de Statistică, pasivul tota
lizează 1.2 miliarde lire sterline pe 
primele nouă luni ale acestui an, 
fată de 731 milioane cit se estimase 
initial. In baza prognozelor guver
namentale. deficitul comercial bri
tanic va fi anul acesta de 2,5 mili
arde lire sterline.

CONSULTĂRI. Lacontinuat. miercuri regelui Baudouin cu delor politice reprezentate in par-

Miercuri s-a efectuat la Ziirich tragerea la sorți a meciurilor _ conțină pentru sferturile de finală ale cupelor europene la fotbal. In „Cupa campionilor europeni", echipa Steaua București, campioana României, va intîini (primul joc pe teren propriu) formația scoțiană Glasgow Rangers.In aceeași competiție se vor mai disputa următoarele întilniri: Bayern Miinchen — Real Madrid ; Benfica Lisabona — Anderlecht Bruxelles ; Girondins Bordeaux — PSV Eindhoven.
★• Etapa a 17-a, ultima a turului campionatului diviziei A la fotbal, programează astăzi următoarele meciuri : Sportul Studențesc — S. C. Bacău (stadion Sportul Studențesc) ; F. C. Argeș Pitești — Victoria București ; F. C. Olt — Djnamo ; F.C.M. Brașov — Universitatea Craiova ; Petrolul Ploiești — C S.M. Suceava ; Otelul Galați — Universitatea Cluj- Napoca ; Corvinul Hunedoara — Rapid. Meciul Flacăra Moreni — A.S.A. Tg. Mureș se va desfășura vineri, iar partida Steaua — Politehnica Timișoara (4—1) s-a disputat la 8 decembrie. Jocurile vor incepe la ora 13.• La Burgas, în cadrul grupelor semifinale ale campionatului mondial feminin de handbal (grupa B), selecționata României a întrecut cu scorul de 18—14 (9—9) echipa R. F. Germania. Alte rezultate : Bulgaria — Franța 22—19 (8—8) ; Austria — Danemarca 19—18 (10—11) ; Iugoslavia — R. p. Chineză 26—20 (9-12) ; R. D. Germană — Ungaria 19—19 (8—8) ; Polonia — Canada 23—15 

Totu. ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți ambasadorul României la Bonn și ambasadorul R.F. Germania la București.(Agerpres)
20,40 Cîntăm un Imn de glorii (color), 

cintece patriotice, revoluționare
20.50 Pe drumul înfăptuirii noii revolu

ții agrare (color). Experiența 
fruntașilor — cunoscută, însușită, 
grabnic generalizată !

21,10 In evul de împliniri comuniste 
(color) — documentar

21,30 Laudă patriei și oamenilor săi 
(color). Moment coregrafic

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Intervalului. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu unele intensificări în 
sud-vestul țării din sector sudic, la 
începutul intervalului. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse, în general, 
între minus 6 și 3 grade, iar cele 
maxime între minus 4 și 6 grade, mai 
ridicate în sud-est. Pe alocuri se va 
produce ceață. în București î Vremea 
va fi în general închisă, iar cerul 
schimbător. Temporar vor cădea pre
cipitații, mal ales sub formă de lapo
viță și ploaie. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscAla între minus 2 și plus un grad, 
jar cele maxime între 1 și 4 grade. Di
mineața, ceață slabă.

Iată șl partidele „sferturilor" din celelalte două cupe continentale : „Cupa cupelor" : Dinamo Minsk — FC Malines : Sporting Lisabona — Atalanta Bergamo ; Young Boys Berna — Ajax Amsterdam ; Olympi- que Marseille — Rovaniemi (Finlanda) ; „Cupa U.E.F.A." : Hellas Verona — Werder Bremen ; Pana- thinaikos Atena — FC Bruges ; TV Vitkovice Ostrava — Espanol Barcelona ; Bayer Leverkusen — FC Barcelona.Meciurile tur se vor disputa la 2 martie, iar returul la 16 martie.
★(13—8). în ultimul meci din grupele semifinale, echipa României va in- tilni formația Austriei.• într-o retrospectivă a anului sportiv internațional, referindu-se la rezultatele din natație,, comentatorul agenției Prensa Latina menționează la loc de frunte performantele înotătoarelor românce, considerind-o pe Noemi Lung, alături de Silvia Pool din Costa Rica (invingătoare în trei probe Ia jocurile panamericane), ca una din „stelele" cele mai sclipitoare ale anului 1987.„Noemi Lung — se scrie In comentariu — talentata înotătoare româncă *de 17 ani, a fost protagonista Universiadei de la Zagreb* reușind să ciștige 5 medalii de aur și alte două de bronz. La Campionatele europene de Ia Strasbourg, Noemi Lung și coechipiera sa Tamara Costache au urcat, de asemenea, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de onoare, confirmind puternica ascensiune a natației românești".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarații, luări de poziții în sprijinul convocării unei conferințe 
internaționale de pace • In teritoriile arabe ocupate situația 

fie încordatăcontinuă săBEIJING 16 (Agerpres). — R. P. Chineză sprijină convocarea unei Conferințe internaționale în problema Orientului Mijlociu, sub egida O.N.U., destinată găsirii unei soluții juste și cuprinzătoare a aspectelor ce privesc această regiune — a declarat Wu Xueqian. consilier de stat și ministru al afacerilor externe, în cursul intîlnirii pe care a avut-o la Beijing cu Sami Mussalam. trimis special al președintelui Comitetului Executiv al O.E.P.. Yasser Arafat. S-a subliniat, totodată, că O.E.P., ca singurul reprezentant legitim al poporului palestinian, este îndreptățită să participe la propusa conferință cu dreD- turi egale cu ale celorlalți participant! — relatează agenția China Nouă.BEIRUT 16 (Agerpres). — Președintele Libanului, Amin Gemayel, l-a primit la Beirut pe adjunctul secretarului general al O.N.U., Marrak Goulding, care efectuează un turneu în regiune. în cadrtd discuțiilor au fost examinate probleme privind convocarea unei conferințe internaționale de pace in Orientul MHlociu și reînnoirea mandatului Forței interimare O.N.U. in Liban, ză agenția MENA. inform ea-— Regele primit neAMMAN 16 (Agerpres). Hussein al Iordaniei l-a viceprim-ministrul Irakului. Taha Yassin Ramadan, aflat în vizită oficială la Amman. Cu acest prilej s-a efectuat un schimb de opinii cu privire la evoluția relațiilor bilaterale, modul în care se aplică în practică rezoluțiile conferinței arabe la nivel înalt desfășurate luna trecută Ia Amman. precum șl în legătură cu raporturile dintre statele arabe.NAȚIUNILE UNITE 16 (Agernres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. și-a continuat dezbaterile în legătură cu situația din teritoriile arabe o- cupate de Israel.Reprezentanții Qatarului, Arabiei Saudite și altor state au relevat, cu acest prilej, că situația in aceste teritorii s-a agravat ca urmare a acțiunilor trupelor israeliene împotriva populației, ceea ce pune în pericol
Pentru retragerea trupelor regimului rasist

sud-african de peLUANDA 16 (Agerpres). — Grupul O.N.U. însărcinat cu verificarea aplicării rezoluției Consiliului de Securitate privind retragerea trupelor regimului rasist sud-african de pe teritoriul Angolei va vizita zone din sudul acestei țări. După această vizită, membrii misiunii Națiunilor Unite vor redacta un raport pentru secretarul general al O.N.U., care, la rîndul său, va informa Con- . siliul de Securitate asupra evoluției situației din sudul Angolei. Trupele regimului rasist de Ia Pretoria continuă să se afle pe teritoriul angolez, sfidind rezoluția Consiliului de Securitate.

pacea și securitatea regiunii. Reprezentantul Qatarului a cerut Consiliului de Securitate să acționeze pentru . ca Israelul să accepte organizarea linei conferințe internaționale țle pace pentru Orientul Mijlociu.Dezbaterile pe această temă ale Consiliului de Securitate al O.N.U. au început vinerea trecută, la cererea grupului statelor arabe.LONDRA 16 (Agerpres). — Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a declarat — în- tr-un interviu acordat agenției Reuter, citat de T.A.S.S. — că practicile represive ale autorităților israeliene in teritoriile arabe ocupate s-au soldat în ultimele zile cu moartea a 32 de persoane și rănirea a peste 300. El a cerut Națiunilor Unite și altor organizații internaționale să exercite presiuni asupra Israelului pentru a se pune capăt represiunilor.în ciuda mobilizării unui puternic dispozitiv represiv de către forțele israeliene, teritoriile de pe Malul de vest al Iordanului și Gaza sint in continuare teatrul unei ample mișcări de protest a populației palestiniene împotriva ocupației. în cursul zilei de marți, alți trei palestinieni au fost uciși in urma focului deschis de forțele de represiune, citeva zeci fiind răniți. S-au mai semnalat acțiuni de protest in Ierusalimul de est și in tabăra de refugiați palestinieni Shaqaf, de lingă Nablus.BEIRUT 16 (Agerpres). — Unități de artilerie și avioane de luptă israeliene au atacat zone ale regiunii vestice a Văii Bekaa, precizind că forțele palestiniene și libaneze au luptat alături pentru a contracara o operațiune .terestră, sprijinită de elicoptere, declanșată de militari israelieni pe axa Maryayun-Maydun al Tina. Pe de altă parte, tot in regiunea sudică a Libanului, milițiile așa-zisei „Armate a Libanului de Sud" — creată și finanțată de Israel — au supus unor intense bombardamente satul libanez Barashit, provocînd mari pagube materiale.

teritoriul AngoleiHARARE 16 (Agerpres). — Zimbabwe și alte state din „prima linie" cer retragerea imediată și necondiționată a trupelor sud-africane de pe teritoriul Angolei — se arată într-o declarație a Ministerului Zimbabwean de Externe. Totodată, regimul rasist de la Pretoria trebuie să înceteze toate actele de destabilizare împotriva statelor africane vecine, politica de agresiune deschisă care pune in primejdie securitatea și pacea în întreaga zonă australă a Africii — se spune în declarație.

ale tarilor «BRASILIA 16 (Agerpres). — In capitala Braziliei continuă lucrările primei reuniuni parlamentare lati- no-americane asupra problemei datoriei externe, la care iau parte reprezentanți ai forurilor legislative din 15 țări — informează agenția braziliană E.B.N. Luind cuvîntul, ministrul brazilian al finanțelor. Carlos Bresser Pereira, a arătat că formulele la care s-a recurs pină în prezent vizînd rezolvarea problemei datoriei externe s-au dovedit ineficace, întrucit porneau de la soluții impuse de creditori, cu efecte dăunătoare pentru economiile naționale ale țărilor debitoare.Participanții au afirmat sprijinul parlamentelor față de o nouă abordare a problemei datoriei externe, menită să asigure o rezolvare echitabilă a acesteia, în condițiile reducerii dobinzilor excesive.Pe de altă parte, după cum se anunță din Brasilia, potrivit declarațiilor ministrului brazilian al finanțelor, Carlos Bresser Pereira, guvernul bra-
Agențiile de presa

e scurt
ÎNTÎLNIRE. Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard Șe- vardnadz.e, s-a intilnit la Moscova cu Diego Cordovez, adjunct al secretarului general al O.N.U. Au fost examinate probleme legate de urgentarea procesului reglementării pe cale politică a situației din jurul Afganistanului și de realizarea de ințelegeri corespunzătoare la tratativele afgâno-pakista- neze de la Geneva, prin intermediul lui D. Cordovez. Adjunctul secretarului general al O.N.U. s-a referit la acțiunile pe care, le întreprinde în vederea unei noi runde de convorbiri afgano—pakistaneze, exprimîndu-și speranța că aceasta va fi runda finală.
CONVORBIRI. Cancelarul Helmut Kohl l-a primit pe secretarul de stat al S.U.A.. George Shultz, care face o vizită la Bonn. Shultz a avut, de asemenea, convorbiri cu ministrul de externe Hans-Dietrich Genscher și cu alte oficialități vest- germane. Cu acest prilej, au fost abordate o serie de probleme privind dezarmarea, alianța N.A.T.O. și relațiile bilaterale.
GUVERNUL NICARAGUAN și-a manifestat dispoziția de a continua tntilnirile cu partidele și grupările de opoziție, în cadrul dialogului național inițiat in urmă cu peste două luni. Delegatul președintelui republicii la dialog. Carlos Nunez, a respins categoric poziția de ultimatum a formațiunilor politice de opoziție — care marți au abandonat dialogul —, apreciind că aceas- L

pentru economiile naționale 
debitoarezilian va reinstitui moratoriul unilateral la datoria externă a țării contractată față de băncile particulare transnaționale, dacă pină la jumătatea lunii ianuarie nu se ajunge la ■un acord privind renegocierea ei.Brazilia a declarat un moratoriu unilateral la datoria sa externă la 20 februarie. Acesta a fost suspendat temporar în noiembrie.CAIRO 16 (Agerpres). — Luind cu- vintul in ședința inaugurală a celei de-a III-a Conferințe a Federației ziariștilor africani, care se desfășoară la Cairo, primul-ministru egiptean. Atef Sedki, s-a referit la problemele presante pe care le cunoaște în prezent Africa. în problema datoriilor externe, el a arătat că povara acestora amenință realizarea aspirațiilor de progres economic și social ale statelor Africii. Atef Sedki a reafirmat. totodată, sprijinul țării sale față de lupta poporului namibian pentru dobindirea independenței Namibiei.
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Bruxelles au (•onsuitSri’e liderii parti-

VARȘOVIA

Plenara C. C.
al P.M.U.PVARȘOVIA 16 (Agerpres). — La Varșovia s-au desfășurat lucrările celei de-a doua părți a plenarei C.C. al P.M.U.P. care a dezbătut raportul Biroului Politic al Comitetului Central cu privire la adincirea dezvoltării socialiste a țării — transmiți agenția P.A.P. Plenara a adoptat o rezoluție prin care aprobă prevederile raportului.în legătură cu trecerea In munci, Bogumil Ferensztajn a fost eliberat din funcția de membru supleant al Biroului Politic ai C.C., iar Henryk Bednarski — din cea de secretar al C.C. al P.M.U.P. Miee- zyslaw Rakowski a fost ales membru al Biroului Politic, iar Manfred Gorywoda — ca membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.

alte

lament, in vederea desemnării personalității politice însărcinate cU formarea noului guvern al țării, in urma alegerilor legislative anticipate . desfășurate la 13 decembrie. Astfel, suveranul belgian a avut întîlniri separate cu președintele Partidului Socialist Flamand. Karel van Miert. cu reprezentanta Partidului Libertății și Progresului, Anna-Maria Neits-Oitenbruk. și cu președintele Partidului Reformator Liberal. Louis Michel. I>
I

ÎN COREEA DE SUD S-AU 
DESFĂȘURAT, MIERCURI, „ALE
GERI PREZIDENȚIALE". Principalii candidați la postul de președinte sînt doi reprezentanți de frunte ai opoziției. Kim Dae Jung, lider al Partidului Păcii și Democrației. Kim Yong Sam. președintele Partidului Democrat al Re- unificării. și Roh Tae Woo. din partea regimului. Rezultatele vor fi cunoscute in cursul dimineții de joi. Agențiile de presă notează că scrutinul s-a desfășurat într-o atmosferă de mare tensiune, în prezența a mii de polițiști, opoziția dezvăluind numeroase cazuri de încercare a autorităților de a-i obliga pe votanți. prin amenințări și alte metode, să sprijine pe candidatul actualului regim.

I

LA ADDIS ABEBA au avut loc convorbiri intre secretarul general al Organizației Unității Africane. Ide Oumarou. și secretarul general al Ligii Arabe. Chedli Klibi. Au fost examinate, precizează agenția P.A-.N.A.. probleme ce privesc relațiile dintre țările africane și arabe, pe plan politic și economic. De asemenea, s-a hotărit continuarea contactelor între renrezentanții celor două organizații în vederea desfășurării unei reuniuni comune a țărilor africane și arabe, care să aibă Ioc în primăvara anului viitor.
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