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ȘI LUPTĂ REVOLUȚIONARĂ
PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

în marea carte a istoriei con
temporane a României, lucrările 
Conferinței Naționale a partidului 
din 14—16 decembrie a.c. se înscriu 
cu litera de aur a evenimentelor 
deschizătoare de largi orizonturi, 
de noi perspective, muncii și vieții 
poporului, inaintării țării pe calea 
progresului economico-social. Ma
rele forum al comuniștilor români, 
al întregii noastre națiuni a 
dezbătut, intr-un climat de înaltă 
exigență și responsabilitate, pro
bleme fundamentale ale operei de 
edificare a noii orînduiri. a anali
zat stadiul actual al construcției și 
dezvoltării socialiste a patriei și. in 
acest cadru, mo
dul în care se 
Înfăptuiesc obiec
tivele stabilite 
de Congresul al 
XlII-lea. a adop
tat hotărîri istori
ce. menite să a- 
sigure 
rea și perfecțio
narea procesului 
revoluționar 
tara noastră.

Pregătirea 
desfășurarea Con
ferinței Naționa
le au pus in evi
dență. încă o dată, 
cu puterea de 
netăgăduit a fap
telor. modul stră
lucit în care 
partidul iși Îndeplinește misiu
nea istorică de forță politică 
conducătoare a societății românești, 
preocuparea statornică a partidului, 
a secretarului său general. to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
abordarea intr-o viziune creatoare 
a problematicii, vaste și complexe, 
a edificării noii orînduiri. înalta 
răspundere cu care acționează 
partidul în vqderea aslgurărJj, ■ con
dițiilor propice drumului ascendent 
al țării spre culmile civilizației 
socialiste și comuniste. S-a reliefat, 
încă o dată, capacitatea partidului 
de a cristaliza o strategie de dez
voltare economico-socială. o linie 
politică aflate în deplină concor
danță. în fiecare moment, cu im- 
perativele fundamentale ale pro
gresului social, cu resursele și po
sibilitățile de care dispune societa
tea. de a stabili obiective menite să 
mobilizeze plenar energiile și pu
terile creatoare ale poporului.

Totodată, pregătirea și desfășura
rea lucrărilor Conferinței Naționa
le a partidului au evidențiat 
profundul democratism al vieții 
noastre de partid, rolul său deci
siv în întărirea și dezvoltarea de
mocrației muncitorești-revoluțio- 
nare. în adunările organizațiilor de 
partid. în conferințele județene s-a 
asigurat o largă dezbatere a celor

mai importante probleme ale mun
cii de partid, ale înfăptuirii poli
ticii partidului și statului în fie
care sector de activitate. s-au 
dezbătut, in spirit critic și auto
critic, cu înaltă exigență revoluțio
nară, lipsurile și neajunsurile ce se 
mai manifestă, s-au făcut propu
neri și s-au identificat forme și 
mijloace de acțiune în măsură să 
determine sporirea rolului organe
lor și organizațiilor de partid, al 
tuturor comuniștilor în înfăptuirea 
obiectivelor actualului plan cinci
nal. in intreaga operă de edificare 
a noii orinduiri. Dezbaterea intr-o 
atmosferă de profundă responsabi

portul a abordat, dintr-o perspec
tivă riguros științifică și intr-o 
viziune profund creatoare, o vastă 
problematică care privește Întreaga 
activitate a .partidului, și statului, 
nostru în actuala etapă, coordona
tele definitorii pe care trebuie să 
se înscrie munca poporului in anii 
ce vin. pentru ca patria română să 
urce cu pași mari spre culmile de 
aur ale viitorului comunist. In 
paginile Raportului sint cuprinse,, 
într-un ansamblu armonios, apre
cieri cu privire la profundele trans
formări revoluționare din anii con
strucției socialiste și la cutezătoa
rele obiective ale viitorului, teze.

continua

ta

și

„Avem hotărîri, planuri și programe realiste, care 
corespund pe deplin bazei materiale, capacității creatoare a 
oamenilor muncii, a 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!“.

NICOLAE CEAUȘESCU

și 
ce 
al 
de

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe Hans-Dietrich Genscher,

vicecancelar și ministru de externe al R. F. Germania

litate a acestor probleme în între
gul partid, dezvăluirea deschisă a 
unor stări de lucruri negative re
flectă, așa cum sublinia secretarul 
general al partidului, forța parti
dului nostru, capacitatea sa de a-și 
perfecționa necontenit activitatea, 
stilul și metodele de muncă, de a 
asigura îndeplinirea în cele mai 
bune condiții â rolului său în con
ducerea măreței opere revoluționa
re ce se desfășoară acum ih țara 
noastră.

Pregătirea și desfășurarea mare
lui forum comunist au pus, totodată, 
în lumină unitatea de nezdruncinat 
a întregului popor în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
crederea cu care este urmată calea 
arătată de partid, hotărîrea comu
niștilor, a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
de a da viață politicii partidului și 
statului nostru.

în acest,cadru, Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reprezentat o magistrală analiză 
a stadiului actual al dezvoltării so
cietății socialiste în România, a 
direcțiilor de acțiune pentru per
fecționarea și continuarea procesu
lui revoluționar din țara noastră. 
In spiritul propriu gîndirii secre
tarului general al partidului. Ra-

idei șl concepte de mare valoare 
principială și practică ce îmbogă
țesc— prin sintetizarea experienței 
partidului nostru în construcția 
socialistă — tezaurul gindirii și 
practicii revoluționare internațio
nale, o pătrunzătoare analiză a fe
nomenelor șl problemelor lumii 
contemporane. Prin toate acestea, 
Raportul 
Naționale 
răi ăi ... ,__ .....,.
Nicolae Ceaușescu. se așază firesc 
In rîndul acelor documente progra
matice 'care jalonează hotărîtor 
drumul de muncă și viață al în
tregului popor, obiectivele care li 
mobilizează, acum și în anii ce vin, 
energiile și 
Strălucitele 
revoluționar
Nicolae Ceaușescu, capacitatea sa 
de a sintetiza experiența acumu
lată. de a stabili obiective în 
concordanță cu cerințele evoluției 
istorice, receptivitatea la nou, des
chiderea spre realitățile în conti
nuă transformare sînt pregnant 
reliefate in acest document prin 
bogăția sa de idei șî profunzimea 
analizei Întreprinse în paginile lui. ' 
Dînd o înaltă apreciere ideilor și 
tezelor cuprinse in Raport, partici- 
panții la Conferința Națională au 
hotărît ca acest document de o

prezentat Conferinței 
de secretarul gene- 
partldului, tovarășul

puterile creatoare, 
calități de gînditor 

ale tovarășului

Inestimabilă valoare Ideologică 
politică, teoretică și practică, 
prefigurează viitorul strălucit 
patriei, să devină „programul 
muncă și de luptă al partidului, ai
întregului popor, să stea la baza 
activității organelor și organizați
ilor de partid pentru unirea efor
turilor oamenilor muncii, pentru 
mobilizarea energiilor lor creatoare 
în vasta operă de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare fermă a patriei 
spre comunism".

Din analiza drumului străbătut în 
făurirea noii orînduiri. a prefaceri
lor revoluționare petrecute in socie

tatea românească, 
a stadiului ac
tual al construc
ției socialiste, al 
dezvoltării forțe
lor de producție, 
al relațiilor de 
producție și so
ciale. secretarul 
general al parti-, 
dului a desprins 
prețioase conclu
zii cu valoare ge
nerală privind o- 
pera de edificare 
a noii orînduiri. 
orientări de per
spectivă în vede
rea perfecționării 
întregii activități. 
A fost -subliniat, 
astfel, faptul că 

realizările Istorice obținute de po
porul nostru, cu 
perioada inaugurată 
sul al IX-lea, sînt 
cii unite, pline de 
a întregului popor, că 
pe deplin justețea politicii partidu
lui nostru de alocare a unei părți 
însemnate din venitul național pen
tru dezvoltarea economico-socială 
multilaterală. S-a relevat, de ase
menea. că intreaga experiență a 
construcției socialisțg’în, Românjă a 
validat faptul eă in centrul întregii 
activități a fost așezată, cu neabătu
tă consecvență, preocuparea pentru 
dezvoltarea proprietății socialiste de 
stat și cooperatiste, că în continuare 
trebuie acționat neabătut în acest 
sens, perfecționîndu-se necontenit 
baza orinduirii noastre, sporindu-se 
răspunderea colectivelor de oameni 
ai muncii — in calitatea lor de 
proprietari și producători — față 
de administrarea părții din avuția 
generală a națiunii încredințate 
lor spre folosință.

O mare valoare principială șl 
practică are concluzia secretarului 
general al partidului potrivit căreia 
socialismul se construiește in con
diții diferite de la țară la țară, de 
Ia o etapă la alta, că nu există

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi. pe Hans-Dietrich 
Genscher, vicecancelar și ministru 
de externe al Republicii Federale 
Germania, care a făcut o vizită in 
țara noastră.

Oaspetele a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut . cordial 
din'partea președintelui R. F. Ger
mania. Richard von Weizsăcker. și 
a cancelarului federal, Helmut Kohl.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui și cancelarului federal 
ai R. F. Germania un salut călduros 
și cele mai bune urări.

In cursul întrevederii s-a efectuat 
un amplu schimb de păreri in legă
tură c% stadiul și perspectivele re
lațiilor româno—vest-germane, pre
cum și cu problemele actuale ale 
vieții internaționale.

In acest cadru, s-a exprimat do
rința de a se acționa pentru dezvol
tarea in continuare a raporturilor 
pe multiple planuri dintre România 
și R. F. Germania, pe baza egalită
ții in drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc. A fost subli
niată insemnătatea extinderii și di

versificării colaborării economice, 
dezvoltării cooperării in producție in 
domenii de interes comun, sporirii 
volumului schimburilor comerciale, 
lărgirii conlucrării dintre intreprin- 
deri românești și firme vest-germa
ne. S-a manifestat, totodată, dorin
ța de a se intensifica relațiile de 
colaborare dintre cele două țări pe 
tărim tehnico-științific și. cultural.

Examinîndu-se o serie de aspecte 
majore ale vieții internaționale, a 
fost exprimată preocuparea față de 
actuala situație politică mondială, ce 
se menține deosebit de gravă și com
plexă și a fost subliniată însemnă
tatea deosebită a unei noi abordări 
a problematicii păcii și războiului, 
a relațiilor dintre state, necesitatea 
de a se acționa consecvent, cu fermi
tate în direcția destinderii, soluționăr 
rii stărilor de încordare și conflict 
numai pe cale pașnică, prin tratati
ve, opririi cursei înarmărilor și în
făptuirii dezarmării. în primul rind 
a dezarmării nucleare.

In cadrul Intîlnirii s-a arătat că 
recenta semnare a tratatului dintre 
Uniunea Sovietică si Statele Unite 
ale Americii privind lichidarea ra
chetelor cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune reprezintă un eveniment 
de însemnătate istorică, fa scară

mondială, in măsură să dea un nou 
impuls luptei pentru pace, eforturi
lor pentru realizarea unor noi 
acorduri in vederea eliminării trep
tate a tuturor armelor nucleare. Tot
odată, s-a relevat că se impune să se 
treacă la eliminarea armelor chimice 
și la reducerea substanțială a ar
mamentelor convenționale, a efecti
velor și cheltuielilor militare, să se 
acționeze pentru realizarea unui 
echilibru al inarmărilor la un nivel 
cit mai scăzut.

O atenție deosebită a fost acor
dată în cursul întrevederii proble
melor legate de întărirea securității 
și cooperării pe continentul euro
pean, reliefindu-se importanța deo
sebită a întăririi încrederii si conlu
crării între toate țările continentului, 
astfel incit acestea să-și aducă o 
contribuție sporită la edificarea unei 
Europe unite, a colaborării. înțele
gerii și păcii.

în timpul convorbirii s-a subli
niat că întărirea conlucrării dintre 
cele două țări, atît pe plan bilateral, 
cit și pe arena internațională este 
în folosul ambelor popoare, al cau
zei păcii, securității și cooperării 
în Europa și in lume.

La primire a participat loan Totu, 
ministrul afacerilor externe.

♦

deosebire in 
de Conere- 
rodul mun- 

răspundere 
ele confirmă

(Continuare in pag. a V-a)

DECRET PREZIDENȚIAL■

privind convocarea Camerei legislative a consiliilor populare
In temeiul articolului 14 din J.egea nr. 5/1975 privind congresul, Camera legislativă 

ți conferințele consiliilor populare,
Președintele Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. - Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare in ziua de 

22 decembrie 1987.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

* .

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
ÎȘI REIA LUCRĂRILE ÎN PLEN
Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările în plen ale sesiunii a șasea a celei 

de-a noua legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate miercuri, 23 decembrie 
1987, ora 10.

REZ O L U T I A
 w

■ • ■ f . • f,

Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român
9 9Conferința Națională a Partidului Comunist Român — 'eveniment de importanță deosebită în viața partidului și a poporului —, întrunită în zilele de 14—16 decembrie 1987, a aprobat în deplină unanimitate și a dat cea mai înaltă apreciere tezelor, Ideilor și orientărilor cuprinse în magistralul RAPORT prezentat de TOVA

RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, secretar gene
ral al P.C.R., CU PRIVIRE LA STADIUL DEZ
VOLTĂRII FORȚELOR DE PRODUCȚIE, AL 
SOCIETĂȚII SOCIALISTE IN GENERAL, AL 
RELAȚIILOR DE PRODUCȚIE ȘI SOCIALE, 
AL DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-REVO- 
LUȚIONARE, AL PERFECȚIONĂRII CONDU
CERII, PE BAZA PRINCIPIILOR AUTOCON- 
DUCERII ȘI AUTOGESTIUNII, AL PERFEC
ȚIONĂRII ȘI CONTINUĂRII PROCESULUI 
REVOLUȚIONAR ÎN NOUA ETAPA DE 
FĂURIRE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE MUL
TILATERAL DEZVOLTATE ȘI DE ÎNAINTARE 
A ROMÂNIEI SPRE COMUNISM.Expresie strălucită a aplicării creatoare, profund științifice, a legităților și adevărurilor general valabile ale socialismului științific, ale materialismului dialectic și istoric la condițiile concrete din țara noastră, Raportul evidențiază cu pregnanță gindirea novatoare, revoluționară a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, concepția teoretică și practică privind obiectivele dezvoltării multilaterale a patriei ,în etapa actuală, rolul hotărîtor al partidului — centrul vital al națiunii — în perfecționarea organizării și conducerii societății românești, a tuturor laturilor vieții economice și sociale, a democrației muncitorești-revoluționare, în ridicarea calității și eficienței întregii activități, în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a statului nostru socialist.Conferința Națională dă o vibrantă expresie sentimentelor de nețărmurită dragoste și profundă recunoștință pe care comuniștii, întregul nostru partid și popor le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, revoluționar și patriot înflăcărat. Erou între eroii neamului, față de contribuția și rolul său decisiv in conceperea și fundamentarea științifică a tuturor planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, pre

cum și în înfăptuirea lor practică, în stabilirea celor mai potrivite și eficiente forme și modalități politice și organizatorice pentru transpunerea neabătută în viață a hotărîrilor adoptate, a obiectivelor edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. Spiritul revoluționar și energia nesecată ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, atașamentul și dăruirea pline de abnegație față de popor, identificarea totală cu aspirațiile supreme ale națiunii, patriotismul înflăcărat și profundul umanism, gîndirea prospectivă, clarviziunea cu care acționează pentru a asigura mersul ferm înainte al patriei noastre, preocuparea perseverentă pentru promovarea unui stil de muncă dinamic și înnoitor în toate domeniile vieții politice, economice și sociale însuflețesc pe toți comuniștii, întregul popor în munca și lupta pentru ridicarea României pe noi trepte de progres și civilizație.
1. Conferința Națională își însușește pe deplin concluziile și aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu privire la procesul legic obiectiv al dezvoltării României pe caleâ revoluției și construcției socialiste, la etapele parcurse și la stadiul actual al dezvoltării forțelor și relațiilor de producție din țara noastră, la realizările istorice obținute de poporul român, sub conducerea partidului, care au transformat România dintr-o țară slab dezvoltată, „eminamente agrară", cum era socotită în trecut, într-o țară industrial-agrară, cu o industrie modernă, organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale tehnicii și științei contemporane, cu o agricultură socialistă în plin progres, cu o puternică dezvoltare a științei, învățărhîntului, culturii, a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Toate marile realizări obținute de poporul român. într-o perioadă istorică scurtă, au fost posibile ca urmare a înfăptuirii consecvente a politicii Partidului Comunist Român, a principiilor socialismului științific, care au asigurat lichidarea. într-un ritm rapid, a rămînerilor în urmă din trecut și înaintarea fermă a României pe calea progresului și bunăstării.

în toată această perioadă, Partidul Comunist Român și-a îndeplinit cu cinste înalta misiune istorică de a conduce poporul pe calea socialismului și comunismului, afirmindu-se tot mai mult ca singura forță politică ce a demonstrat și demonstrează permanent capacitatea de a uni și conduce energiile creatoare ale națiunii in direcția realizării aspirațiilor și năzuințelor sale fundamentale, a înfăptuirii, pe pămîntul patriei, a celei mai drepte și mai umane orînduiri.Puternică, manifestare a democrației interne de partid, a democrației muncitorești-revoluționare din patria noastră, Conferința Națională aprobă pe. deplin măsurile și orientările ferme formulate cu claritate de secretarul general al partidului cu privire la îndeplinirea integrală a hotărîrilor Congresului al XlII-lea și creșterea puternică a forțelor de producție, a proprietății socialiste și a avuției naționale, la înfăptuirea obiectivelor strategice de trecere a patriei noastre la un stadiu nou de dezvoltare. Apreciind progresele înregistrate în primii doi ani ai cincinalului actual, Conferința Naționala a reafirmat în unanimitate justețea obiectivelor stabilite pentru intreaga perioadă 1986—1990, a programelor de organizare științifică și modernizare a producției, de normare și perfecționare a activității economico-financiare și de aplicare fermă a autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării .în toate domeniile. In spiritul orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolge Ceaușescu, trebuie să se ia în continuare toate măsurile tehnice, politice și organizatorice pentru consolidarea și dezvoltarea realizărilor de pînă acum, pentru valorificarea superioară a puternicei baze teh- nico-materiale de care dispune economia națională, utilizarea cu maximă eficiență a mijloacelor de producție și a forței de,muncă, reducerea cheltuielilor materiale, a consumurilor de materii prime și energie, întărirea și creșterea proprietății socialiste, de stat și cooperatiste.Conferința Națională a partidului apreciază că există toate condițiile pentru ca în perioada 1988—1990 să se asigure îndeplinirea integrală a planurilor și programelor speciale de dezvoltare din actualul cincinal, a tuturor obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea'privind dez

voltarea intensivă a industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei naționale, pentru afirmarea puternică a noii revoluții tehnico- științifice și a noii revoluții agrare în țara noastră, pentru sporirea puternică a avuției naționale și a venitului național — baza trainică a creșterii nivelului de trai material și spiritual al poporului, țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România. Și în continuare se va acorda o atenție deosebită lărgirii bazei energetice și de materii prime, modernizării structurilor producției industriale, prin creșterea cu prioritate a ramurilor de înaltă tehnicitate, care valorifică superior materiile prime, resursele energetice și munca socială, asigurînd, totodată, aplicarea pe scară largă a progresului tehnic, sporirea competitivității și eficienței produselor românești la export.Conferința Națională subliniază că este necesar să se depună in continuare eforturi in vederea îmbunătățirii calității și nivelului tehnic al producției, folosirii raționale, științifice a materiilor prime și materialelor, să se respecte neabătut normele de consumuri materiale și energetice, să se asigure creșterea gradului de recuperare și refolosire a materialelor, a pieselor și subansamblelor pentru recondițio- narea și refolosirea lor. Se impun, totpdată, măsuri ferme în vederea organizării corespunzătoare a producției și a muncii, a introducerii noilor tehnologii și mijloace de automatizare, pentru a asigura o sporire mai puternică a productivității muncii — factor hotărîtor în ridicarea eficienței întregii activități, in dezvoltarea generală a țării.Pornind de la teza secretarului general al partidului potrivit căreia România se află acum într-o etapă hotărîtoare, în faza superioară a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și creării condițiilor pentru trecerea la edificarea societății comuniste, Conferința Națională relevă importanța deosebită ce trebuie acordată în această perioadă aplicării ferme în viață a principiilor autogestiunii și autofinanțării, creșterii spiritului de răspundere, disciplină și ordine, luării' măsurilor corespunzătoa

re pentru ca toate organele de partid și de stat, toate organele democrației muncitorești-revoluționare, toți oamenii muncii — în calitatea lor de producători și proprietari — să-și îndeplinească în cele mai bune condiții rolul pe care îl au în înfăptuirea planului, a programelor de dezvoltare socialistă a patriei.2. Conferința Națională își însușește pe deplin aprecierile și orientările formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la dezvoltarea agriculturii. Generalizarea experienței pozitive a marelui număr de unități care, în primii doi ani ai actualului cincinal, ău obținut recolte Ia nivelul celor stabilite pentru acordarea înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare" va face posibilă realizarea unei însemnate creșteri a producției de cereale, dezvoltarea puternică a sectorului legumiculturii, pomiculturii și viticulturii, sporirea efectivelor de animale și mai cu seamă a producției animaliere, în conformitate cu prevederile stabilite, astfel incit 1988 să devină un an hotărîtor în înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare. în acest scop, se impune să se acționeze cu înalt spirit de răspundere pentru aplicarea cu fermitate a rezultatelor cercetării științifice, folosirea în cele mai bune condiții a bazei materiale — de mecanizare și chimizare — de care dispune agricultura noastră, realizarea integrală a programului de îmbunătățiri funciare și de utilizare eficientă a tuturor lucrărilor de irigații.3. Conferința Națională dă cea mai înaltă apreciere politicii juste, izvorîte din concepția revoluționară, profund științifică, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de alocare a circa 30 la sută din venitul național pentru fondul de acumulare, de dezvoltare economico-socială — factor hotărîtor pentru progresul general al patriei noastre. Viața, realitățile au demonstrat cu puterea faptelor de netăgăduit că numai pe această bază se asigură progresul neîntrerupt al forțelor de producție, viitorul liber și independent ai poporului nostru. înaintarea sa continuă pe culmile civilizației socialiste și comuniste. S-a con-
(Continuare in pag. a ll-a)
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(Urmare din pag. I) firmat astfel — și prin exemplul României — că repartizarea unei părți importante din venitul național pentru acumulare constituie o lege obiectivă, o necesitate vitală a dezvoltării. Continuarea politicii de alocare a circa 70 la sută din venitul național pentru consum și a 30 la sută pentru fondul de dezvoltare va asigura atit resursele pentru creșterea permanentă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, cit și mijloacele necesare pentru dezvoltarea generală a forțelor de producție, a societății, înflorirea necontenită a patriei, ridicarea gradului de civilizație și bunăstare a întregii națiuni.Subliniind că pe această bază în primii doi ani ai actualului cincinal s-a realizat un volum de investiții de aproape 500 miliarde lei, s-au pus în funcțiune circa 450 de noi unități de producție, precum și un important număr de edificii social-culturale, s-au înfăptuit ample lucrări de modernizare și sistematizare a Capitalei, a altor localități ale țării. Conferința Națională cere să se ia toate măsurile pentru ca în anul 1988 să se asigure punerea în producție a tuturor obiectivelor planificate, realizarea parametrilor proiectați, funcționarea la întreaga capacitate a tuturor instalațiilor și utilajelor. Un accent deosebit trebuie pus în continuare pe realizarea programelor de modernizare și dotare cu noi mașini și utilaje de nivel tehnic ridicat, pe reducerea substanțială a ponderii lucrărilor de construcții în totalul investițiilor.Conferința Națională evidențiază că una din cele mai însemnate realizări ale politicii partidului nostru o constituie repartizarea justă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, amplasarea și dezvoltarea lor echilibrată, precum și a producției pe locuitor și crearea pe această bază a condițiilor pentru manifestarea deplinei egalități în drepturi pentru toți cetățenii patriei noastre, dezvoltarea puternică de noi centre industriale, de noi orașe și localități in- dustrial-agrare. în dezvoltarea economico-so- cială a tuturor zonelor țării se impune să se acorde o atenție deosebită apărării naturii, asigurării echilibrului ecologic — ca parte inseparabilă. organică, de insemnătate deosebită în o- pera de construcție socialistă. Este necesar să se acționeze cu toată hotărîrea, îndeosebi pentru încheierea pînă in anul 2000 a programelor de sistematizare, de organizare și modernizare a orașelor și comunelor, de restrîngere a suprafețelor construite, ceea ce va duce la întărirea și mai puternică a alianței dintre clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate, dintre toate categoriile de oameni ai muncii, la accelerarea procesului de omogenizare a societății socialiste românești. la dispariția deosebirilor esențiale dintre sat și oraș, dintre diferite clase și categorii sociale, la crearea societății unice a poporului muncitor, constructor conștient al socialismului și comunismului.4. Conferința Națională dă o înalYă apreciere și qere să se facă totul pentru creșterea rolului esențial ce revine cercetării științifice și ingineriei tehnologice în asigurarea progresului neîntrerupt al patriei. înaltul forum al comuniștilor își însușește pe deplin aprecierea cuprinsă în Raportul prezentat de " tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la necesitatea ca toți oamenii de știință să acționeze permanent cu cea mai înaltă răspundere revoluționară în direcția intensificării activității de cercetare, pentru legarea și mai strînsă a acesteia cu producția și învățămîntul, soluționarea într-un termen scurt a problemelor multiple și complexe ale progresului tehnic, ■ ale introducerii rapide in producție. în toate sectoarele, a noilor realizări ale științei și tehnicii.Conferința Națională exprimă sentimentele de stimă și respect pe care întregul nostru popor le nutrește față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită pe care o aduce la înflorirea necontenită a științei, învățămîntului și culturii, la implicarea plenară a cercetării științifice în soluționarea problemelor producției materiale, la promovarea susținută a progresului tehnic in economia noastră, cit și la îmbogățirea cunoașterii universale.Conferința Națională relevă preocuparea permanentă a partidului și statului nostru în direcția ridicării continue a nivelului de pregătire a tuturor oamenilor muncii, a formării unor cadre de specialiști, capabile să stăpinească și să dezvolte tehnica modernă în toate domeniile de activitate, să se poată adapta cu ușurință unor schimbări rapide de profil, să acționeze cu egală pricepere în mai multe meserii. în acest context, au fost subliniate importanța pe care o are în actuala etapă acțiunea de perfecționare și reciclare permanentă a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, rolul învățămîntului, științei și culturii ca factori de cea mai mare însemnătate în transformarea revoluționară a patriei.5. Conferința Națională apreciază că pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea sint de o importanță hotărîtoare indicațiile și orientările secretarului general al partidului privind dezvoltarea relațiilor economice internaționale, participarea activă a României la schimbul de valori, la diviziunea mondială a muncii. în acest spirit, toate întreprinderile, toate ministerele, întreprinderile da comerț exterior. Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale trebuie sâ-și îndeplinească cu mai multă răspundere sarcinile încredințate, să acționeze hotărît în direcția eliminării cit mai grabnice a serioaselor lipsuri și rămîneri îi» urmă din primii doi ani ai cincinalului, valorificării superioare a materiilor prime, a muncii poporului nostru, pentru creșterea continuă a eficienței schimburilor economice externe. Conferința Națională își însușește pe deplin aprecierea secretarului general al partidului potrivit căreia, în condițiile înrăutățirii situației economice mondiale generale, este necesar să se dezvolte colaborarea cu toate statele lumii, să se intensifice cooperarea, specializarea în producție în vederea realizării unui comerț cu adevărat liber, a unor relații economice de egalitate și echitate — singura cale pentru depășirea problemelor grave existente și realizarea unei economii stabile, care să asigure dezvoltarea fiecărei națiuni.Totodată, România va participa larg la activitatea C.A.E.R., la realizarea acordurilor de lungă durată pină în anul 2000, la perfecționarea activității acestui organism, astfel încît cooperarea și specializarea in producție intre țările membre să contribuie în mod efectiv’ la progresul fiecărei țări socialiste, la dezvoltarea generală a socialismului. Se va dezvolta. în același timp, puternic, colaborarea și cooperareacu celelalte țări socialiste care nu sînt membre 

ale C.A.EiR., cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate.6. Conferința Națională a relevat cu deosebită satisfacție că, în condițiile grele din primii ani ai deceniului al 9-lea, țara noastră a asigurat atît dezvoltarea continuă a forțelor de producție, locuri de muncă pentru toți cetățenii patriei, cit și creșterea, in același timp, a nivelului de trai, a retribuției tuturor oamenilor muncii. Apreciind că realizarea exemplară a planului cincinal creează cadrul necesar pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, de sănătate, de viață ale întregii națiuni, înaltul forum al comuniștilor dă o deosebită apreciere și aprobare propunerii secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind trecerea, începînd din a doua jumătate a anului 1988, la majorarea retribuției tuturor oamenilor muncii cu circa 10 la sută, astfel încît în 1990 întreg personalul muncitor să primească retribuția majorată, acordarea unor sporuri pentru pensionarii cu pensii mici, aplicarea fermă a acordului global. Materializarea în viață a principiilor socialiste de retribuție, de legare strînsă a veniturilor de rezultatele muncii depuse trebuie să fie însoțită în permanență de o puternică dezvoltare a spiritului de muncă, de solidaritate între toți oamenii muncii, de îmbinare a interesului general cu interesul particular, de abnegație și dăruire pentru dezvoltarea generală a patriei.Totodată, este necesar să se ia toate măsurile pentru realizarea în cele mai bune condiții, a programului de autoaprovizionare teritorială — care asigură o bună aprovizionare a tuturor oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor țării.
II1. Analizînd stadiul actual al societății românești, drumul parcurs și realizările din anii construcției noii orinduiri, Conferința Națională dă cea mai înaltă prețuire înfăptuirilor remarcabile — cele mai grandioase din întreaga noastră existență multimilenară — obținute de poporul român în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea, de cînd, prin voința unanimă a comuniștilor, a întregii națiuni, în funcția supremă de secretar general al partidului a fost ales marele conducător de neam și țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ca urmare a' politicii consecvente de dezvoltare armonioasă a forțelor de producție, de asigurare a unui raport just între fondul de dezvoltare și fondul de consum. România a înaintat neabătut pe calea progresului economico-social. Conferința Națională își însușește întru totul aprecierea secretarului general al partidului cu privire la necesitatea perfecționării și întăririi continue a proprietății socialiste de stat și cooperatiste, a aplicării ' neabătute a principiilor autoconducerii și autogestiunii, a creșterii răspunderii colectivelor de oameni ai muncii pentru buna gospodărire și administrare a avuției naționale a poporului.2. Relevînd excepționala însemnătate teoretică și practică a tezei secretarului general al partidului referitoare la construirea socialismului cu poporul și pentru popor, Conferința Națională evidențiază faptul că în țara noastră s-a creat un larg cadru democratic, unic în felul său și superior oricăror forme ale democrației burgheze, de participare directă a oamenilor muncii, în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, la elaborarea și înfăptuirea tuturor planurilor și programelor de dezvoltare a patriei. Actualului stadiu de dezvoltare a societății românești îi corespunde astfel o structură organizatorică și instituțională ce demonstrează că s-a realizat o concordanță corespunzătoare între dezvoltarea forțelor de producție și participarea maselor la conducere în cadrul democrației directe și reprezentative. Conferința Națională subliniază, totodată, necesitatea de a se face și în continuare totul pentru dezvoltarea și adîncirea permanentă a democrației noastre muncitorești-revoluționare, pentru perfecționarea sistemului de conducere și planificare, pornind de la necesitatea creșterii rolului și funcțiilor statului în conducerea și dezvoltarea conștientă, armonioasă a tuturor sectoarelor de activitate.Reliefînd hecesitatea aplicării consecvente și cu fermitate a noului mecanism economico-fi- nanciar, a creșterii rolului adunărilor generale ale oamenilor muncii în dezbaterea problemelor fundamentale ale activității fiecărei unități, Conferința Națională cere ministerelor, consiliilor populare, întreprinderilor și centralelor, organelor financiar-bancare să ia toate măsurile în vederea creșterii eficienței și rentabilității, întăririi permanente a autogestiunii economi- co-financiare, instaurării unui control ferm și unei discipline financiare desăvîrșite, eliminării cheltuielilor neeficiente, constituirii resurselor proprii destinate autofinanțării și cointeresării materiale a oamenilor muncii, precum și realizării fondurilor generale ale dezvoltării economiei naționale.3. Conferința Națională a partidului constată cu deplină satisfacție că marile progrese obținute de țara noastră în toate domeniile de activitate sînt rezultatul eforturilor susținute ale poporului român, rodul muncii comune a tuturor cetățenilor patriei, al unității națiunii noastre socialiste, rezultatul istoric al dezvoltării națiunii române și a statului național unitar, înaltul forum al comuniștilor subliniază cu satisfacție că orînduirea noastră socialistă. Partidul Comunist Român au înfăptuit cea maî deplină egalitate în drepturi, fără deosebire de categorie socială sau de origine națională. Așa cum se subliniază in Raport, este necesar să combatem cu toată hotărîrea orice manifestare și rămășiță de naționalism, de șovinism. orice formă de discriminare sau jignire a omului, să dezvoltăm puternic sentimentul frăției, al solidarității și conlucrării comune ca fii ai aceleiași patrii.
III1. în lumina orientărilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în perioada care a trecut de la Congresul al XIII- lea, în centrul întregii activități ideologice și de propagandă, politice și cultural-educative de masă s-a situat, în permanență, munca de formare a omului nou, afirmarea multilaterală a personalității umane, dezvoltarea conștiinței revoluționare a oamenilor muncii, pe baza concepției filozofice, științifice, materialist-dialec- tice despre lume și viață. însușindu-și pe deplin aprecierea din Raportul secretarului general al partidului cu privire la faptul că în domeniul ideologic, politic și educativ s-a ajuns la o anu

mită rămînere în urmă față de dezvoltarea ra- . pidă și puternică a bazei tehnico-materiale. Conferința Națională cere tuturor celor ce activează pe frontul propagandei, al muncii politice, să asigure aplicarea neabătută în viață a Programului ideologic al partidului, să acționeze cu mai multă fermitate pentru educarea tineretului, a tuturpr cetățenilor patriei, în spiritul muncii, al dragostei față de țară, partid și popor, pentru înțelegerea și cunoașterea temeinică a legilor generale ale dezvoltării sociale, a interdependenței dintre diferitele fenomene, atît pe plan național,’ cît și internațional. Să asigurăm aplicarea neabătută în muncă, în familie și societate a Statutului partidului, a normelor eticii și echității socialiste, să sădim în conștiința oamenilor muncii, a tineretului patriei sentimentul mîndriei de a fi cetățeni ai României socialiste, de a fi participanți activi la realizarea celei mai drepte societăți din lume, de a fi permanent la datorie, de a servi în orice împrejurări poporul, patria, independența și suveranitatea sa.Propaganda trebuie să acționeze mai eficient pentru a face cunoscută și înțeleasă de către masele largi de oameni ai muncii analiza profund științifică a partidului nostru, a secretarului său general a proceselor mondiale contemporane, pentru a da o ripostă hotărîtă celor ce neagp superioritatea socialismului, demon- ’ strînd, cu noi argumente mersul legic al omenirii spre realizarea celei mai drepte societăți, justețea principiilor invincibile ale socialismului științific.Conferința Națională cere uniunilor de creație, presei și radioteleviziunii, tuturor organismelor educative din societatea noastră să își aducă o contribuție sporită la afirmarea convingerilor revoluționare înaintate, la educarea și formarea omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului.2. Conferința Națională dă cea maî înaltă apreciere concepției unitare, de o inestimabilă însemnătate, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu privire la întărirea continuă a rolului conducător al partidului — centrul vital al întregii națiuni —, creșterea răspunderii organelor și organizațiilor de partid, a cadrelor, a tuturor comu- • niștilor în perfecționarea muncii politice și organizatorice, în întărirea spiritului de răspundere și a disciplinei de partid, în buna organizare și conducere a întregii activități. în lumina exigențelor actuale, a adevărului potrivit căruia criteriul fundamental de apreciere a muncii de-partid, a modului în care acționează comuniștii îl constituie rezultatele obținute în îndeplinirea planului economic, în toate celelalte domenii, este necesar să fie dezvoltate și perfecționate in permanență democrația de partid, stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, munca și conducerea colectivă, să se asigure repartizarea corespunzătoare a cadrelor, controlul eficient asupra modului în care se înfăptuiesc hotărîrile stabilite, desfășurarea unei sistematice activități educative, ideologice.Conferința Națională își însușește pe deplin critieile formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la faptul că în unele organizații de partid, inclusiv la unele cadre de partid, s-au creat o stare de automulțumire, de autoliniștire, o atitudine de îngăduință și chiar de mușamalizare a unor stări de lucruri negative, un spirit de fami- liarism și de prietenie rău înțeleasă, ceea ce a dus de multe ori la nesesizarea diferitelor neajunsuri, la lipsă de atitudine combativă față de încălcarea hotărîrilor de partid și de stat, a legilor țării, la neluare de măsuri energice împotriva acelor activiști de partid și de stat care nu și-au îndeplinit în mod corespunzător sarcinile încredințate. Conferința Națională cere să se ia măsuri hotărite pentru ca în întreaga activitate de partid și de stat să se imprime un puternic spirit de răspundere, de combativitate, de ordine și disciplină, o atitudine revoluționară pentru ridicarea muncii de partid Ia nivelul marilor sarcini ce stau în fața comuniștilor, a întregului popor în etapa actuală și în perspectivă. Trebuie să se acționeze, în același timp, cu toată hotărîrea pentru creșterea răspunderii și a rolului fiecărei organizații de partid, ale fiecărui organ de partid în buna organizare șl conducere a întregii activități economico-so- ciale.„Avem — se subliniază în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — un partid puternic, un partid tînăr, care a demonstrat în întreaga sa activitate că își îndeplinește cu cinste misiunea istorică asumată față de popor. Dar acum în fața partidului se pun noi probleme. Trebuie să dăm noi răspunsuri în ce privește dezvoltarea socialistă a patriei noastre, perfecționarea continuă a conducerii și planificării, a democrației muncitorești-revoluționare, a activității de unire a întregului popor în realizarea marilor transformări revoluționare. Pentru a fi revoluționar, a fi revoluționar de profesie, activistul de partid și de stat trebuie să fie întotdeauna gata de a îndeplini orice misiune acolo unde i-o cer partidul, țara, poporul, de a pune mai presus de toate interesele generale ale socialismului, ale poporului, ale independenței și suveranității României “.
IV1. Conferința Națională dă cea mai- înaltă apreciere analizei științifice, profund realiste întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Secretarul general al partidului, președintele României cu privire la situația internațională actuală, la evoluția mișcării comuniste și muncitorești și aprobă în întregime politica externă activă a partidului și statului nostru, inițiativele și acțiunile de larg răsunet mondial ale României, ale conducătorului său în direcția înfăptuirii dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, a păcii, Înțelegerii și colaborării egale între toate națiunile.înaltul forum al comuniștilor români ișl exprimă acordul deplin la aprecierile formulate in Raport în sensul că în situația actuală, deosebit de gravă și complexă, s-au dezvoltat și se dezvoltă cu tot mai multă putere forțele antiimperialiste, realiste, lupta popoarelor care doresc dezarmarea, pacea, noi relații bazate pe egalitate și respect reciproc, că epoca pe care o parcurgem Impune o schimbare fundamentală în felul de a gindi problemele păcii și ale războiului.Conferința își exprimă întreaga aprobare pentru orientarea fermă a României socialiste in direcția dezvoltării largi a relațiilor sale cu toate statele, fără deosebire de orînduire so

cială, pe baza- principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței' și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța. Partidul Comunist Român, România socialistă acordă o atenție deosebită relațiilor cu țările socialiste, în primul rînd cu vecinii săi, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările mici și mijlocii, cu țările nealiniate, precum și cu statele capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor coexistenței pașnice.2. Conferința Națională relevă semnificația deosebită a semnării tratatului dintre Uniunea Sovietică și S.U.A. privind eliminarea unei serii întregi de arme nucleare, a rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune, apreciind aceasta ca un eveniment de însemnătate istorică mondială, ca Un rezultat al gîndirii realiste, al intensificării luptei forțelor înaintate de pretutindeni, a popoarelor din întreaga lume care s-au pronunțat și se pronunță ferm pentru dezarmare, pentru încetarea totală a experiențelor nucleare și renunțarea eu desăvârșire la militarizarea Cosmosului. în același timp, este necesar să se treacă la eliminarea armelor chimice și la reducerea radicală a armamentelor convenționale, a efectivelor și cheltuielilor militare, pentru realizarea unui echilibru al înarmărilor la un nivel cît mai scăzut, pentru adoptarea unor măsuri clare de control, care să asigure respectarea în întregime 
a convențiilor și acordurilor încheiate.Conferința Națională relevă cu satisfacție preocuparea și inițiativele României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu pentru reducerea armelor convenționale, importanța hotărîrii adoptate de țara noastră, în cadrul referendumului național de anul trecut, privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare.Conferința Națională reafirmă hotărîrea României de a face totul — în spiritul politicii sale de pace și colaborare — pentru înfăptuirea securității europene, pentru realizarea unei Europe unite, în diversitatea orinduirilor sociale, a păcii, a dezvoltării democratice și independente, a progresului economic și social al tuturor popoarelor.Sînt subliniate, totodată, preocuparea României pentru dezvoltarea largă a colaborării între toate statele din Balcani, pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, fără arme nucleare și chimice, fără trupe și baze militare străine, importanța deosebită pe care ar avea-o, în acest sens, organizarea, la București, a unei întîlniri la nivel înalt între șefii de stat și de guvern din țările balcanice.

3. în actuala situație internațională, a Interdependențelor tot mai strînse ce caracterizează evoluția evenimentelor, se impune să fie intensificate eforturile pentru eliminarea politicii de forță șl de amenințare cu folosireța .forței, soluționarea pe cale pașnică a tuturor problemelor litigioase dintre state. în acest sens, Conferința Națională își însușește aprecierea făcută în Raport privind importanța organizării unei conferințe internaționale în problemele Orientului Mijlociu, sub egida O.N.U., cu participarea tuturor țărilor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei și a membrilor permanent! ai Consiliului de, Securitate, necesitatea de a se face totul pentru a pune grabnic capăt războiului dintre Irak și Iran, pentru renunțarea la orice acțiuni care ar putea duce la o extindere a conflictului în zona Golfului. ■
Conferința Națională a partidului adresează comuniștilor, organe

lor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, tuturor oamenilor muncii 
chemarea de a-și stringe tot mai puternic rindurile in jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în munca și lupta de asigurare a trecerii patriei 
noastre într-un stadiu superior de dezvoltare, de ridicare a sa pe noi trepte de progres și 
civilizație. Să dezvoltăm puternic sentimentul patriotismului revoluționar, dragostea față de 
țară, față de trecutul ei glorios, să facem totul pentru Întărirea independenței și suvera
nității patriei noastre 1

Muncitori, tehnicieni, ingineri I Acționați hotărit pentru îndeplinirea inte
grală, la toate sortimentele, a planului la producția fizică și la export, nu precupețiți nici 
un efort pentru a asigura țării cantități sporite de energie electrică, de cărbune, petrol, 
minereuri și alte materii prime, pentru realizarea programelor speciale de dezvoltare in
tensivă și modernizare a producției, de creștere a nivelului tehnic și calitativ al produ
selor, a productivității muncii, pentru aplicarea pe scară largă a celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii contemporane I

Ca producători și proprietari ai întregii avuții naționale, asigurați aplicarea riguroasă 
in fiecare unitate economică a principiilor autogestiunii și autofinanțării, gospodărirea chib
zuită a tuturor resurselor materiale și financiare încredințate de societate, reducerea sub
stanțială a costurilor materiale și a cheltuielilor de producție, întărirea continuă a pro
prietății socialiste și creșterea p« această bază a venitului național, a avuției naționale a 
intregului popor !

Oameni ai muncii din agricultură I Nu precupețiți nici un efort pentru 
îndeplinirea programelor de dezvoltare a tuturor sectoarelor agricole, pentru înfăptuirea pe 
scară largă a obiectivelor noii revoluții agrare in patria noasiră !

Acționați cu cea mai inaltă responsabilitate pentru cultivarea cu grijă a fiecărui 
metru de pămint, pentru efectuarea la timp și in condiții de calitate a tuturor lucrărilor 
agricole, pentru îndeplinirea importantelor sarcini ce vă revin in dezvoltarea și moderni
zarea agriculturii noastre socialiste, in asigurarea de recolte tot mai bogate, sigure și sta
bile. pentru creșterea contribuției acestei ramuri de bază a economiei naționale la reali
zarea programelor de autoaprovizionare teritorială, la dezvoltarea generală a patriei 1

Oameni de știință, cercetători ! Munciți cu abnegație și spirit revoluționar 
pentru înfăptuirea prevederilor Programului de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică 
și introducere a progresului tehnic în actualul cincinal, aduceți-vă întreaga contribuție la 
îndeplinirea obiectivului strategic stabilit de Congresul al XIII-lea privind trecerea Româ
niei intr-un stadiu nou, superior de dezvoltare!

Oameni de cultură și artă I Creatl opere care să ilustreze puternic și con
vingător marile prefaceri ale anilor socialismului, chipurile luminoase de eroi care să Întru
chipeze cele mai Înaintate trăsături ale omului nou, constructor conștient al comunismului, 
pătruns de cel mai adine și mai trainic atașament față de cauza patriei și a partidului, a 
celor mal nobile și mai inalte aspirații ale poporului român !

Oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul patriei I
Tineri și virstnici, bărbați și femei I
Prin documentele de excepțională insemnătate pe care Ie-a adoptat, Conferința 

Națională a partidului a trasat un program clar, profund științific și pe deplin realist de 
muncă și acțiune revoluționară pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a hotăririlor 
Congresului al XIII-lea, a tuturor planurilor și programelor de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei.

Strins uniți in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să acționăm. în orice imprejurare, ca adevărați comuniști, ca adevărati 
revoluționari, să servim cu întreaga noastră putere de muncă și creație poporul, partidul, 
socialismul și pacea, să asigurăm mersul ferm inainte al patriei noastre, libere, suverane șl 
independente, pe calea socialismului și comunismului, realizarea unei inalte civilizații ma
teriale și spirituale pe pămintul României I

4. Exprimînd preocuparea față de situația economică gravă care afectează profund toate popoarele, dar mai cu seamă țările în curs de dezvoltare, ca urmare a crizei economice, a politicii financiar-monetare inechitabile și a măsurilor protecționiste adoptate de țările dezvoltate, Conferința se pronunță ferm pentru soluționarea problemelor subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice mondiale, promovarea unor relații economico-financiare bazate pe deplină egalitate și echitate în relațiile dintre state. România se pronunță, în acest sens, pentru organizarea unei conferințe internaționale, în cadrul Organizației Națiunilor Unite, cu participarea atit a țărilor dezvoltate, cît și a celor în curs de dezvoltare, pentru a se ajunge Ia soluții reciproc acceptabile — inclusiv în problema datoriilor externe extrem de mari ale țărilor în curs de dezvoltare — care să deschidă calea lichidării subdezvoltării și realizării noii ordini economice mondiale.Conferința reafirmă poziția consecventă, profund principială și înalt umanistă a României socialiste privind participarea activă, in condiții de deplină egalitate, a tuturor statelor, fără deosebire de mărime sau de orînduire socială, Ia soluționarea problemelor complexe și deosebit de grave — politice, militare, economice — ale vieții internaționale, ale asigurării păcii, în acest sens, consideră că un rol deosebit revine țărilor mici și mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare, statelor nealiniate, care constituie marea majoritate a lumii și sînt direct interesate într-o politică de colaborare, de independență și pace.România va milita și în viitor cu hotărîre pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale în soluționarea democratică, cu participarea largă a tuturor țărilor, a problemelor mondiale.5. Conferința Națională evidențiază și cu acest prilej contribuția determinantă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român de dezvoltare a relațiilor cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu forțele progresiste și democratice de pretutindeni în lupta pentru progres și pace in iume. pentru dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni, pentru soluționarea problemelor complexe ale epocii contemporane.Unitatea partidelor comuniste și muncitorești constituie. în actuala situație gravă internațională, o necesitate vitală pentru oprirea cursului periculos al evenimentelor, pentru progres economic și social în întreaga lume. Forumul comuniștilor români își exprimă deplina convingere că forțele care se pronunță pentru .pace, popoarele de pretutindeni dispun de capacitatea necesară pentru a determina, acționînd unite, trecerea efectivă la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, pentru a asigura pacea și pentru a apăra viața pe planeta noastră.★Exprimînd convingerea că documentele prezentate, tezele, ideile și orientările cuprinse în magistralul Raport al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. răspund în cel mal înalt grad aspirațiilor fundamentale ale națiunii române, Conferința Națională adresează comuniștilor, tuturor oamenilor muncii chemarea de a nu precupeți nici un efort, de a face totul, acționînd într-un spirit de înaltă' răspundere comunistă, revoluționară, pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor istorice stabilite de Congresul al XIII-lea, a minunatului Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Să facem totul pentru dezvoltarea patriei noastre, pentru viitorul ei luminos !
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TELEGRAME ADRESATE CONFERINȚEI NAȚIONALE A P. C. R-, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R. se 
spune : „Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în 
intîmpinarea forumului comuniștilor 
români, oamenii muncii bihoreni au 
înscris succese de seamă in indus
trie. in agricultură, in celelalte do
menii ale producției materiale și 
spirituale. Pină la sfîrșitul acestui 
an vor fi realizate suplimentar 
peste 120 milioane kWh energie 
electrică pe bază de cărbune. Au 
îndeplinit planul anual la export 16 
unități pe relația C.T.S. și 10 uni
tăți pe relația D.C.

Exprimind cu întreaga noastră 
ființă totala adeziune la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru. de prosperitate, su
veranitate și progres social, de co
laborare. egalitate Si înțelegere 
intre popoare. promovată cu con
secvență de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
personalitate proeminentă a vieții 
politice contemporane, mare erou al 
păcii, militant neobosit p.entru o 
nouă ordine economică în lume, pen
tru o lume mai bună și mai dreap
tă. fără arme și fără războaie, ne 
înnoim legămintul ca prin tot ceea 
ce facem zi de zi. să dăm măsura 
hărniciei și faptelor noastre izvorite 
din conștiința mereu vie a încre
derii în drumul luminos pe care cu 
cutezanță revoluționară ni l-ați 
deschis spre măreția și gloria 
României socialiste de astăzi, de 
miine, din totdeauna".

în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. 
se arată : ..Raportăm Conferinței 
Naționale a partidului, dumnea
voastră mult stimate și iubite tova
rășe secretar general, că oamenii 
muncii din județul Constanța, mo
bilizați de inflăcăratele dumnea
voastră îndemnuri și chemări, au 
obținut însemnate succese in dez
voltarea industriei, agriculturii, 
transporturilor și celorlalte sectoare, 
iar in cinstea marelui forum*53 de 
colective de oameni ai muncii au 
obținut suplimentar o producție 
marfă in valoare de 1,4 miliarde 
lei. s-au. realizat investiții în va
loare de peste 23 miliarde Iei. Au 
fost date in folosință 4 200 aparta
mente și au fost puse in funcțiune 
70 noi obiective și capacități de 
producție/. . ' s .'

în agricultură aplicînd In viață 
prețioasele dumneavoastră indicații 
date cu prilejul vizitelor .de lucru in 
județul ' Constanța am realizat în 
acest an producții mari care au dat 
posibilitatea unui număr însemnat 
de unități să candideze la obținerea 
Înaltului titlu de «Erou al Noii Re
voluții Agrare-".

„Vă sintem mereu recunoscători, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral al partidului și președinte al 
Republicii, pentru marile izbinzi do- 
bindite in anii glorioși ai timpului 
eroic inscris in conștiința națională 
cu îndreptățire istorică drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". cind. împreună 
cu țara, și județul Vilcea a cunoscut 
și cunoaște o puternică Înflorire in 
toate planurile activității economi- 
co-sociale. devenind o zonă a pa
triei cu o industrie modernă în plin 
avint. o agricultură intensivă de 
mare randament, cu o bogată și în
floritoare viață spirituală — se 
spune in telegrama trimisă de CO
MITETUL JUDEȚEAN VILCEA AL 
P.C.R.

Urmind neabătut strălucitul dum
neavoastră exemplu de muncă 
și viață revoluționară, acționînd fără 
preget, cu pasiune, dăruire și ab
negație pentru înfăptuirea sarcini
lor curente și de perspectivă ce ne 
revin, vă incredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din județul Vil
cea. în frunte cu comuniștii, vor 
munci fără preget pentru transpu
nerea în viață a politicii noastre in
terne și externe, a ideilor cuprinse 
in Raportul prezentat Conferinței, 
aducindu-ne o contribuție mereu 
sporită la înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de cel de-al XIII-lea Con
gres și Conferința Națională ale 
partidului, la măreața operă de edi
ficare a socialismului și comunismu
lui in România".

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se men
ționează : „Cu conștiința clară a 
înaltelor responsabilități ce ne re
vin. a faptului că nu există nici o 
altă cale de a demonstra forța 
reală a comuniștilor doljeni decit 
rezultatele tot mai bune, grabnica 
redresare a situației județului nos
tru. facem legămint solemn, în fața 
Conferinței Naționale a partidului, 
a dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că — urmindu-vă 
neabătut strălucitul exemplu de 
muncă șl viață eroică, de dăruire, 
abnegație și devotament nemărginit 
față de partid, patrie și popor — 
vom acționa cu toată energia pentru 
înfăptuirea neabătută a însufleți- 
toarelor obiective ce se desprind 
din magistralul Raport, din celelalte 
documente adoptate de marele fo
rum al comuniștilor.

Vă încredințăm, mult stimate și 
Iubite tovarășe secretar general, de 
întreaga noastră adeziune la politi
ca internă și externă a partidului și 
statului nostru și de hotărirea noas
tră fermă de a nu precupeți nici un 
efort pentru mobilizarea tuturor re
surselor materiale și umane exis
tente în Dolj, pentru realizarea unei 
cotituri radicale in intreaga noastră 
activitate, prin îmbunătățirea sub
stanțială a stilului și metodelor de 
muncă, prin întărirea fermității, in
transigenței și vigilenței revoluțio
nare, prin promovarea spiritului de 
partid — spirit al angajării decline, 
al faptelor exemplare".

„Ferm hotăriți să traducem exem
plar in viață obiectivele strategice 
și sarcinile fundamentale stabilite de 
Congresul al XIII-lea, documentele 
adoptate de marele forum al comu
niștilor români, ne angajăm solemn 
să muncim cu dăruire patriotică, cu 

înaltă răspundere comunistă pentru 
îndeplinirea prevederilor de plan pe 
1987, pe anul viitor și pe întregul 
cincinal, sporindu-ne astfel contri- 
'buția la înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei — se menționează in telegra
ma trimisă de COMITETUL JUDE
ȚEAN BUZĂU AL P.C.R.

Exprimindu-ne marea bucurie de 
a trăi și munci in cea mai luminoa
să epocă din istoria multimilenară â 
patriei, vă adresăm, din adîncul 
inimilor. mult iubite și stima
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. urarea de viață 
îndelungată, de multă putere de 
muncă și' creație, in deplină sănă
tate, pentru a ne conduce, și în vi
itor. cu aceeași genială clarviziune 
și cutezanță revoluționară pe dru
mul glorios al socialismului și co- 
mutjismului. spre măreția scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România."

„Mulțumindu-vă cu căldură pen
tru grija cu care ne înconjurați per
manent. pentru inestimabila contri
buție la fundamentarea orientărilor 
privind dezvoltarea viitoare a patriei 
noastre, vă asigurăm mult stimate 
tovarășe secretar general că vom ac
ționa fără preget cu întreaga noastră 
putere de muncă și abnegație pentru 
transpunerea in viață a hotăririlor 
Conferinței Naționale a frartidului, 
pentru ridicarea pe o treaptă supe
rioară a activității de planificare și 
fundamentare mai bună a indicato
rilor de plan și pentru asigurarea tu
turor condițiilor in vederea realiză
rii exemplare a obiectivelor dezvol
tării economico-sociale din anul 1988 
și pe întregul cincinal.

Cu acest angajament, vă rugăm din 
adincul inimii, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să primiți cele 
mai calde și respectuoase urări de 
sănătate și viață îndelungată iri frun
tea partidului și statului spre binele 
Si fericirea întregului nostru popor, 
a întregii noastre națiuni" — șe spu
ne in telegrama adresată de BIROUL 
EXECUTIV AL CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL COMITETULUI 
DE STAT AL PLANIFipĂRII.

„Raportăm Conferinței Naționale 
că. sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, oamenii mun
cii hunedoreni vor obține în acest 
an. față de' 1985. sporuri dte prodifc- 
ție însumind 190 mii totie huilă netă, 
500 mii tone huilă pentru siderurgie,- 
450 mii tone metale neferoase, 40 mii 
tone oțel, 1 660 tone utilaje tehnolo
gice pentru metalurgie. 275 mii tone 
ciment. 90 mii bucăți tricotaje, .181 
mii perechi-încălțăminte și alte pro
duse — se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN HUNEDOA
RA AL P.C.R.

Cu toate aceste rezultate, așa cum 
a relevat și recenta Conferință ex
traordinară a organizației județene 
de partid, realizările pe ansamblul 
economiei județului nu sint la nive
lul dotării tehnice și al capacității 
colectivelor noastre, ceea ce ne-a de
terminat să adoptăm măsuri care să 
ducă la mobilizarea mai viguroasă a 
resurselor umane și tehnico-materia- 
le in vederea îndeplinirii integrale 
a sarcinilor economico-sociale ce ne 
revin in perspectiva imediată."

„Am adoptat măsuri hotărîte pe 
linia iatăririi disciplinei, a lichidării 
neajunsurilor care mai persistă in 
activitatea noastră, vom pune in ac
țiune, mai ferm, noi resorturi poli- 
tico-organizatorice de îndeplinire a 
sarcinilor economice, de perfecționa
re a tehnologiilor și realizarea de 
noi produse cu parametri tehnico- 
economici superiori, pentru organi
zarea științifică și modernizarea per
manentă a producției, trecerea cu 
supces la realizarea planului pe anul 
viitor și pe intregul cincinal — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R.

Puternic stimulați de concluziile 
și orientările pe care le conține ma
gistralul Raport prezentat Conferin
ței Naționale, document programa
tic, dăm vibrantă expresie angaja
mentului solemn al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din județul 
Botoșani de a acționa cu și mai mul
tă-fermitate și exigență, strîns uniți 
în jurul Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general, pentru 
înfăptuirea neabătută a hotăririlor 
adoptate de inaltul forum al comu
niștilor români, a mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru".

„Vă raportăm că în perioada care 
a trecut de la începutul cincinalului, 
industria județului a realizat o pro- 
ducție-marfă suplimentară în valoa
re de 500 milioane lei. in condițiile 
sporirii considerabile a • volumului 
exportului — se arată în telegrama 
trimisă de COMITETUL JUDEȚEAN 
COVASNA AL P.C.R.

Vă incredințăm că puternic mobi
lizați de insuflețitoarele perspective 
ce le deschide dezvoltării patriei 
magistralul dumneavoastră Raport, 
comuniștii, toți oamenii muncii, ro
mâni și maghiari, din județul Co- 
vasna vor face totul pentru înfăp
tuirea exemplară a hotăririlor adop
tate de Conferința Națională, pentru 
a-și spori neîncetat contribuția la 
înflorirea României socialiste.

Exprimind gindurile și simțămin
tele tuturor locuitorilor județului Co- 
vasna, îngăduiți-ne. mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă adresăm și cu acest prilej cele 
mai călduroase urări de multă sănă
tate și fericire, viață îndelungată în 
deplină putere de muncă in uriașa 
dumneavoastră activitate creatoare, 
spre binele și bunăstarea poporului, 
pentru ca scumpa noastră patrie, 
România socialistă, să pășească pe 
cele mai îrtalte culmi ale civilizației 
comuniste".,

„COMITETUL JUDEȚEAN BRA
ȘOV AL P.C.R. a înțeles în profun
zime și și-a însușit pe deplin sarci
nile mari și complexe subliniate în 
cadrul Raportului privind ridicarea 
continuă a calității și eficienței 

muncii politico-organizatorice. de 
conducere și educație și se angajea
ză să promoveze cu toată tăria în 
activitatea proprie, in1 activitatea tu
turor organelor și organizațiilor de 
partid și de stat, a organizațiilor de 
tineret și sindicale, a tuturor orga
nizațiilor de masă și obștești, cerin
țele și exigențele spiritului militant 
revoluționar, urmind permanent lu
minosul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viață, dăruirea fără sea
măn cu care slujiți cauza partidului, 
idealurile poporului, dinamismul și 
energia nesecate, patriotismul înflă
cărat și profundul umanism, ardoa
rea și abnegația cu care acționați 
pentru a asigura mersul înainte al 
patriei noastre, se arată în tele
gramă.

Vă transmițem dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu. omagiul 
nostru comunist, muncitoresc, pen
tru intreaga activitate eroică pe care 
o desfășurați in organizarea și con
ducerea operei istorice de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism".

„în numele tuturor oamenilor 
muncii din comerțul socialist. CON
SILIUL DE CONDUCERE AL MI
NISTERULUI COMERȚULUI INTE
RIOR exprimă angajamentul solemn 
de a milita, zi de zi. in mod revo
luționar și responsabil, pentru înde
plinirea in cele mai bune condiții a 
planului pe anul 1987 și pregătirea 
temeinică a activității din anul viitor. 
Promovind. așa cum ne cere parti
dul, secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. un stil de mun
că dinamic, concret și combativ, de- 
plasmd și mai mult c’entrul de greu
tate spre întreprinderi și unități co
merciale. vom lua. totodată, atitudi
ne mai fermă împotriva mentalită
ților învechite, față de orice încăl-, 
cări și abateri de la legile țării, de 
la principiile eticii și echității socia
liste. Vom acționa in scopul asigu
rării bunei aprovizionări a populației, 
a servirii civilizate și corecte a cum
părătorilor. pentru a întări ordinea 
și disciplina, pentru îmbunătățirea 
radicală a întregii noastre activități".

„Vă sîntem adine recunoscători, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru realismul*.și-forța vizionară 
cu care ați trasat, liniile dezvoltării 
yiitoare a patriei, pentru modul stră
lucit in care ați ,dat expresie celor 
mai înalte năzuințe ale noastre de 
bunăstare și prosperitate, de liber
tate. demnitate și pace, se mențio- 
neâză in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN TELEORMAN AL 
P.C.R. Ne exprimăm deplina ade
ziune față de politica internă și ex
ternă a partidului, față de documen
tele Conferinței. în care iși găsesc 
expresie voința de progres, de liber
tate și de pace a poporului nostru. 
Vom face din ideile și hotăririle 
Conferinței programul riguros al ac
tivității noastre de fiecare zi. mili- 
tind cu convingere pentru cultivarea 
trăsăturilor omului nou. pentru în
tronarea unui înalt climat de ordine 
și disciplină, de răspundere comu
nistă".

„Vă raportăm că !n întîmpinarea 
marelui forum al comuniștilor ro- ■ 
mâni, însuflețiți de indicațiile și În
demnurile date de dumneavoastră, 
mult stimate si iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu. cu 
prilejul vizitei de lucru efectuate 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu in județul Prahova, 
oamenii muncii, in frunte cu comu
niștii. au acționat neabătut pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce ne revin 
din istoricele hotăriri ale Congresu
lui al XIII-lea al partidului. Ca ur
mare. în cele 11 luni care au trecut 
din al doilea an al actualului cin
cinal. s-a realizat o producție supli
mentară în valoare de peste un mi
liard lei, se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN PRAHOVA 
AL P.C.R.

Conștienți de marile sarcini ce 
ne revin din hotăririle adoptate de 
Conferința Națională a partidu
lui, vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că toți cei ce 
muncesc și trăiesc pe -meleagurile 
prahovene vor acționa, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, cu toată hotărîrea pentru 
aplicarea lor in practică, pentru îm
bunătățirea stilului și metodelor de 
muncă și întărirea ordinii și disci
plinei în toate sectoarele de activi
tate".

„Oamenii muncii din MINISTE
RUL EDUCAȚIEI ȘI INVAȚĂMIN- 
TULUI, cadrele didactice, elevii și 
studenții iși exprimă deplina ade
ziune la ideile și orientările cuprin
se in magistralul Raport pe care 
l-ați prezentat in fața Conferinței, 
document de excepțională însemnă
tate. care pe lingă, analiza profund 
științifică a stadiului dezvoltării so
cietății noastre, prefigurează viitorul 
strălucit al patriei și se constituie 
in program de acțiune, de muncă și 
luptă al partidului, al întregului 
popor român.

Prin întregul proces de lnvățămint 
vom acționa pentru ca elevii și stu
denții să înțeleagă pe deplin atit 
cerințele legilor obiective, cît și ne
cesitatea folosirii adecvate a acesto
ra în condițiile creșterii rolului pla
nului național unic, ca expresie a 
acțiunii conștiente, organizate a po
porului, în vederea dezvoltării ar
monioase a forțelor de producție".

„Oamenii muncii din județul nos
tru. sub conducerea comuniștilor, 
și-au -amplificat puternic eforturile 
creatoare pentru a realiza exemplar 
sarcinile ce le revin pe acest an și pe 
întregul cincinal, o expresie a aces
tei angajări insuflețitoare fiind și 
zilele și schimburile de producție 
record care se desfășoară în această 
perioadă, materializate în importante 
sporuri de producție la export, pen
tru satisfacerea cerințelor complexe 
ale economiei naționale, totodată 
fiind hotăriți să pregătim in condiții 

bune anul 1988. cel de-al 3-lea* an al 
acestui cincinal, se spune în tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R.

Mobilizați de îndemnurile si che
mările dumneavoastră patriotice- re
voluționare puse in slujba poporului 
român și a Păcii în întreaga lume, 
adresate națiunii si întregii lumi, vă 
rugăm să primiți dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. conducătorul de 
excepție al gloriosului nostru po
por, mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu. cele mai sincere urări de 
sănătate, putere de muncă, pentru a 
ne conduce cu aceeași hotărire și 
fermitate spre împlinirea visului de 
aur al multimilenarului nostru popor 
— societatea cea mai dreaptă și 
prosperă, societatea comunistă".

„Sub impulsul permanentelor o- 
rientări înnoitoare ale politicii parti
dului și beneficiar al unor impresio
nante fonduri de investiții, județul 
Galați a parcurs, din anul 1965. un 
proces accelerat de dezvoltare eco
nomico-socială, se menționează în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN GALAȚI AL P.C.R.

Exprimind adeziunea deplină a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii și locuitorilor județului Galați 
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, politică ce 
corespunde in modul cel mai fidel 
aspirațiilor celor mai profunde șl in
tereselor vitale ale întregii na
țiuni socialiste, vă aducem cele 
mai vii mulțumiri dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru stărui
toarele și consecventele acțiuni, ini
țiative si demersuri c!u largă rezo
nanță in lumea, contemporană".

„Tinăra generație universitară cin
stește marele forum comunist al 
țării — Conferința Națională a 
partidului — cu rezultate deosebite 
în activitatea profesională din amfi
teatre. săli de curs și laboratoare, 
în activitatea de cercetare Științifică 
și de inovare tehnologică, in acti
vitatea practică productivă, in acti
vitatea desfășurată de asociațiile 
studenților comuniști pe linia 
mobilizării tuturor studenților la ac
tivitățile de educație politico-ideo- 
logică, cultural-artistică, la tot ceea 
ce inseamnă spirit revoluționar in 
munca de organizație — se arată 
în telegrama trimisă de CONSILIUL 
UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDEN
ȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA,

Urmînd neabătut pilduitoarea 
dumneavoastră activitate revoluțio
nară, insușindu-ne permanent spi
ritul de aleasă dăruire patriotică și 
exemplară cutezanță revoluționară, 
studenții României socialiste, făcind 
din cuvîntul partidului cuvintul de 
ordine al vieții și muncii lor de zi 
cu zi, înțeleg pe deplin cerințele 
perfecționării activității organizației 
lor revoluționare".

Telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R. 
subliniază : „Este pentru noi un mi
nunat. prilej, de a exprima, in numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii de pe meleagurile ieșene 
cele mai vii mulțumiri pentru grija 
deosebită și preocuparea constantă 
ce o manifestați, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
de trai material și spiritual al în
tregii .națiuni. Propunerea dumnea
voastră. formulată in plenul înaltu
lui forum comunist, de a fi majo
rate retribuțiile oamenilor muncii, 
precum și pensiile mai mici, ince- 
pind cu anul viitor, constituie cea 
mai elocventă dovadă a înaltului 
umanism ce vă caracterizează. a 
perseverenței cu care acționați pen
tru înfăptuirea scopului suprem al 
politicii parțidului și statului nos
tru — ridicarea necontenită a bună
stării întregului popor.

Vă rugăm să primiți, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. in prag 
de an nou. in apropierea sărbători
rii zilei dumneavoastră de naștere, 
cele mai calde și sincere felicitări, 
împreună cu urarea tradițională de 
„La mulțl ani" in deplină sănătate 
și putere de muncă, pentru a ne 
conduce pe mai departe spre cul
mile luminoase ale comunismului".

„Sîntem mindrl să reafirmăm, și 
de această dată; că evoluția fenome
nelor politice contemporane confirmă 
pe deplin realismul acțiunilor, de
mersurilor și inițiativelor dumnea
voastră, care încă de la Congresul al 
IX-lea ați dobîndit un imens pres
tigiu și un rol crescind în rindul 
marilor personalități ale acestui 
veac .atit de. tumultuos, îneît sînteți 
admirat și prețuit în întreaga lume 
ca luptător neobosit pentru progres, 
libertate și independență, strălucit 
erou al păcii mondiale — se arată 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R.

Exprimind, încă o dată, acordul 
deplin față de ideile, tezele și orientă
rile de inestimabilă valoare teoretică 
șj practică cuprinse in Raport, 
asigurăm Conferința Națională, pe 
dumneavoastră, mult iubite si sti
mate tovarășe secretar general, că 
puternicul detașament al comuniști
lor din județul Timiș, toți cei ce 
muncesc în acest minunat colț de 
țară vor acționa cu pasiune revo
luționară pentru înfăptuirea liniilor 
directoare trasate de Partidul Comu
nist Român, îndeplinind exemplar 
sarcinile de plan pe acest an, pre
gătind temeinic producția anului vi
itor, a întregului cincinal".

în telegrama adresată de CONSI
LIUL NAȚIONAL AL ORGANIZA
ȚIEI PIONIERILOR se arată : 
„Crescind, învățînd și muncind sub 
cerul senin al României socialiste, 
împlinindu-și cele mai cutezătoare 
visuri în țara păcii șl prieteniei, 
purtătorii cravatei roșii cu tricolor 
iși exprimă încă o dată adeziunea 
fierbinte la politica Internă și externă 

a partidului și statului nostru, fiind 
mindri. că pretutindeni in lume nu
mele scump al patriei noastre — 
România — este alăturat de numele 
și proeminenta personalitate, a mult 
stimatului nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. care cu 
profund umanism și inaltă responsa
bilitate față de viitorul omenirii ac
ționează permanent pentru dezar
mare și pace, pentru prietenie și co
laborare intre toate popoarele pla
netei".

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. 
se spune : „Străvechi plai de 
țară românească. purtind pecetea 
existenței multimilenare a poporului 
nostru, județul Harghita a cunoscut, 
alături de toate județele țării, ritmu
rile unei evoluții fără precedent in 
toate planurile și domeniile de acti
vitate. Avem deplina și nestrămu
tata conștiință a faptului că tot ceea 
ce s-a realizat aici se datorează 
grijii dumneavoastră părintești pe 
care o purtați și acestor meleaguri, 
materializată în obiective Economice 
și sociale care asigură condiții de 
muncă și viață egale tuturor oame
nilor muncii.

Vă raportăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
în prezent intreaga producție a a« 
nului înființării județului se reali
zează in numai două luni, iar pro
ducția globală industrială pe locui
tor se ridică la peste 52 mii lei, ceea 
ce reprezintă o creștere de circa 6 
ori. Avînd convingerea fermă că în
făptuirea hotăririlor Conferinței Na
ționale a P.C.R. depinde numai de 
noi, ne angajăm solemn să situăm in 
centrul preocupărilor noastre îmbu
nătățirea stilului și metodelor de 
muncă, intărirea disciplinei, ridica
rea nivelului pregătirii politico-ideo- 
logice a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii".

„în aceste zile de intensă activi- 
taTe politică și organizatorică, colec
tivele de muncă din întreprinderile 
județului nostru sint mobilizate ple
nar pentru recuperarea restanțelor 
pe' acest an și reâîizarea in
tegrală a producției fizice și a celei 
destinate exportului, punind un ac
cent deosebit pe sporirea eficienței 
economice in toate sectoarele, pe în
tărirea ordinii și disciplinei; crește
rea răspunderii cadrelor, a comu
niștilor și celorlalți oameni ai. mun
cii in îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de producție, se mențio
nează în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R.

Urmînd neabătut îndemnurile și 
indicațiile pe care' ni le-ați dat. vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe se
cretar general, că' vom acționa cu 
și mai multă perseverență pentru 
combaterea și lichidarea atitudinilor 
de automulțumire, de superficialitate 
și lipsă de răspundere, că vom in
tensifica munca politico-educativă 
in vederea manifestării plenare a 
spiritului revoluționar și formării 
unei conștiințe socialiste înaintate, 
profund angajate in mărețul efort 
colectiv de a ridica patria pe noi 
trepte de progres și civilizație socia
listă".

„Oștirea țării, care vă datorează 
profilul el revoluționar, o nouă con
cepție de pregătire și de acțiune. în
zestrarea modernă și profunda inte
grare in viața social-economică și 
politică a țării, folosește acest mi
nunat prilej, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
a da expresie celor mai înălțătoare 
ginduri și sentimente de profundă 
prețuire și nemărginită gratitudine 
față de rodnica activitate pe care ați 
desfășurat-o din fragedă tinerețe, cu 
pilduitoare dăruire, profund uma
nism și înalt patriotism, in slujba 
împlinirii destinelor noastre socialis
te și comuniste, pentru contribuția 
determinantă pe care o aveți la ela
borarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, la sporirea continuă a 
prestigiului României pe arena in
ternațională", se arată in telegrama 
adresată de CONSILIUL POLITIC 
SUPERIOR AL ARMATEI.

„Susținem cu toată hotărirea linlr 
11a directoare ale politicii interne și 
externe a partidului și statului adop
tate de Conferința Națională, avind 
convingerea fermă că ele întruchi
pează cele mai înalte aspirații ale 
poporului, servesc dezvoltării și în
floririi continue a scumpei noastre 
patrii, progresului umanității, întă
ririi colaborării între toate națiuni
le lumii — se menționează în tele
grama trimisă de COMITETUL JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R.

Strîns uniți în jurul partidului, 
vom depune eforturi și mai susținu
te. vom munci cu mai multă răspun
dere revoluționară pentru ca istori
cele hotăriri adoptate să le înfăp
tuim la nivelul cerințelor șl exigen
telor epocii pe care o trăim. Sintem 
hotăriți și ne angajării să ne dă- 
ruim intreaga capacitate și voință 
slujirii cauzei socialismului, spre 
cinstirea și gloria Partidului Comu
nist Român, a scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă Românip".

în telegrama adresată de CONSI
LIUL DE CONDUCERE și CONSI
LIUL POLITIC ALE DEPARTAMEN
TULUI SECURITĂȚII STATULUI 
se spune : „Mobilizați de înaltele 
cerințe #Ie noii etape pe care o 
parcurge țara noastră, prezentate cu 
înaltă exigentă partinică de la tri
buna Conferinței Naționale, ne an
gajăm solemn, tovarășe Comandant 
Suprem, că, împreună cu întregul 
nostru popor, efectivele Departa
mentului Securității Statului vor ac
ționa neabătut pentru înfăptuirea 
.exemplară a hotăririlor de majoră 
însemnătate pe care le va adopta 
Conferința Națională, a ordinelor, 
orientărilor si indicațiilor dumnea
voastră. reevaluîndu-ne critic si au
tocritic stilul și metodele de muncă, 
pentru a ne îndeplini mai eficient, 
cu mai multă fermitate revoluțio
nară, cu toată dăruirea și compe
tenta. sarcinile și misiunile încredin
țate".

„Vă raportăm că. prin valorifica
rea superioara a maieriuor prune ș. 
materialelor, prin realizarea progra
melor proprii de perfecționare a or
ganizării și modernizare a produc
ției, in cele 11 luni din 1987 indus
tria vasluiana a. obținut o producț.e 
marfă suplimentară de 212 milioane 
lei, o creștere a productivi iuții 
muncii cu 2 341 lei/persoană. in con
dițiile economisirii a 430 tone me
tal, 283 tone laminate, 997 tone com
bustibil convențional și 53 318 kWh 
energie electrică, se arată in tele
grama COMI1ETULUI JUDEȚuaN 
VASLUI AL P.C.R.

Strins uniți in jurul partidului, 
al dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
vă .încredințăm că oamenii mun
cii vasluieni, sub . conducerea or
ganizației județene de partid, vor 
acționa cu întreaga capacitate 
de muncă pentru sporirea for
ței materiale și spirituale a pa
triei. pentru infaptuirța neabătuta a 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru".

„în acest moment de bilanț, mîn- 
dri de marile împliniri, de minu
natele ctitorii care au schimbat ra
dical infățișarea intregii țări, ne ex
primăm cu fierbinte recunoștință 
sentimentele de gratitudine față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de 
tovarășa Elena Ceaușescu, pentru 
rodnica activitate pe care o desfă
șoară spre binele și prosperitatea în
tregului nostru popor, se arată in- 
telegrama adresată de MINISTERUL 
INDUSTRIEI DE UTILAJ GREU.

în spiritul sarcinilor și ce
rințelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți 
oamenii muncii din industria de uti
laj greu acționează cu sporită res
ponsabilitate pentru realizarea inte
grală a indicatorilor de plan pe acest 
an. condiție esențială pentru îndepli
nirea prevederilor pe anul 1988, pe in
tregul cincinal. In centrul preocu
părilor se află înfăptuirea neabătută, 
ritmică, la un Înalt nivel de calitate 
și eficiență a producției destinate 
exportului, creșterea substanțială *și 

„diversificarea acesteia, ridicarea 
competitivității, a calității produ
selor".

„Analizînd în spirit critic și au
tocritic. cu fermitate revoluționară 
lipsurile, neajunsurile și greșelile 

■ ’manifestate4 in munca noastnă,-o.‘ne 
angajăm ca în perioada care a mai 
rămas pînă la sfîrșitul anului și in 
anul 1988 să recuperăm toate rămî- 
nerile în urmă pentru a pune cu 
adevărat bazele celor mai mari pro
ducții agricole, astfel îneît mai multe 
unități și județe în ansamblu să do- 
bindească inaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare", se mențio
nează în telegrama MINISTERULUI 
AGRICULTURII.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
profunda noastră recunoștință pen
tru grija și sprijinul permanent pe 
care le acordați dezvoltării și mo
dernizării agriculturii și ne angajăm 
că. strins uniți în jurul partidului, 
nu vom precupeți nimic pentru a în
făptui noua revoluție în agricultură, 
că vom munci cu înaltă răspundere 
comunistă, disciplină exemplară, pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce ne re
vin".

După ce raportează îndeplinirea 
planului anual la producția-marfă cu 
20 de zile mai devrâme și îndeplini
rea planului la productivitatea mun
cii. onorarea în întregime a contrac
telor și comenzilor la export, precum 
și realizarea integrală a programu
lui de investiții. în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN IALO
MIȚA AL P.C.R. se spune :

„în aceste momente înălțătoare, 
cu profunde semnificații pentru des
tinul socialist și comunist al națiu
nii, aflîndu-ne in preajma marii săr
bători, scumpă inimilor noastre — 
împlinirea a 70 de ani de viață și 
a peste 55 de ani de activitate revo
luționară de către dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — vă rugăm să ne 
îngăduiți ca, în numele comuniști
lor, al tuturor celor ce trăim și mun
cim pe înfloritoarele plaiuri ialo- 
mițene, să vă adresăm, din toată 
inima, calde urări de viață îndelun
gată, în deplină sănătate, împreună 
cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, să ne trăiți ani piulți și 
rodnici în fruntea gloriosului nostru 
p'artid și a Republicii spre a ne con
duce cu aceeași înțelepciune și cu
tezanță in vasta și generoasa operă 
de înflorire multilaterală a scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România".

Pe adresa Conferinței Naționale a P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal au continuat să sosească numeroase 
telegrame și scrisori din partea unor organe și organizații de partid, de 
masă și obștești, organe de stat, colective de oameni ai muncii din toate 
domeniile de activitate.

Toate aceste vibrante telegrame și scrisori exprimă unanima aprobare 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii față de tezele, ideile și orien
tările cuprinse în magistralul Raport prezentat de secretarul generefl al 
partidului, document de excepțională însemnătate teoretică și practică, 
program de acțiune, de muncă al partidului, al Întregului popor pentru 
înfăptuirea exemplară a obiectivelor de dezvoltare economico-socială a 
țării în etapa actuală și in perspectivă.

Semnatarii telegramelor și scrisorilor dau expresie gindurilor și sim- 
țămintelor de profundă dragoste, prețuire și recunoștință ale întregului 
nostru popor față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru pilduitoarea sa 
activitate revoluționară, dedicată ridicării patriei pe cele mai înalte trepte 
de progres și civilizație, cauzei păcii, înțelegerii și colaborării intre 
națiuni.

Mesajele aduc, totodată, un cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului, pentru contribuția deosebită la elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la dezvoltarea științei, 
învățămîntului și culturii in țara noastră.

D1ndu-se expresie gindurilor, voinței și hotărîrii comuniștilor, ale 
întregului popor, in telegrame și scrisori se exprimă angajamentul tuturor 
oamenilor muncii de a acționa neabătut, cu spirit revoluționar, strîns uniți 
în jurul partidului, al secretarului său general, pentru a transpune în 
viață hotăririle Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale 
partidului, Programul de edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism.

„Vă raportăm, mult stimate șl 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că in cinstea Conferinței Naționale a 
partidului, oamenii muncii din uni
tățile MINISTERULUI CONSTRUC
ȚIILOR INDUSTRIALE și-au inten
sificat eforturile pentru realizarea Si 
punerea în funcțiune a unor impor
tante obiective și capacități de pro
ducție din domenii prioritare ale d- 
conomiei naționale, se spune in te
legramă. Exprimindu-ne totala ade
ziune față de conținutul Raportului 
și al celorlalte documente supuse 
dezbaterii, ne angajăm să nu precu
pețim nici un efort pentru realiza
rea mărețelor obiective de investiții, 
că vpm acționa cu devotament și' 
dăruire pentru a ne spori contribu
ția la amplul proces de edificare a 
socialismului si comunismului pe 
pămintul României".

..Activiștii COMITETULUI PEN
TRU PROBLEMELE CONSILIILOR 
POPULARE, ai tuturor organelor lo
cale ale puterii si administra
ției de stat, vă exprimă, mult 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. cele mai alese 
ginduri și mulțumiri, intreaga recu
noștință pentru contribuția hotărâ
toare pe care o aveți la creșterea 
necontenită a rolului consiliilor 
populare în dezvoltarea economico- 
socială. a unităților administrativ-te- 
ritoriale. in ridicarea întregii noastre 
activități la un nivel superior. în ve
derea realizării obiectivelor si sarci
nilor ce ne revin din hotăririle de 
partid și legile țării,

Vă asigurăm, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
acționa cu toată hotărirea și răspun
derea. cu spirit revoluționar, asa cum 
ne-ați îndemnat dumneavoastră, pen
tru realizarea exemplară a pianului 
pe intregul an 1987 și asigurarea tu
turor condițiilor de îndeplinire rit
mică și integrală a sarcinilor pe 
anul viitor, pe întregul cincinal. în- 
timpinînd cea de-a 40-a aniversare a 
proclamării Republicii cu noi reali
zări. cu fapte exemplare de muncă".

„Oamenii muncii, toți comuniștii 
din MINISTERUL INDUSTRIALI
ZĂRI LEMNULUI SI MATERIA
LELOR DE CONSTRUCȚII au pri
mit cu o vie și deplină satisfacție 
Raportul prezentat de dumneavoas
tră la Conferința Națională a P.C.R., 
pentru care ne exprimăm sentimen- 

!tăle die profundă' stimă și recunoș
tință pe Care, alături de întregul nos
tru popor, le nutrim față de dum
neavoastră. pentru neobosita activi
tate închinată înfloririi patriei noas
tre socialiste și înaintării întregii na
țiuni spre comunism, se arată în te
legramă.

Gindurile noastre se îndreaptă, 
de asemenea, către tovarășa Elena 
Ceaușescu, om de știință de largă 
recunoaștere internațională, care 
aduce o contribuție remarcabilă la in- 
florirea continuă a științei. învăță- 
mintujui și culturii românești.

în spiritul Raportului prezentat 
rezultă sarcini deosebite pentru oa
menii muncii din ministerul nostru, 
care se angajează în fața conducerii 
partidului să muncească cu fermi
tate'și abnegație pentru transpunerea 
în viață, in mod exemplar, a politi
cii partidului, a Hotăririlor Con
gresului al XIII-lea și ale Confe
rinței Naționale a Partidului Comu
nist Român".

„Consiliul ziariștilor, ziariștii co
muniști. toți lucrătorii din presă iși 
fac o datorie de conștiință expri
mind atașamentul revoluționar față 
de magistralul Raport prezentat Con
ferinței Naționale de tovarășul 
Nicolae Gvaușescu — vast și mobili
zator program de muncă și luptă al 
întregului partid, al Întregului po
por — se arată în telegrama CON
SILIULUI ZIARIȘTILOR DIN 
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMA
NIA. Puternic însuflețiți de exem
plul dumneavoastră de dăruire re
voluționară. de nemărginită dragoste 
față de țară, comuniștii, toți lucră
torii din presă vor face totul ca prin 
scrisul și activitatea lor. în strinsă 
legătură cu viața, să contribuie la 
unirea eforturilor întregului popor 
pentru înfăptuirea exemplară a Pro
gramului partidului de edificare a 
socialismului și comunismului In 
scumpa noastră patrie. Vă asigurăm, 
mult iubite' și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de întreaga ade
ziune partinică la hotăririle Confe
rinței Naționale și exprimăm anga
jamentul ziariștilor comuniști de a 
transpune în mesaj publicistic viu, 
convingător orientările și sarcinile 
stabilite, acționînd ca acestea să fie 
larg cunoscute și înfăptuite de toți 
cei ce trăiesc și muncesc pe vatra 
de istorie și nouă ctitorie a Româ
niei".
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în spiritul hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, 
în întîmpinarea aniversării Republicii

ȘI ACUM, FAPTELE !

în 
pe 
al 
în 
pe

*
* i

*****

Pentru toți oamenii muncii din economie, din 
toate domeniile de activitate. Conferința Na- 

. țională a partidului a însemnat o largă des
chidere spre noi orizonturi ale angajării și lup
tei revoluționare pentru înflorirea multilaterală 
a patriei, pentru ridicarea continuă a bună
stării materiale și spirituale a întregului popor, 
pentru întărirea necontenită a independenței și 
suveranității României socialiste. Așa cum se 
subliniază in vibrantul Raport al secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acum sc impune cu necesitate creșterea spiritu
lui de răspundere, întărirea ordinii și discipli
nei, luarea tuturor măsurilor pentru ca orga
nele și organizațiile de partid, toate organele 
democrației muncitorești-revoluționare, toți oa
menii muncii — în calitatea lor de producători 
și proprietari — să iși îndeplinească in cele 
mai bune condiții rolul pe care il au în înfăp
tuirea planului, a programelor de dezvoltare 
socialistă a patriei.

Munca este singurul izvor de progres și bună
stare. Tot ce s-a înfăptuit în anii construcției 
socialiste în țara noastră, în anii glorioși ai 
republicii este rodul muncii avintate, pline de 
dăruire a clasei muncitoare, a întregului popor 
pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor 
programatice stabilite de conducerea partidu
lui. Practic, în fiecare etapă de dezvoltare a 
economiei naționale, rezultatele obținute 
producție, în creșterea avuției naționale și, 
această bază, în ridicarea nivelului de trai 
poporului au fost exact pe măsura modului 
care s-a muncit în industrie și agricultură, 
șantierele de investiții. în cercetare și proiec
tare. în toate domeniile de activitate. Și se 
poate afirma cu certitudine că succeselor obți
nute in cei 40 de' ani care au trecut de la 
proclamarea Republicii Ie vor fi adăugate al
tele, ca rezultat al materializării istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al XIII-lea al P.C.R.. a 
amplului prbgram adoptat de Conferința Națio-

nală a partidului. Iată de ce acum se impune cu 
atit mai mult ca, in spiritul sarcinilor subliniate 
la Conferința Națională a partidului și ținindu- 
se seama de rezultatele înregistrate in primii doi 
ani ai cincinalului, să se ia toate măsurile ne
cesare pentru eliminarea grabnică a neajunsuri
lor manifestate, pentru a se asigura realizarea 
in cit mai bune condiții a planului pe acest an 
și pe 1988, pe întregul cincinal, astfel incit să 
se îndeplinească neabătut programele de dez
voltare economico-socială a patriei.

Fie că este vorba de sporirea producției de 
țiței sau metal, creșterea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, reducerea consumurilor 
materiale și de energie, înfăptuirea programe
lor de perfecționare a organizării și moderniza
re a proceselor de producție, fiecare și toate 
la un loc constituie domenii concrete de ac
țiune, sarcini pentru îndeplinirea cărora tre
buie să se facă totul. Muncitorilor și specialiști
lor, tuturor oamenilor muncii din economie, se
cretarul general al partidului le cere acum să 
probeze prin fapte hotărirea de a munci mai 
bine, mai eficient.

FAPTE DE MUNCĂ pentru realizarea 
exemplară a planului pe acest an la pro
ducția fizică și, în primul rînd, la export, 
la toți indicatorii. Au mai rămas practic 14 
zile pină la încheierea anului și este absolut 
necesar ca in această perioadă scurtă de timp 
să se mobilizeze toate forțele umane, tehnice 
și materiale pentru onorarea contractelor în
cheiate cu beneficiarii interni și partenerii de 
peste hotare.

FAPTE DE MUNCĂ pentru pregătirea 
in cit mai bune condiții a producției anu
lui viitor. întreaga activitate productivă — în- 
cepînd cu asigurarea bazei tehnico-materiale și 
pină la desfacerea fondului de marfă — tre-

buie astfel organizată încît, chiar din primele 
zile ale anului 1988. în toate unitățile și dome
niile de activitate, in toate județele să se poată 
lucra din plin, la nivelul sarcinilor de plan.

FAPTE DE MUNCA pentru perfecțio
narea organizării și modernizarea pro
ceselor de producție. Anul 1988 constituie, 
așa cum a subliniat secretarul general al parti
dului la Conferința Națională, anul hotărîtor 
pentru înfăptuirea programelor de modernizare 
și dezvoltare generală a industriei, a tuturor 
sectoarelor de activitate. Va trebui deci ca 
pretutindeni să se acționeze cu mai multă ho- 
tărire pentru materializarea tuturor măsurilor 
stabilite în programele speciale elaborate în 
acest sens.

FAPTE DE MUNCĂ pentru sporirea efi
cienței economice. în actuala etapă de dez
voltare intensivă a economiei- naționale este 
necesar să se urmărească mai insistent aplica
rea operativă a rezultatelor cercetării științifi
ce, legarea mai strinsă a cercetării cu produc
ția și învățămintul, astfel încît în toate ramu
rile economiei să se asigure reducerea pro
nunțată a consumurilor materiale, creșterea 
mai puternică a productivității muncii, valori
ficarea superioară a materiilor prime, sporirea 
eficienței in general.

FAPTE DE MUNCA prin care să se pună 
in lumină îmbunătățirea stilului și metodelor 
de lucru ale organelor și organizațiilor de 
partid, ale cadrelor de conducere din economie, 
ale tuturor organelor 'democrației muncitorești- 
revoluționare.

FAPTE DE MUNCĂ pentru înfăptuirea 
exemplară a hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului, pentru progresul necontenit, multi
lateral al patriei socialiste.

PENTRU ASIGURAREA
BAZEI ENERGETICE

Un argument concret
CĂRBUNE PESTE PLAN

TEHNOLOGII 
MODERNE, 
PRODUSE

DE ÎNALTĂ 

CALITATE
în aceste zile de amplă mobi

lizare a forțelor pentru trans
punerea exemplară m practică 
a orientărilor formulate de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
Raportul prezentat Conferinței 
Naționale a partidului, colecti
vul întreprinderii de apa.ratai 
electric pentru instalații din 
Focșani raportează depășirea 
sarcinilor de plan la principalii 
indicatori ai pianului. Astiei. in 
perioada care a trecut din acest 
an. planul la producția fizică a 
fost depășit cu 3,8 la sută, in 
condițiile creșterii productivi
tății muncii cu 3,7 la sută.

„in cinstea mărețului forum 
al comuniștilor. Conferința Na
ționala a partidului, ne spune 
Ecaterina Avram, secretar al 
comitetului de partid din între
prindere. am organizat o decadă 
a producției-record, perioadă in 
care am livrat importante can
tități de aparataj electric de 
joasă tensiune, cit și noi produ
se de o mare complexitate teh
nică destinate instalațiilor de 
acoperiri electrochimice. Lor li 
s-au alăturat aparatele electro
nice industriale intrate de cu- 
rind în fabricație, cum sint : 
supraveghetoarele de turație 
pentru utilajele exploatărilor 
miniere, precum și dispozitivele 
electronice de protecție pentru 
motoarele folosite in industria 
constructoare de mașini-unelte".

Semnificativ pentru bilanțul 
succeselor acestui an este fap
tul că gradul de înnoire a pro
duselor este de peste 43 la sută. 
Aceasta a presupus 
efort de mobilizare 
energiilor creatoare 
nilor muncii pentru 
și introducerea in 
a unor produse diverse, compe
titive și cu calități superioare. 
După cum ne-a precizat ingi
nera Maria Rusu — șefa atelie
rului proiectare — „recent au fost 
asimilate în fabricație tamburi 
modulari din masă plastică pen
tru galvanizări, robineți de tre
cere cu bilă și racord de fixa
re pentru medii corozive, pom
pe de dozare cu comandă auto
mată destinate instalațiilor de 
neutralizare’ a apelor 
le reziduale, aparate 
ce industriale".

Directorul adjunct 
prinderii, inginerul Alexandru 
Căliman. ne-a spus la rindul 
lui : „multe dintre aceste pro
duse noi au izbutit să se impu
nă și pe piața externă, acest an 
marcînd de fapt debutul nostru 
în exportul direct. Pentru rea
lizarea lor am modernizat utila
jele de plastifiere din secția de 
prelucrări mase plastice".

In fotografia alăturată, mais
trul Căuia Traian și Sulerul- 
matrițer Măricel Catani veri
fică o nouă tehnologie de 
bricație. Și să adăugăm că 
ultima perioadă a acestui 
s-au mecanizat operațiile 
ștanțat. îndoit și nituit contacți. 
s-a finalizat execuția unei ma
șini de filetat cu patru posturi. 
Toate aceste acțiuni au fost în
soțite de întărirea controlului 
de calitate și modernizarea mij
loacelor de control tehnic, prin 
introducerea de dispozitive de 
verificare a calității produselor 
pe fluxurile tehnologice.
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Euqen DICHISEANU

EXPORTUL
impune competentă și muncă de bună calitate

întreprinderea de confecții Craio
va, a doua unitate ca mărime cu 
acest profil din țară, implinește în 
aceste zile două decenii de cînd s-a 
mutat in „casă nouă“, într-o fru
moasă 
Gheorghe Angiu, 
delierii vestiți, 
ginație 
a venit 
prinderea, 
și-a pus 
pasiunea

în
clădire din beton și sticlă, 

dintre mo- 
bogată ima-

unul
. , cu o
pregătire profesională, 

o dată... cu între-
Si _

aici _ ...
De atunci și pină acum 
zi

în
de zi talentul și 

_______ modelarea unor con
fecții, mult apreciate pe piața ex
ternă. „Noi exportăm de 20 oe ani, 
ne spune el cu firească mindrie. La 
început nu aveam decit unu-doi 
beneficiari, iar acum abia facem fața 
cererilor numeroșilor parteneri oe 
peste hotare, care ne preferă pe noi, 
în competiția cu țări cu o vecne și 
recunoscută tradiție în producția de 
confecții. Priviți pe geam — ne În
deamnă la un moment dat. Vedeți 
mașina aceea dominată de inscripția 
STE1LMANN ? Este reprezentanța 
firmei cu același nume din R.F.G., 
care pleacă încărcată cu un nou lot 
de produse".

Să-l completăm pe interlocutorul 
nostru cu faptul că întreprinderea 
de confecții din Craiova este uni
tatea cu cea mai mare pondere la 
export din economia Doljului. In 
acest an. bunăoară, peste 8u la sută 
uin producție este destinata pieței 
externe, in țări ca U.R.b.S., Olanda, 
S.U.A., R.F.G., Anglia, Canada ș.a.

Activitatea „la zi" a întregului 
colectiv este marcată de sarcinile 
formulate in documentele Confe
rinței Naționale a partidului cu pri
vire la necesitatea dezvoltării in 
continuare a exportului, a creșterii 
competitivității produselor. Argumen
tele ni le prezintă Ion Rușinaru, 
directorul comercial al întreprinderii, 
„in perioada care a trecut din acest 
an — ne spune interlocutorul — am 
realizat, peste prevederi, confecții 
textile in valoare de 32 milioane 
lei, am finalizat — chiar cu un 
ușor avans — toate contractele la zi. 
De asqmenea, ne-am depășit planul 
de investiții. în condițiile în care 
cheltuielile materiale au fost reduse 
cu 14,2 lei la 1 000 lei producție- 
marfă. și am economisit 80 MWh 
energie electrică. 381 000 mc gaze, 
iar productivitatea muncii a sporit 
cu 6 000 lei pe fiecare lucrător".

Pornind de la aceste rezultate po
zitive. să încercăm să descifrăm 
„secretul" activității de export, a 
întreprinderii, care realizează con
fecții. in principal de Îmbrăcă
minte exterioară pentru femei 
și copii, pentru toate virstele și 
toate sezoanele (In acest an au fost 
create peste 2 600 modele noi). Cum 
se acționează concret ? Ing. Con
stantin Nicolaescu, un foarte bun 
specialist și om de vocație organiza-

torică, directorul 
spune concis : 
ciștigă și se menține 
produse de calitate 
timp. Noi aplicăm 
principiu".

Așaaar, pe primul 
tea. Cum se asigura 
batem 
unității, 
proieciare-aocumentare, pină la de
pozitul final. Rretuunaeni, atmosie- 
ra de muncă spornica, angajantă. 
i>e lucrează în ritm intens, „calita
tea comecțiilor este asigurată ae ca
litatea oamenilor, ține sa precizeze 
Maria Geana, secretarul comitetului 
de 
nu 
fie 
in 
in

întreprinderii, ne 
„Piața externă se 

numai prin 
și realizate la 
riguros acest

plan — calita- 
aceăsta ? btră- 

secioareie de proaucție aie 
incepind ue la atelierul

partid ai întreprinderii. Practic, 
este luna în care sa nu. analizam 
in plenară, in ședințe de birou, 
consiliul oamenilor muncii sau 
dezbateri-analize calitatea pro

duselor, privita prin prisma cali
tății personalului muncitor. Așa se 
face ca am reușit ca majoritatea 
coniecționerilor să poată executa 
pină la 30 operații." Practic, aici 
există o permanentă și susținută 
preocupare pentru ridicarea pregă
tirii profesionale a oamenilor mun
cii. Scopul ? Obișnuirea fiecărui lu
crător, in cadrul acordului global, 
cu Îndeplinirea numai in condiții de 
calitate a normelor de muncă. Ce se 
întimplă cu cei care nu-și fac nor
mele ? „Sint trimiși să invețe... la 
atelierul-școală al Întreprinderii, ne 
spune ing. Margareta Neagu, de la 
serviciul de programare și urmărire 
a exportului. Aici, după orele de 
program, cu ajutorul tehnologilor, 
al maiștrilor și ai inginerilor, iși 
însușesc cunoștințele teoretice și de- 
pri iderile practice, adică iși, intră 
in mină".

.„Mai mult, mai bine, mai repe
de !“ — acesta este cuvintul de or
dine in aceste zile, generatoare de 
înaltă răspundere in muncă, de după 
Conferința Națională a partidului. 
Așa cum spuneam, calitatea repre
zintă condiția sine qua non a 
portului, 
ducție și 
Vlăduțu, 
„morală" 
lucru — ___  ____  .
„fișă" avea trei semne roșii. Să de
taliem : fiecare confectioner dispune 
de o fișă individuală de calitate, 
care este oglinda muncii sale. In 
fiecare schimb se fac, concomitent 
cu luarea altor măsuri preventive, 
trei controale inopinate : unul de 
către C.T.C.-istul unității și două de ; 
către șeful formației de lucru. Cea 
mai mică abatere de la calitate se 
consemnează in fișe cu un semn 
roșu. Cel ce depășește trei semne 
este discutat în colectiv sau este 
trimis Ia atelierul-școală. Acest sis
tem de urmărire cotidiană a calității 
a făcut nu de mult, obiectul unui

schimb de experiență cu partici
parea reprezentanților din toate uni
tățile centralei confecțiilor. Cu acest 
prilej s-a prezentat și noul sistem 
de organizare a liniilor tehnologice 
cu transport interoperațiOnal meca
nizat pe cărucioare și ștendere mo
bile. care a condus la creșterea pro
ductivității muncii cu 15—20 la sută, 
concomitent cu ridicarea calității 
confecțiilor. Practic, s-a renunțat la 
operația de înscriere a reperelor, iar 
alimentarea cu semifabricate în zona 
de prelucrare și premontare se face 
cu pachete mai mari de repere, pe 
cărucioare mobile. Zona de montaj 
este alimentată tot cu pachete mari, 
transportul interoperațiOnal făcin
du-se cu ajutorul unor ștendere mo
bile, ceea ce duce la organizarea 
ergonomică a sectoarelor de produc
ție și Ia reducerea timpilor auxiliari.

De unde se vede, încă o dată, că 
exportul impune multă investiție de 
inteligență, dar care întotdeauna dă 
rezultate dintre cele mai bune.

Nicolae BABALĂU
corespondentul „Scinteii

ex- 
Sintem la secția I de pro- 
o observăm pe Gherghina 
maistru de schimb, făgind 
— in fața formației de 
unei confecționere a cărei

Raportul prezentat de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la Conferința Na
țională a partidului constituie pentru 
colectivul nostru de muncă, brigada 
de producție oare lucrează cu 
excavatorul 1400-02, de la ca
riera Girla, din bazinul minier 
Rovinari, un moment de refe
rință pe care am ținut să-l marcăm 
în primul rind prin fapte. Astfel, 
acționînd in ordine și disciplină, 
printr-o mobilizare exemplară, in 
cursul zilei de 14 decembrie am ex
tras 8 000 tone cărbune energetic, din 
care 3 000 tone peste sarcinile pla
nificate. Luind cunoștință de orien
tările și ideile generoase, de apre
cierile critica, cuprinse în Raport, de 
îndemnurile calde 
muncitoare. întregului 
de secretarul general 
am înțeles mai bine că 
tră de mineri este una 
asigurăm la timp și in condiții de 
calitate sporită cărbunele energetic 
necesar termocentralelor țării.

Document programatic de excep
țională însemnătate, 
in fata partidului, a 
orientările strategice 
direcțiile de acțiune 
tuirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partiduluj, pen-

adresate clasei 
nostrU popor 
al partidului, 
datoria noas- 
singură — să

Raportul pune 
întregii națiuni, 
de perspectivă, 
pentru infăp-

Resursele
Colectivul întreprinderii electro

centrale Galați a obținut de-a lungul 
anilor rezultate deosebite în produc
ție, unitatea fiind distinsă de cinci 
ori cu „Ordinul Muncii1'. Realizările 
înregistrate în acest an fac ca între
prinderea să se afle din nou in frun
tea întrecerii socialiste pe țară. Sin- 
tem pe deplin mobilizați pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
care ne revin în lumina exigențelor 
formulate cu toată claritatea de to
varășul Nicolae Ceaușescu în Rapor
tul prezentat la Conferința Națională 
a partidului. în perioada care a tre
cut din acest an s-a aflat in exploa
tare o putere cu 13 la sută mai mare 
decit cea planificată, ceea ce a făcut 
posibil să se realizeze suplimentar o 
producție de energie electrică de 340 
milioane kWh. Aceasta in condițiile 
în care Întreprinderea a înregistrat, 
în aceeași perioadă, o economie de 
energie electrică pentru consumurile 
proprii echivalentă cu peste 5 600 
tone combustibil convențional.

Una din preocupările constante ale 
colectivului nostru o reprezintă valo
rificarea resurselor energetice refolo
sibile. Ca urmare a măsurilor luate, 
mai bine de 25 la sută din cantita
tea de energie electrică și termică 
produsă in acest an a fost obținută 
prin folosirea unor resurse energetice 
refolosibile de la Combinatul side
rurgic Galați (gaz de cocs, gaz de 
furnal și abur recuperat), diminuîn- 
du-se astfel în mod corespunzător 
consumul de gaze naturale. între
prinderea a preluat și valorificat în 
felul acesta întregul disponibil de gaz 
de cocs, gaz de furnal șl abur oferit 
de combinatul gălățean. Sintem pre
gătiți să preluăm în viitor chiar și 
cantități sporite de astfel de resurse 
energetice refolosibile. rezultate din 
producția siderurgică. Concomitent, 
am acționat pentru valorificarea cu 
randamente sporite a acestor resurse, 
prin îmbunătățirea proceselor de ar
dere. menținerea in funcțiune a 
buclelor de reglare automată din in
stalațiile tehnologice. Deși folosirea 
resurselor energetice refolosibile im
plică din partea specialiștilor, a in-

tru permanenta înnoire a societății 
noastre..

Ca om al muncii într-un sector 
prioritar al economiei naționale — 
mineritul — mi-am însușit cu întrea
ga responsabilitate si aprecierile cri
tice cuprinse în Raport. Este adevă
rat că, uneori, se manifestă senti
mentul de automulțumire. de nean- 
gajare totală pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Aici, "la Rovinari, dispunem de cea 
mai înaltă dotare tehnică. Numai că 
rezultatele pe care le obținem nu se 
ridică întotdeauna la nivelul poten
țialului tehnic și uman existent. Sint 
încă destule situații cînd nu ee ac
ționează cu răspundere pentru folo-. 
sirea judicioasă a complexelor de ex- 
cavare și transport, pentru buna 
gospodărire a materialelor si piese
lor de schimb, pentru întronarea spi
ritului de ordine și disciplină in 
muncă. Asemenea atitudini nu tre
buie tolerâte. Dispunem de experien
ța necesară și stă în puterea noas
tră să realizăm permanent, pe fie
care utilaj tehnologic, randamentul 
prevăzut, astfel incit să asigurăm ță
rii cantități mereu sporite de căr
bune. Pornind de la asemenea con
siderente, comuniștii din brigada 
noastră âu hotărît, la începutul anu
lui. să lanseze chemarea la întrece
re către celelalte formații de pe ex-

cavatoarele cu rotor din carierele de 
lignit pentru obținerea de producti
vități miniere record. A fost. în fapt, 
o întrecere muncitorească pentru în
tărirea ordinii și disciplinei, a spiri
tului gospodăresc, a competenței și 
răspunderi in folosirea mașinilor și 
instalațiilor cu care lucrăm. Rezul
tatul ? Acum, cind ne apro
piem de sfîrșitul anului. 7 bri
găzi din cadrul Întreprinderii mi
niere Rovinari se înscriu cu produc- 
ții-record, înregistrând volume medii 
lunare de excavare de peste 300 000 
mc și indici de folosire extensivă de 
peste 65 la sută. In ceea ce ne pri
vește, brigada noastră înscrie în bi
lanțul „la zi“ un volum de 4 milioa
ne metri cubi masă minieră, din care 
mai bine de 1,5 milioane tone căr
bune de bună calitate, extras si li
vrat termocentralelor tării.

Noi. minerii de la Rovinari. sîntem 
hotărîți ca în perioada care a rămas 
pină la sfîrșitul anului, prin muncă 
avintată și responsabilă, să obținem 
in acest bazin carbonifer o producție 
totală de 10 milioane tone cărbu
ne?! cinstind astfel apropiata aniver
sare a 40 de ani de la proclamarea 
Republicii.

Constantin VEADOdANU 
brigadier-excavatorist 
la cariera Girla, județul GorJ

refolosibile
superior valorificate

tregului • colectiv un efort sporit, un 
plus de atenție în exploatarea in
stalațiilor, efectuarea unui volum 
crescut de lucrări de reparații și în
treținere, oamenii muncii din uni
tate sint hotărîți să acționeze și în 
continuare, cu competență și profe
sionalism, pentru a valorifica la ma
ximum aceste resurse și a produce 
cantități superioare de energie elec
trică.

Sporul important de energie elec
trică furnizată sistemului energetic 
național în acest an a fost determinat 
de prelungirea cu 35—40 la sută a 
ciclului de funcționare a agregatelor 
și instalațiilor intre două revizii teh
nice și reparații curente. Iar folo
sirea intensivă a instalațiilor a fost 
posibilă datorită faptului că s-au 
realizat lucrări de revizii «tehnice și 
reparații curente de cea mai bună 
calitate, operații completate cu mă
suri tehnico-organizatorice profilac
tice, de preintimpinare a opririlor 
accidentale, a deranjamentelor

funcționarea Instalațiilor. De curînd 
s-a terminat reparația capitală a ca
zanului nr. 5. iar în prezent se efec
tuează aceeași operație la turboagre- 
gatul nr. 1, unde se execută și o se
rie de modernizări. Au fost întărită 
ordinea și disciplina la locurile da 
muncă pentru evitarea producerii de 
avarii, a crescut preocuparea pentru 
perfecționarea pregătirii profesiona
le a personalului din' sectoarele de 
exploatare, revizie, reparații și între
ținere.

Comuniștii, Întregul colectiv al în
treprinderii sînt hotărîți să încheie 
anul cu rezultate cit mai bune în 
producția de energie electrică, să 
dovedească prin fapte profunda an
gajare în înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de Conferința Națională ■ 
partidului.

Emil PIRVUEESCU
secretar al comitetului de partid 
de la întreprinderea electrocentrale 
Galați

Nivelul tehnic al producției
Cînd se deschid porțile imensei 

hale care adăpostește atelierul de 
utilaj tehnologic al întreprinderii de 
producție industrială pentru con
strucții căi ferate Harghita, privirea 
— obișnuită cu strălucirea zăpezii — 
lși găsește cu greu repere, orientîn- 
du-se mai intîi după flama aparate
lor de sudură, abia apoi distingînd 
contururile unor produse aflate în 
curs de montaj. Sint așa-numitele 
grupuri de preconcasare, folosite în 
Industria de prelucrare a rocilor vul
canice și a altor substanțe minerale 
utile. Dimensiunile unor asemenea 
utilaje sint de-a dreptul impresio
nante. Asamblat în carieră, cel mai 
mare dintre ele, identificat cu simbo
lul C-150 120. are peste 21 metri lun
gime și 15 înălțime. Dar calitățile Iul 
esențiale constau In productivitatea 
ridicată — de 400 tone roci prelucra
te pe oră —, în asigurarea unei gra
nulați! mari la intrare, fapt ce redu
ce volumul lucrărilor de derocare. in 
costurile reduse de construcții-mon- 
taj la instalare sau demontare și. in 
fine, în independența funcțională, 
fiind dotat — ca întreaga familie a 
preconcasogrelor — cu echipament 
electric propriu de- forță-comandă- 
semnalizare. cu cabină de comandă. 
Sint adevărați „sfarmă-piatră“, des
prinși de pe planșetele proiectanților 
din întreprindere.

„în Raportul prezentat la Confe
rința Națională a partidului, tova
rășul *” • ~
ferm 
tru modernizare — : 
trul Vansea Șandor. „„„
trată limpede de însăși viața uni
tății noastre. Eu lucrez aici de 30 de

Nicolae Ceaușescu a precizat 
opțiunea pentru progres, pen

ne spune mais- 
Opțiune ilus-

în continuă creștere
carieră făcindu-se prin tractare sau 
autopropulsare. Fiecare dintre aceste 
tipuri de instalații au fost omologa
te, acum lucrîndu-se la producerea 
lor în serie. Ar fi însă o imagine 
incompletă a preocupărilor colecti
vului de aici dacă ne-am referi doar 
la aceste utilaje. Tot în acest an 
s-au realizat mașini complexe de fo
raj, cum sînt : forezele rotopercutan- 
te — printre care și varianta auto
propulsată — care execută găuri de 
împușcare pentru derocare în dia
metru de pină la 200 mm ; apoi per
cutoare hidromecanice și benzi trans
portoare, ciururi giraționale și cu re
zonanță, mașini de spălat pentru 
agregate de carieră. Dar numărul u- 
nor asemenea instalații proiectate șl 
produse pentru prima dată la aceas
tă unitate este mult mai mare. Acum 
preocupările sint concentrate spre 
Asimilarea unor produse noi, cum ar 
fi foreza cu diametrul de peste 200 
mm, un nou sistem de benzi trans
portoare pe cablu, granulatorul 
GR-20, cel mal mare din familia lor. 
Desigur, toate acestea, în condițiile 
încadrării riguroase în consumurile 
de materiale și energie, domeniu in 
Cate se vor realiza însemnate eco
nomii.

mare cerințele economiei, să elimi
ne importul. La realizarea acestui 
deziderat, pe care noi, oamenii mun
cii de aici, l-am înțeles ca o sarcină 
de partid, contribuie toate comparti
mentele și secțiile întreprinderii, de 
la proiectare pină la montajul final. 
Desigur, preocupările au fost ampli-

LA ÎNTREPRINDEREA DE PRODUCȚIE INDUSTRIALA 
PENTRU CONSTRUCȚII CAI FERATE HARGHITA

ani, dar întreprinderea a 
devină ceea ce este acum 
unitate din țară care 
utilaje complexe pentru 
și prelucrare în carieră — in 1977, 
cind și-a schimbat profilul de fa
bricație. In acel an mai executam 
încă dulapuri metalice, cutii pentru 
scule și alte produse de genul aces
ta. După cum se vede, saltul este 
uriaș. Au fost dorința și hotărirea în
tregului colectiv de muncă de a răs
punde chemării partidului, a secre
tarului său general, de. a reînnoi 
producția și de a ridica continuu ni
velul tehnic al produselor, astfel in
cit să satisfacă in măsură tot mai

început să 
— singura 
realizează 

exploatare

ficate an de an, iar realizările sînt 
evidente. De acum insă va trebui să 
ridicăm ștacheta exigențelor, dove
dind îrr continuare spirit novator, re- 
voluționar'e

Ce se va Întreprinde concret ? No
tăm că in acest arx s-a făcut un 
mare păs , înainte în domeniul mo
dernizării grupurilor de preconcasa
re. Dacă pină acum se executau 
doar Instalații fixe, ele trebuind să 
fie demontate, transportate in carie
ră Și montate acolo, în prezent acest 
Inconvenient este înlăturat prin pro
ducerea instalațiilor de prelucrare 
mobile, pe șenile sau pe șasiuri cu 
roți, deplasarea lor la carieră sau in

Nîcolae ȘANDRU
corespondentul „Scinteii'
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilul mesaj transmis eu ocazia 
sărbătorii naționale a Braziliei.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie și co
operare dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare in folosul po
poarelor noastre și al întăririi păcii și securității internaționale.

In numele guvernului și al poporului brazilian precum și în numele 
meu personal, vă rog să primiți sincere urări de fericire perSortală și 
de prosperitate continuă pentru poporul român.

JOSE SARNEY
Președintele Republicii Federative 

a Braziliei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost deosebit de mișcat de amabilul mesaj pe care ați binevoit să 
mi-1 transmiteți cu ocazia „Sărbătorii regelui", pentru care vă adresez vii 
mulțumiri.

La rindul meu. vă adresez cele mai călduroase urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală, a poporului rămân și pentru continuarea fructuoa- 
■A a relațiilor existente intre cele două țări ale noastre.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmit dumneavoastră, poporului dumneavoastră și guvernului Cele 
mai sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj transmis cu prilejul zilei Inde
pendenței Surinamului.

o

Dr. L F. RAMDAT MISIER
Președintele interimar 

al Republicii Suriname
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Vizita vicecancelarului și ministru de externe
al R.F

Joi dimineața au avut loc con
vorbiri intre loan Totu. ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, și Hans-Dietrich 
Genscher, vicecancelar .șl ministru 
de externe al Republicii Federale 
Germania.

Au fost analizate stadiul actual al 
relațiilor de colaborare româno— 
vest-germane și posibilitățile dezvol
tării lor în continuare, îndeosebi în 
domeniile economic și tehnico-știin- 
țific. in spiritul înțelegerilor con
venite lsr cei mai înalt nivel.

Au fost examinate, de asemenea, 
unele probleme internaționale de in
teres comun.

Tn cursul aceleiași zile, vicecance- 
’ăTUl și ministru de externe al

R.F. Germania a depus 6 eoroanâ 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului si a pa
triei, pentru socialism.

In onoarea oaspetelui, ministrul 
afacerilor externe al României a Ofe
rit un dineu.

Seara. Hans-Dietrich Genscher, 
vicecancelar și minîstrtl de externe 
al R. F. Germania, a părăsit Capi
tala.

Oaspetele a fost salutat, pe aero
portul Otopeni. de ministrul afaceri
lor externe. loan Totu, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Bonn și ambasadorul 
R.F. Germania la București.

(Agerpres)

UN ADEVĂR SUBLINIAT CU PREGNANTĂ DE HOTĂRÎRILE

CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI
R * __________________________ *______________________________

DEZVOLTAREA DINAMICĂ ȘI INTENSIVĂ

temelia trainică a
nivelului de trai al
REALIZĂRI Șl ARGUMENTE ALE UNEI POLITICI 

CARE SLUJEȘTE OMULUI MUNCITOR

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI BAHREIN

Alteței Sale
Șeic ISA BIN SALMAN AL KHALIFA

■ Emirul Statului Bahrein
MANAMA

naționale a Statului Bahrein am plăcerea să vă trans-
. . ' ..'. 1 Te sănătate și feri-

țării dumneavoastră progres și pros-

Cu prilejul Zilei naționale a Statului Bahrein am plac 
mit cele mai calde felicitări, împreună cu alese urări de 
cite personală, iar poporului prieten al 
perftate continuă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ridicării
poporului
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Am înțeles din Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională că despre 
marile împliniri din anii socialis
mului și, îndeosebi, după Con
gresul al IX-lea al partidului tre
buie să vorbim prin intermediul 
faptelor. Iar una din aceste fapte 
mărețe de netăgăduit o constituie 
bunăstarea noastră de azi, clădită 
prin ani și ani de muncă eroică, 
de muncă dăruită patriei.

Sint muncitoare la Filatura de 
bumbac din Slobozia din anul 1970, 
cînd am absolvit șdoala profesio
nală. Primul meu loc de muncă la 
vîrsta de 18 ani a coincis cu pu
nerea in funcțiune a filaturii din 
orașul reședință al județului Ialo
mița. Pe atunci eram o adolescentă 
care abia mă obișnuiam cu munca. 
Anii au trecut și. rind pe rihd. 
S-au adunat o serie de realizări pe 
care atunci nici nu le-aș fi bănuit. 
Este adevărat, la unele visam cu 
ochii deschiși. Mi s-au îndeplinit 
de altfel multe vise și aceasta da
torită grijii permanente pe care 
partidul, secretarul său general, 
tdvarășul Nicolae Ceaușescu. ne-o 
poartă nouă, oamenilor muncii. 
Dovada cea mai concludentă o avem 
și acum. în mai puțin de o săp- 
tămină. partidul și statul nostru au 
dovedit, de două ori, prin argu
mente concrete, grija pe care o 
poartă oamenilor muncii, creșterii 
Continue a veniturilor lor pentru, o 
viață cit mai bună. Mai întii. a fost 
hotărirea Comitetului Politic Exe
cutiv ca 50 la sută din fondurile 
de participare la beneficii să le 
primim pină la sfîrșitul anului, 
bani ce vor fi bineveniți în preaj
ma Anului Nou. Apoi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. omul cel mai 
iubit din istoria patriei noastre, 
ne-a dat vestea cu prilejul magis
tralului Raport prezentat la Con
ferința Națională a partidului că 
din anul viitor ne vom bucura de

o mărire cu 10 la sută a retribu
ției lunare.

Făcind o scurtă retrospectivă a 
drumului parcurs de mine și de 
familia mea în cei 17 ani de cînd 
sint muncitoare, am toate motivele 
să fiu pe deplin mulțumită pentru 
tot ce am realizat.in această peri
oadă. în 1970 aveam o- retribuție 
de 928 lei pe lună; 1974 — 1 489 lei; 
in 1977 — 1 683 lei ; 1983 — 2 111 
lei. Iar după noua mărire cu 
10 la sută voi ajunge la o retribu
ție lunară de 2 322 lei. Trebuie ți
nut cont că lucrez în acord global 
și că în fiecare lună am 
să-mi depășesc sarcinile de plan și 
am ajuns de foarte multe ori 
un cîștig lunar de 3 000 lei. De o 
mărire substanțială, aproape 300 
lei lunar, se va bucura și soțul meu, 
care este electrician, tot la fila
tură.

Dacă în 1970 am venit in Slobo
zia cu o valiză cu citeva lucru- 
șoare. eu. fiică de țăran cooperator 
din Perieți, acum, in primul rind, 
am o familie cum și-ar 
fiecare femeie. Am 
pii, băiatul in clasa 
iar fetița in clasa 
mindoi invață foarte 
primit nu demult un 
cu 3 camere în centrul 
lui Slobozia. Camerele sint mobila
te cu tot ce și-ar dori un om care 
știe să se bucure de munca și de 
ciștigurile sale. Pentru tot ce are 
familia mea mulțumim, incă o dată, 
partidului, omului de aleasă ome
nie, care conduce destinele țării, 
ale întregului popor, spre mai bine, 
spre progres, tovarășa’ 
Nicolae Ceaușescu. căruia îi 
tăm recunoștință și dragoste 
de margini.

reușit

la

dori-o 
doi co- 
a Vil-a, 

a V-a. A- 
bine. Am 
apartament 
municipiu-

1 u i 
pur- 
fără

Petruța MITACHE
muncitoare, la Filatura de bumbac 
din Slobozia

___ _____ univers,
Emisiune de er 

ducație materiâlist-științifică. E- 
pisodul 9
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22.00 închiderea programului

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Ultimele meciuri ale letonului in divizia A la fotbal

Cele șapte meciuri disputate ieri 
în etapa a 17-a a campionatului di
viziei A la fotbal s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Sportul Stu
dențesc — S.C. Bacău 4—0 (2—0),
F.C. Argeș — Victoria București 0—1 
(0—1), F.C. Olt — Dinamo 0-0, 
F.C.M. Brașov — Universitatea Cra
iova 4—0 (1—0), Oțelul Galați — 
Universitatea Cluj-Napoca 4—1(3—0), 
.'orvinul — Rapid 1—1 

iul — C.S.M. Suceava
(1—1). Petro- 

0—0. ★
cadrul Cam-• Joi. la Burgas, In 

pionatului mondial feminin de hand
bal (grupa B). selecționata României 
a întrecut cU scorul de 25—15 (10—9) 
formația Austriei. In urma acestei 
victorii, handbalistele românce s-au 
clasat pe locul intîi în grupa semifi
nală B. caliiicîndu-se pentru finala 
turneului.

• Meciul pentru titlul mondial de 
șah dintre marii maeștri sovietici 
Gări Kasparov și Anatoli Karpov a 
continuat la teatrul Lope de Vega 
din Sevilla, cu partida a 23-a, în
cheiată la mutarea a 57-a, ct) vic
toria lui Karpov, care conduce cu 
scorul de 12—11 puncte. Astăzi se 
dispută ultima partidă, a 24-a, Kar
pov avind piesele albe.

Așa cum se cunoaște, conform 
regulamentului. Învingător va fi de
clarat șahistul care va obține primul 
12.5 puncte. La scor egal. 12—12, 
titlul rămîne în posesia lui Kasparov.
• In cadrul turneului internațio-

Meciul Flacăra Moreni — A.S.A. 
Tg. Mureș se vor desfășura astăzi 
iar partida Steaua — Politehnica Ti
mișoara (4—1) s-a disputat la 8 de
cembrie.

La încheierea primei părți a cam
pionatului. pe primul loc al clasa
mentului se află echipa Steaua.. cu 
32 pungle, urmată de formațiile Di
namo (30 puncte). Victoria București 
(21 puncte) etc.★
nai masculin de volei de la Suhl (R.D. 
Germană), echipa Dinamo București 
a întrecut cu scorul de 3—1 (15—J7» 
15—13. 15—10. 15—9) formația S.C. 
Traktor Schwerin. Intr-un alt joc, 
S.C. Leipzig a dispus eu 3—1 (15—10, 
15—9, 5—15. 15—4) de echipa Olan
deză Delta Lloyd Amstelveen.

• Peste 50 000 de spectatori au ur
mărit la Buenos Aires meciul interna
țional amical de fotbal dintre selec
ționatele Argentinei și R.F. Germa
nia. Fotbaliștii argentinieni âu obți
nut victoria cu scorul de 1—0 (0—0).
• Proba masculină de slalom spe

cial 4esfășurată pe pîrtia de la Ma
donna di Cămpiglio (Italia) a reve
nit italianului Alberto Tomba, cro
nometrat in două manșe cu timpul 
de l’43”97/100. L-au urmat austriacul 
Rudolf Nierlich (l'45”31/100) și iugo
slavul Bojan Krizaj (l’45”54/100). In 
clasamentul general al „Cupei Mon
diale" se menține lider Alberto 
Tomba. ,

(Urmare din pag. I)
și nu poate exista un model unit 
în construcția socialismului și că 
fiecare partid și fiecare popor tre
buie să opteze liber pentru căile 
dezvoltării proprii. în funcție de 
tradițiile și realitățile concret isto
rice, de interesele legitime ale fie
cărei națiuni. O însemnătate deo
sebită prezintă, de asemenea, apre
cierea privind continuitatea neîn
treruptă a procesului revoluționar 
de construire a societății socialiste 
și comuniste.

Pornîndu-se de la principiul în
făptuirii socialismului cu poporul, 
pentru popor, se arată în Raport, 
în țara noastră1 s-a acționat cu 
consecvență pentru făurirea unui 
larg cadru democratic. In acest 
context s-a acordat o deosebită im
portanță democrației reprezentati
ve, perfecționării acesteia ; avin- 
du-se insă in vedere o seamă de 
limite ale acesteia, s-a trecut la 
realizarea sistemului democrației 
muncitorești,, menit să asigure 
participarea directă, nemijlocită a 
tuturor oamenilor muncii la 
elaborarea și înfăptuirea politi
cii partidului, la conducerea so
cietății. îmbinarea armonioasă a 
acestor două forme democratice 
deschide, așa cum aprecia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, calea unei noi 
democrații, cu mult superioară ori
căror forme de democrație de pînă 
acum.

Au fost subliniate preocupările 
constante ale partidului și statului 
nostru pentru perfecționarea siste
mului de conducere a societății. In 
acest context. Raportul relevă fap- 
tuL că progresul societății noastre, 
asigurarea echilibrului corespunză

tor in dezvoltarea diferitelor sec
toare de activitate, implementarea 
noilor cuceriri ale cunoașterii uma
ne presupun, ca o condiție funda
mentală. creșterea rolului planului 
național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială. îndeplinirea in cele 
mai bune condiții a funcții
lor statului — Înțelese in neîn
trerupta lor dinamică, in neconte
nita lor transformare și perfecțio
nare. In acest sens, s-au adus im
portante și prețioase precizări cu 
privire la creșterea rolului Consi
liului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, ca organ colec
tiv de planificare a întregii activi
tăți, de conducere a societății pe 
baza planului național unic.

în anii revoluției și construcției 
socialiste, un rol de o deosebită 
Însemnătate In unirea și mobili
zarea energiilor creatoare ale în
tregului popor l-a avut activitatea 
Ideologică, politică, educativă. Ana
liza aprofundată a realității arată 
însă că există o anumită rămlnere 
în urmă a nivelului acestei activi
tăți față de dezvoltarea forțelor de 
producție, a societății în general. 
De aici decurge cerința, subliniată 
și de această dată cu putere de 
secretarul general al partidului, a 
Îmbunătățirii întregii activități po
litico-educative, ridicării nivelului 
ideologic al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii, educării lor. a ti
neretului în primul rînd. în spiri
tul dragostei de tară, al hotăririi 
de a înfăptui neabătut politica 
partidului.

Rememorînd drumul de luptă 
al partidului, t o v a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu a pus In relief 
faptul că toate mărețele realizări

RĂSPUNDEM PRIN NOI REZULTATE IN MUNCĂ

Da. .țara noastră. W©Sțe cu fer- 
'■ niîtâte. sub conducerea ’ încercată a 

partidului, urmind neabătut îndru
mările iubitului conducător, tova- 
'tășlil Nicolae Ceaușescu. spre înal
tele piscuri ale socialismului și co
munismului. O mărturisesc marile 
realizări in toate domeniile de ac
tivitate. subliniate în Raportul pre
zentat Ia Conferința Națională de 
secretarul general al partidului, 
care deschide noi perspective dez
voltării continue a patriei pe calea 
socialismului și comunismului. 
Toate împlinirile noastre au ca te
mei munca noastră, toate treptele 
pe care țara le va urca se bazează 
pe munca noastră. Munca noastră 
avind drept țel omul, bunăstarea 
lui materială. Am citit, cu firească 
emoție, acel pasaj din Raportul 
prezentat Conferinței Naționale a 
partidului care sintetizează con
cret acea legătură vie intre rezul
tatele muncii si nivelul de trai al 
ogmehilor muncii ; ..Ținind seama 
de realitările din primii doi ani. 
de prevederile planului pe 1988 și 

*pe Următorii ani ai cincinalului, se 
creează condițiile trecerii la rea
lizarea hotăririi Congresului al 
XlII-lea privind creșterea retri
buției reale cu circa 6—8 la sută 
în acest cincinal. Pe această bază 
propun Conferinței Naționale să a- 
doptăm hotărârea ca. incepind cu a 
doua jumătate a anului 1988, să 
trecem Ia majorarea retribuției tu
turor oamenilor muncii cu circa 10 
la sută".

Măsură venită după ce. cu cite
va zile inainte de începerea lucră
rilor Conferinței Naționale. Comi
tetul Politic Executiv 
P.C.R.
tarului 
cepind 
fondul 
să fie 
cursul

sfirșityl .anului, iar restul de 50 la. 
sută in prima. parte a anului ur
mător. la încheierea bilanțului ge
neral..

înseamnă că oamenii muncii, bi
ruind greutăți, invingind orice pie
dici. asigură mersul inainte al so
cietății noastre spre înaltele țeluri 
stabilite; de partid. Și, totodată, că 
societatea dreaptă a muncii ii răs
plătește pe oamenii muncii. Dar 
mai ales înseamnă că oamenii 
muncii știu să răspundă .demn a- 
cestei preocupări permanente a 
partidului pentru calitatea vieții 
oamenilor. Iar acest răspuns este 
fapta. Fapta noastră, a ortacilor de 

. la întreprinderea minieră Voivozi 
din Bihor. Cinstind marele forum 
al comuniștilor, am îndeplinit pla
nul anual la producția fizică încă 
de la 3 decembrie, creînd condiții 
de a extrage suplimentar 
130 000 tone de lignit. Am 
costurile de producție sub 
planificat și am obținut un
de beneficii cu 20 la sută mai mare 
decît cel prevăzut. Și sectorul Cu- 
zap, pe care-1 coordonez, a țntirh- 
pinat Conferința Națională a parti
dului îndeplinind planul anual la 
producția fizică. Pentru noi toți 
este limpede că numai muncind cu 
spirit revoluționar creăm noi pre
mise pentru sporirea veniturilor si 
ridicarea nivelului de trai. Acum 
sîntem mobilizași plenar pentru în
făptuirea exemplară a angajamen
telor asumate, pregătind temeinic 
producția anului viitor. Iar fieca
re ..noroc bun“ la intrarea în șut 
înseamnă începutul unor noi răs
punsuri prin fapte la grija cu care 
partidul ne înconjoară.

EXPRESIE A PUTERII 
ECONOMICE A ȚĂRII

Lucrez la „Grivița roșie" de pes
te trei decenii. Iar anii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului au fost perioada cea 
mai bogată în împliniri pe plan 
profesional și personal, atlt pentru 
mine, cit și pentru tovarășii mei 
de muncă. Sub Îndrumarea ne
mijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, care s-a aflat 
în repetate rinduri in mijlocul 
colectivului nostru din 1965 și pină 
în prezent, uzina noastră s-a schim
bat radical, a devenit o unitate 
modegnă. reprezentativă pentru ac
tualul nivel al industriei româ
nești. Am simțit deci ca o datorie 
de conștiință să muncim mai bine, 
să ne perfecționăm activitatea 
o dată cu modernizarea producției, 
avind credința fermă că prevede
rile Programului partidului repre
zintă calea sigură spre progres și 
bunăstare.

..Răsplata muncii — pe măsura 
rezultatelor muncii" este prin
cipiul aplicat consecvent in acești 
ani de conducerea partidului. între 
faptele care dovedesc acest adevăr 
aș putea aminti creșterile succesi
ve ale retribuției nominale și reale 
aplicate pe măsura dezvoltării e- 
conomiei, construcția și repartizarea 
de apartamente confortabile. îritre 
beneficiari numărindu-se și familia 

■ mea, condițiile dintre cele mai 
bunfe de invățămint, de formare a 
personalității fiilor României, in
clusiv a copiilor mei.

Este deci firesc, este moral, 
este pe deplin justificat din punct 
de vedere economic ca veniturile 
noastre să fie strîns legate de re
zultatele in producție, așa cum 
prevede sistemul de retribuire a 
muncii in acord global. Semnifica
tiv în acest sens este că, de lâ în
ceputul anului, muncind cu hărni
cie, colectivul fiecărei secții din 
cadrul întreprinderii a realizat și 
chiar, a depășit retribuția tarifa
ră. Desigur, diferențiat, in funcție 
de gradul de- îndeplinire a obliga
țiilor înscrise in contractele de 
acord global. *

Am primit cu: satisfacție. îm
preună cu membrii formației dș lu
cru din care fac pâ’fte. măsurile a- 
nunțate de conducerea partidului 
pentru ridicarea în continuare a 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc : plata. încă din această lună, 
a 50 la sută din fondul de parti
cipare la beneficii și trecerea, in
cepind din a doua jumătate a anu
lui 1988. la majorarea cu circa 10 
la sută a retribuției tuturor oame
nilor muncii. Noi, muncitorii, recu
noaștem în aceste măsuri expresia 
forței și sănătății economiei noas
tre socialiste, realismul, justețea 
politicii Partidului Comunist Ro
mân
dezvoltării 
bunăstării oamenilor muncii, 
realități 
credință 
decit în

Aceste 
stimulează la o activitate tot mai 
rodnică. Astfel, impreună cu mun
citorii și specialiștii din secția pre
lucrări mecanice, lucrăm in pre
zent la realizarea unei prese mo
dernizate de vulcanizat anvelope 
pe Care. așa cum ne-a îndemnat 
secretarul general al partidului, cu 
prilejul recentei vizite de lucru 
efectuate in întreprinderea noas
tră. ne angajăm sâ o fabricăm în 
timp cit mai scurt și la nivel teh
nic și calitativ mondial.

Bahreinul este sin
gurul stat insular al 
Orientului Mijlociu. 
El cuprinde un număr 
de 33 de insule, situa
te la o distantă de 
25—30 km de țăr
mul răsăritean al Pe
ninsulei Arabice, care 
au o suprafață de 622 
kmp și o populație de 
circa 400 000 locuitori, 
în ciuda proporțiilor 
sale reduse, emiratul 
dispune de apreciabile 
resurse petroliere. Ex
ploatarea acestor bo
gății naturale a înce
put în urmă cu peste 
6 jumătate de secol, 
cînd teritoriul se afla 
sub dominație colo
nială. și a intrat intr-o 
fază nouă după pro
clamarea independen
ței prin dezvoltarea 
bazelor industriei de

prelucrare a 
Rafinăria de 
modernizată in ultimii 
ani, este una dintre 
cele mai mari instala
ții de acest gen din 
Orientul Mijlociu.

Cu fondurile obținu
te din comercializarea 
țițeiului, Bahreinul a 
obținut o serie de im
portante succese pe 
calea "lichidării urmă
rilor dominației colo
niale și a dezvoltării 
economice. Astfel, in 
ultimul deceniu pe te
ritoriul său au luat fi
ință un șir de unități 
industriale, între care 
o uzină de alummiu. o 
uzină de desalinizare 
a apei de 
doc uscat 
primească 
de mare 
Principalul 
realizat al

țițeiului, 
la Awali.

mare. un 
capabil să 
petroliere 

capacitate, 
obiectiv 

perioadei

respectiva rămine însă 
podul, in lungime de 
25 km, care leagă Bah
reinul cu zona de est 
a Arabiei Saudite.

Animat de senti
mente de prietenie și 
solidaritate față de 
popoarele arabe, po
porul român urmăreș- * 
te cu interes realiză
rile obținute de po
porul Bahreinului pe 
linia dezvoltării eco
nomice și a consolidă
rii independenței. în
tre Republica Socia
listă România și statul 
Bahrein s-au statorni
cit relații de colabora
re, întemeiate pe de
plină egalitate în drep
turi și avantaj re
ciproc. care corespund 
intereselor celor două 
țări și popoare, cauzei 
păcii, și înțelegerii in
ternaționale.

ZIUA NAȚIONALA A REPUBLICII NIGER

Domnului colonel ALI SEIBOU
Președintele Consiliului Militar Suprem al Republicii Niger, 

Șef al statului
NIAMEY

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Niger, îmi este deosebit de plă
cut să vă adresșz calde felicitări.

Sint convins că raporturile de prietenie și cooperare statornicite între 
țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare in viitor, in interesul 
celor două popoare, al cauzei păcii. înțelegerii și colaborării internaționale.

Doresc să vă exprim cele mai bune urări de sănătate și fericire^ dum
neavoastră personal, de 1___ , ’ . . ' . .
dumneavoastră.

progres și prosperitate poporului prieten al tării

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
»

peste 
redus 

nivelul 
volum

de a asigura, în condițiile 
economiei. creșterea 

Sint 
pe care orice om de bună
nu poate să le înțeleagă 
acest spirit, ai adevărului, 
măsuri ne îndeamnă, ne

al C-C. al 
aprobase propunerea secre- 
general al partidului ca. în- 
din acest an, 50 la sută din 
de participare la beneficii 
plătit oamenilor muncii in 
lunii decembrie, pînă la

Subinqiner Ștefan VAI DA
șef de sector
la Întreprinderea minieră Voivozi, 
județul Bihor

Anton DOBRIN
maistru specialist,
Erou al Muncii Socialiste, 
întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie" — București

ale națiunii noastre sint strlns aso
ciate cu munca și activitatea parti
dului. cu îndeplinirea rolului său 
de forță politică conducătoare a 
procesului revoluționar din țara 
noastră. In același timp — s-a sub
liniat deschis in Raport — lipsurile 
și minusurile care se mai manifestă 
într-un domeniu sau altul reflectă 
minusurile și lipsurile din activi
tatea organelor și organizațiilor de 
partid, a membrilor acestora. Are,

vind problemele fundamentale ale 
lumii contemporane. Relevind ma
rile transformări revoluționare pe
trecute in viața internațională, in 
raportul mondial de forțe, contra
dicțiile care se manifestă in dez
voltarea lumii contemporane — cea 
mai puternică și importantă fiind 
cea dintre țările dezvoltate și țările 
in curs de dezvoltare, dintre bogați 
și săraci —, secretarul general al 
partidului a subliniat că în aceste

Mobilizator program de muncă
și luptă revoluționară

de aceea, o mare valoare princi
pială și practică indemnul secre
tarului general al partidului ca — 
avtndu-se în vedere că rolul con
ducător al partidului nu reprezintă 
o noțiune abstractă, ci se materia
lizează în munca fiecărei organiza
ții de partid, a fiecărui comunist 
— să se acționeze cu toată hotări- 
rea pentru creșterea răspunderii 
fiecărei organizații de partid în 
buna organizare și conducere a ac
tivității. pentru perfecționarea sti
lului și metodelor sale de muncă.

Prin ampla analiză pe care o în
treprinde asupra fenomenelor in
ternaționale. asupra tendințelor ce 
se conturează în dinamica vieții 
politice și social-economice mon
diale. Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu Înarmează 
partidul și poporul cu orientări 
limpezi, de largă perspectivă, pri-

condiții se impun, ca o necesitate 
vitală, o nouă gîndire, o nouă abor
dare a problemelor păcii și răz
boiului. dar și a celor privind re
lațiile dintre state, să se acționeze 
pentru a se da o perspectivă nouă, 
luminoasă viitorului. In acest con
text au fost reafirmate cu claritate 
obiectivele politicii externe a parti
dului și statului nostru, poziția 
României față de problemele ma
jore ale contemporaneității, poziție 
aflată statornic în consens cu 
aspirațiile vitale'ale popoarelor, cu 
cerințele progresului social: necesi
tatea intensificării luptei popoare
lor pentru eliminarea totală a ar
melor nucleare, pentru încetarea to
tală a experiențelor nucleare, pen
tru renunțarea la militarizarea Cos
mosului, pentru noi inițiative și mă
suri in vederea înlăturării perico
lului de război, pentru eliminarea

din viața internațională a politicii 
de forță și amenințare cu torța, a 
conflictelor militare, pentru solu
ționarea tuturor problemelor liti
gioase dintre state numai pe cale 
pașnică, prin tratative. Prin- glasul 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
România s-a pronunțat. încă o dată, 
pentru grabnica rezolvare a pro
blemelor subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale bazate pe deplina ega
litate și echitate în relațiile- dintre 
state. S-a exprimat convingerea 
fermă că. deși problemele inter-

- naționale sint deosebit de com
plexe și grave, popoarele, forțele 
progresiste și democratice pot să 
determine, prin acțiune unită, o 
schimbare ă cursului evenimentelor, 
pot să dea o perspectivă luminoasă 
problemelor care confruntă astăzi 
omenirea.

Țara, întreg poporul au — prin 
Ideile magistrale ale Raportului 
prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin celelalte 
documente adoptate — un program 
limpede și mobilizator de acțRine, 
in concordanță cu imperativele 
fundamentale ale timpului pe care 
ii străbatem.

Tara are in Partidul Comunist 
Român un conducător încercat, cu 
o vastă experiență revoluționară, 
profund devotat intereselor vitale 
ale națiunii, care a dovedit prin 
întreaga sa istorie că nu a avut 
și nu are țel mai înalt decit 
propășirea poporului, gloria, măre
ția și demnitatea poporului. Un 
partid puternic prin numărul mem
brilor săi, prin unitatea de monolit 
a rindurilor sale, prin înaltele 
trăsături moral-politice ale celor' 
care îl. alcătuiesc., prin legăturile 
sale strinse cu toți oamenii muncii.

Popoful Nigerului 
sărbătorește împlini
rea a 29 de ani de 
la proclamarea in
dependenței țării, un 

, important pas inainte 
pe calea împlinirii 
aspirațiilor sale de li
bertate. progres și o 
viață mai bună.

Situat in centrul 
Africii sahariene. țâră 
a avea ieșire la mare, 
Nigerul are o supra
față de 1 267 000 kmp 
și o populație de 
aproximativ 5 milioa
ne de locuitori, care 
se ocupă cu agricultu
ra și creșterea anima
lelor. Se cultivă mei, 
orz. manioc, arahide. 
Subsolul țării adăpos
tește bogate zăcămin
te de fosfați, 
cositor și mai 
uraniu, a cărui pro
ducție (circa 3 500 tone 
anual) plasează Nige-

fier, 
ales

rul pe locul cinci în 
Hume.

In 
trecut 
rea

• poporul Nigerului a 
. depus eforturi susți

nute pentru a lichida 
consecințele nefaste 
ale perioadei de domi
nație colonială, reu
șind Să obțină o serie 
de succese pe această 
cale. In capitala țării, 
Niamey, au fost con
struite primele între
prinderi industriale, 
iar la Kandadji, pe 
fluviul Niger, a fost 
înălțat un mare baraj, 
care permite irigarea 
a circa 140 000 hectare 
de teren. Realizarea 
acestui obiectiv are o 
deosebită importanță 
pentru economia na
țională. știut fiind că 
în ultimul deceniu ță
rile Sahelului au fost

vremea

anii care au 
de la proclama- 

independenței.

bintuite de o cumplită 
secetă. Tot in anii in
dependenței s-au in
tensificat prospecțiu
nile geologice, care au 
dus la descoperirea 
de noi zăcăminte de 
cupru, nichel și țiței.

Animat de senti
mente de solidaritate 
față de tinerele state 
africane, poporul 
român urmărește cu 
simpatie eforturile 
depuse’ de poporul 
Nigerului pentru dez
voltare economică și 
coițsolidarea indepen
dentei. între Republi
ca Socialistă România 
și Niger se dezvoltă 
relații întemeiate pe 
stimă și respect re
ciproc. corespunzător 
intereselor ambelor 
țări și popoare. ale 
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 decembrie, ora 20 — 21 
^decembrie, ora 20. In țară : vremea va 
fi in genera) închisă. Vor cădea pre
cipitații locale în prima parte a in
tervalului sub formă dg ploaie, lapo- 
viță șl ninsoare, mal ales in regiunile 
vestice, de centru și nordice, apoi pre
dominant sub formă de ninsoare mal 
frecvent in jumătatea de răsărit a ță
rii. Vintul va sufla slab pină la mo
derat cu unele intensificări in răsări
tul țării, cu 35—50 kilometri pe oră, in 
a doua parte a intervalului, cînd șl 
temperatura aerului va marca o scă
dere. Valorile minime, nocturne, vor 
fi cuprinse intre minus 8 șl plus 2 
grade, ușor mal coborite tn ultima 
noapte, dar mai ridicate în. primele 
nopți în regiunile sud-vestice. iar cele 
maxime, diurne, vor oscila intre mi
nus 5 șl plus 5 grade, mai ridicate in 
prima zi, tot tn regiunile sud-vestice. 
Se va semnala ceață cu caracter loca) 
în. majoritatea regiunilor iar în ceie 
nordice șl centrale. Izolat vor ti con
diții de polei.

Țara are in cei 23 de milioane 
de fii ai săi uriașe energii crea
toare, mari resurse de abnegație și 
dăruire, un inepuizabil potențial 
creator, insuflețit de adîncă iubire 
față de patrie, hotărit să clădească 
o Românie mindră, puternică, 
demnă.

Sint acestea tot atitea izvoare de 
forță ale societății noastre, ale în
crederii că tot ceea ce, cu mare 
răspundere pentru prezentul și vii
torul țării, a hotărit marele forum 
comunist din acest miez de decem
brie va deveni realitate, ale voin
ței de a da prin fapte răspuns 
vibrantelor chemări ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 'de a pune În
treaga putefe de muncă și capaci-, 
tate creatoare in slujba infăptuirii 
politicii partidului și statului, po
litică consacrată cu exemplară stă
ruință progresului multilateral al 
patriei socialiste, dezvoltării sale 
libere, independente.

Acum, datoria supremă a comu
niștilor. a întregului popor este de 
a urma marile, patrioticele îndem
nuri adresate de Ia tribuna confe
rinței de secretarul general al parti
dului : „Să dezvoltăm tot mai pu
ternic spiritul revoluționar, să ac
ționăm, in orice împrejurare, ca 
adevătați comuniști, revoluționari, 
să servim in toate împrejurările, 
poporul, partidul, socialismul și 
pacea.

Să dezvoltăm puternic sentimen
tul patriotismului revoluționar, dra
gostea față de țară, de trecutul ei 
glorios ! Să acționăm întotdeauna in 
spiritul acestui patriotism socialist, 
să facem totul pentru întărirea 
independenței și suveranității pa
triei noastre — România 1".

c i n a
• Eroi indrăglți ai ecranului : PA
TRIA (1 1 86 25) — 9: 13; 17.30
• Tinerețea patriei, tinerețea noas
tră (ciclu de filme pentru tineret) : 
Declarație de dragoste. Liceenii : 
SCALA (11 03 72) — 9; 13; 17.30.
• Cale liberă : FEROVIAR (50 51 40)
- 9; 11; 13; 15; 17. CIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11: 13; -15; 17: 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11 : 13; 15; 17: 19.
• Drumul oaselor : BUZEȘT1
(50 43 58) — 15; 17: 19.
• Figuranții : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15: 18.
S Cetatea ascunsă 
(49 48 48) — 15; 17:
(21 50 97) — 13: 17
• Vulcanul stins : STUDIO (39 53 15)
— 10; 12; 14, VICTORIA (16 28 79) — 

" FLAMURA
13; 13: 17; 19.

MIORIȚA 
16.30: 19.
14: 16.30; 
11,30; 14;

19.

COTROCEN1
19. MUNCA

15; 17: 19, 
9; 11: ‘ "
tui Nemesis : 

9: 11.30: 14:
88) — 9: 11.30 

9

9; 11; 13;
(85 77 12) — : 
O Secretul 
(14 27 14) — l 
ARTA (21 3!
19, LUMINA (14 74 16)
16 30; j 9
• Mirajele iubirii : BUCUREȘTI 
(15 61 54) - 9: 11: 13: 15: 17: 19.

Program de desene animate — Îl: 
13, Băiețelul și ștrengarul— 9: 15, Alo, 
aterizează străbunica 1—17: 19 :
DOINA (16 35 38).
& Orașul de la margine : TTMr,Ur?r 
NOI (15 6110) — 9: 11: 13: 15: 17: 19.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala ma
re) : Gaițele — 18 : (sala Amfitea
tru) : Un anotimp fără nume — 18 : 
(sala Atelier) : Pe la ceasul cinci 
spre seară — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Horia Andreescu. 
Solist : Gabriel Amiraș — 18
• Opera Română (13 18 57) : Cocoșa- 
tul de la Notre-Dame — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bălcescu 2) : Suzana — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18 ; ‘
dina Icoanei. II 95 44) : 
nicrdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : 
stelat deasupra noastră —
19 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
trina și hoțul — 18.30
S» Teatrul de comedie (16 64 60) : f- î f A 5) rpo - . țQ

Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Necazurile unui în
drăgostit — 18 : (sala Studio) : Sen- 

’ monte și naftalină — 18.30
Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 

’4 72 34) : Amadeus — 18
«I Teatrul sat.iric-m”zical ..C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Sa
voy — 18; (sala Victoria. 50 58 65) : 
Eu vă fac să rîdeți — 19
• Ansamblul artistic ..Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Gintă ciocîrlie — 13
S Teatrul ,.Ton Creangă" (50 26 55) : 
Un tinăr printre alții — 9. Teatrul 
..Țăndărică" (15 23 77. sala Victoria) : 
Oul buclucaș — 15 ; (sala Cosmonau
telor, 11 12 04) : Poveste despre mario
netă — 15
• Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 18,30

(sala Gr.'i- 
Dimineaț.l

Cerul
18

în-

Bă-

Pe-



Sub conducerea Partidului Comunist Roman, 
a președintelui Nicolae Ceausescu, Rumania înaintează 
ferm pe calea progresului economic si social, militează 
consecvent pentru dezarmare, colaborare si pace

Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a Partidului Comunist Român, desfășurarea lucrărilor acestui 
forum intr-o însuflețitoare atmosferă de puternică unitate și angajare 
fermă pentru realizarea hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres sint amplu 
reflectate de mijloace de informare în masă din diferite țări ale lumii. 
Ziare șj reviste, posturi de radio și televiziune, relevind semnificațiile

majore ale acestui eveniment, pun în evidență - în relatări, articole și 
. comentarii — ideile și orientările cuprinse in documentul prezentat de 
secretarul general al partidului, vizind trecerea țării la un stadiu calitativ 
superior de dezvoltare, realizarea unei lumi a păcii și colaborării, mai 
bună și mai dreaptă, pentru care România socialistă, președintele ei 
militează neabătut.

Sub titlul ..Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român", zia
rul sovietic ..PRAVDA" a inserat o 
corespondență din București in care 
prezintă Raportul expus de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. România, relevă „Pravda", 
referindu-se la conținutul Rapor
tului, urmează să treacă, pînă in 
1990, la stadiul de țară socialistă 
mediu dezvoltată și. pentru aceas
ta, există toate condițiile obiective. 
Ziarul evidențiază succesele im
portante obținute în primii ani ai 
actualului cincinal de economia 
noastră națională, subliniind că 
producția-marfă industrială a spo
rit cu peste 10 la sută, iar cea 
agricolă cu aproape 20 la sută. Se 
amintește, totodată, că s-a realizat 
o creștere substanțială a producti
vității muncii și a venitului națio
nal. Din capitolul din Raport re
feritor la relațiile economice ex
terne ale României, ziarul sovietic 
a subliniat participarea țării noas
tre la activitatea C.A.E.R., la în
făptuirea Programului complex al 
progresului tehnico-științific al ță
rilor membre ale C.A.E.R. pină in 
anul 2000.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
arată ziarul — a apreciat semnarea 
acordului dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
cu. privire la eliminarea rachetelor 
cu' rază medie și mai scurtă de 
acțiune drept un eveniment de în
semnătate istorică mondială, o vic
torie a politicii realiste, subliniind 
necesitatea de a se da un nou 
impuls luptei frontului larg an
tinuclear, a marelui front al păcii. 
Se relevă, de asemenea, că, eviden
țiind necesitatea sporirii eforturi
lor pentru obținerea de noi acor
duri în vederea înlăturării treptate 
a tuturor armelor nucleare, pentru 
renunțarea definitivă la militari
zarea Cosmosului, secretarul gene
ral al P.C.R. a arătat că o răspun
dere deosebită revine statelor eu
ropene, unde sint concentrate mul
te tipuri de arme nucleare. In 
condițiile actuale — se relevă din 
Raport — nu există și nu poate 
exista o problemă mai importantă 
decît deplina lichidare a armelor 
nucleare din Europa și din întrea
ga lume.

., Pravda" arată, totodată, că 
România va continua și in viitor 
să se pronunțe pentru extinderea 
relațiilor cu toate țările socialiste, 
pentru întărirea unității și solida
rității lor.

Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român a fost reflectată, 
totodată, de TELEVIZIUNEA SO
VIETICA. textul comentariului 
fiind însoțit de imagini filmate 
înfățișindu-1 pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la tribuna Con
ferinței.

Delo" subliniază
Raportul prezentat, to- 

Nicolae Ceaușescu a evi- 
că, în cei doi ani ai cinci- 
s-au obținut succese mari in

Cotidianele bulgare „RABOTNI- 
CESKO DELO". „ZEMEDELSKO 
ZNAME". „TRUD". „NARODNA 
MLADEJ" și „KOOPERATIVNO 
SELO" au publicat materiale am
ple despre lucrările Conferinței 
Naționale.

„Rabotnicesko 
că, în _ 
varășul 
dențiat 
naiului, 
industrie, agricultură și in celelalte 
domenii social-economice. volumul 
producției industriale a crescut cu 
peste 10 la sută, iar al produc
ției agricole cu aproape 20 la suță. 
S-a înregistrat o creștere însem
nată a productivității muncii și a 
venitului național. Este relevat, de 
asemenea, obiectivul strategic tra
sat de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R.. ca pină in anul 1990 Româ
nia să treacă de la stadiul de tară 
socialistă in curs de dezvoltare la 
un stadiu nou. superior, de tară 
socialistă mediu dezvoltată. în Ra
port — arată ziarul — o atenție 
deosebită a fost acordată căilor și 
metodelor prțvind dezvoltarea in 
continuare a forțelor de producție.

în capitolul privind activitatea 
Internațională a Partidului Comu
nist Român, ziarele bulgare evi
dențiază că România se pronunță 
ferm pentru dezvoltarea largă a 
colaborării in Balcani. pentru 
transformarea acestora într-o zonă 
a bunei vecinătăți si a păcii, fără 
trupe si baze militare străine.

TELEVIZIUNEA bulgară a trans
mis imagini din timpul prezentă
rii Raportului de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. precum și din 
sala lucrărilor Conferinței. însoțite 
de comentarii calde, prietenești. De 
.asemenea. POSTURILE DE RADIO 
bulgare au transmis pe larg știri 

privind lucrările Conferinței Si re
latări ale Raportului prezentat de 
secretarul general al partidului.

Ziarul cehoslovac ..RUDE PRA- 
VO“ a publicat o amplă relatare in 
care se spune, intre altele : în 
Raportul la Conferință, secretarul 
general al P.C.R. a subliniat că 
forumul comuniștilor români va 
trage concluziile și învățămintele ce 
se desprind atît din experiența 
construcției socialiste din România, 
cit și din experiența mondială, in 
general, va da răspuns la proble
mele pe care le ridică actuala eta
pă a dezvoltării economico-sociale 
a țării.

în Raport au fost menționate 
etapele de dezvoltare a României 
de la revoluția de eliberare și s-a 
subliniat că, în prezent, țara se află 
in etapa hotărîtoare a făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și a creării condițiilor pen
tru trecerea la edificarea societății 
comuniste. Conform planului. 
România, urmează să treacă. . pînă 
in anul 1990. la stadiul de țară so
cialistă mediu dezvoltată.

Se relevă, de asemenea, subli

Ample relatări, articole și comentarii din presa 
internațională pe marginea Raportului prezentat 
de secretarul general al partidului la Conferința 

Națională a P.C.R.

nierea din Raport că actuala situa
ție complexă din lume necesită o 
nouă gindire. o nouă abordare a 
problemelor păcii și războiului, în 
lume s-au creat puternice stocuri 
de arme nucleare, care pot să dis
trugă de mai multe ori întreaga 
omenire. în noug gindire trebuie să 
se pornească' de la coexistența 
pașnică a statelor cu orînduiri so
ciale diferite.

Problema fundamentală a epocii 
contemporane o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare. îndeosebi în domeniul 
nuclear. Subliniindu-se că Trata
tul sovieto-american privind li
chidarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă -<le acțiune este un 
eveniment de însemnătate istorică 
mondială, un rezultat al gindirii 
realiste, in Raport se arată că este 
necesar să se intensifice eforturile, 
lupta pentru realizarea de noi 
acorduri în domeniul dezarmării. în 
legătură cu aceasta, o răspundere 
deosebită revine statelor din Euro
pa. unde sint concentrate multe 
tipuri de arme nucleare. •

Relatări despre desfășurarea 
Conferinței Naționale a P.C.R. au 
publicat și alte ziare cehoslovace.

Ziarul polonez „T R Y B U N A 
LUDU" a inserat, articolul in
titulat „Conferința 'Națională a 
Partidului Comunist Român", în 
care sd arată că in Raportul pro
gramatic rostit de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a subliniat că 
linia privind dezvoltarea economi
că și socială accelerată a tării se 
confirmă pe deplin. România, care 
in anul 1990 va trebui să atingă 
stadiul de tară socialistă mediu 
dezvoltată, a ajuns deja acum, din 
punctul de vedere al producției oe 
locuitor, nivelul multor țâri mediu 
dezvoltate, iar în unele sectoare 
industriale mai importante chiar 
nivjlul țărilor dezvoltate. Aceasta 
dovedește că există toate condițiile 
pentru realizarea, in 1990, a telului 
strategic stabilit de Congresul al 
XIII-lea al partidului. în articol se 
reiau din Raport pasajele referi
toare la principalele realizări în di
ferite ramuri ale economiei națio
nale. arătîndu-se. de asemenea, 
creșterile obținute in ceea ce 
privește productivitatea muncii 
și venitul național. Sint evi
dențiate aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind con
strucția socialistă, rolul planului 
national, dezvoltarea și întărirea 
democrației socialiste. în context 
arătîndu-se că in Raport se relevă 
că dezvoltarea democrației socia
liste nu diminuează rolul partidu
lui, ci, cu atit mai mult, impune 
creșterea rolului său ca forță con
știentă de avangardă. Articolul se 
încheie cu referiri la capitolul din 
Raport privind politica internațio
nală și dezarmarea.

Cotidianele ungare „NEPSZA- 
BADSAG", MAGYAR HIRLAP", 
„MAGYAR NEMZET", „NEPSZA- 
VA“ au publicat relatări despre 
lucrările Conferinței Naționale a 
P.C.R.. in care sint reluate diferi
te părți ale Raportului prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu 
privire la problemele economice, se 
face o prezentare a aprecierilor 
referitoare la stadiul făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în țara noastră.

Referindu-se la capitolul privind 
situația internațională, presa unga- 
jă evidențiază aprecierile asupra 
importantei istorice a tratatului 
sovieto-american in problema ra
chetelor și relevă că șeful statului 
român ’ s-a pronunțat pentru redu
cerea cheltuielilor militare, limi
tarea șrmelor clasice, pentru o Eu
ropă lipsită de arme atomice. Se 
menționează, de asemenea, că 
secretarul general al P.C.R. mili
tează pentru organizarea. Ia Bucu
rești. a unei intilniri, a șefilor de 
stat și guvern din statele balca
nice. pronunțîndu-se pentru trans
formarea Balcanilor intr-o zonă 

lipsită de arme atomice și chimice, 
fără baze militare și trupe străine.

In Raportul prezentat Conferin
ței Naționale a Partidului Comu
nist Român — arată agenția CHINA 
NOUA — președintele 
Nicolae Ceaușescu a relevat că 
semnarea de către U.R.S.S. și 
S.U.A. a primului- tratat de elimi
nare a unor rachete nucleare con
stituie un rezultat al gindirii rea
liste, al ințelegerii. faptului că ar
mele nucleare nu pot fi folosite, 
că intr-un război nuclear nu vor 
exista invingători, ci numai în
vinși. Se subliniază, in. context, a- 
precierea secretarului general al 
P.C.R. că realizarea acestui acord 
este, in același timp, rezultatul 
nemijlocit al intensificării luptei 
forțelor realiste' de pretutindeni, a 
popoarelor din întreaga lume, care 
s-au pronunțat și se pronunță ferm 
pentru dezarmare, pentru renun
țarea la armele nucleare. Președin
tele Nicolae Ceaușescu — arată a- 
genția — s-a pronunțat pentru in
tensificarea eforturilor, a luptei 
pentru realizarea de noi acorduri in 
vederea eliminării treptate a tutu
ror armelor nucleare, pentru ince- 
tarea totală a experiențelor nu
cleare.

China Nouă, evidențiază, de ase
menea. realizări ale poporului ro
mân în făurirea vieții sale noi, 
socialiste, menționind propunerea 
făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind adop
tarea hotăririi ca. incepind din a 
doua jumătate a anului .1988. să se 
treacă Ia majorarea retribuției tu
turor oamenilor muncii cu circa 
10 la sută.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
din R. D. Germană a publicat co
respondența — „București : A în
ceput Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român", în care, se' 
relatează că. la deschiderea lucră
rilor, in fața a peste 3 000 de dele
gați. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a referit. în Raportul prezentat, 
la modul In care se îndepli
nesc hotărîrile Congresului al XIII- 
lea al partidului și la sarci
nile viitoare privind construc
ția societății socialiste in România. 
Potrivit acestor sarcini — se sub
liniază — economia va fi orienta
tă in direcția accelerării dezvoltă
rii pe cale intensivă, iar pentru 
îndeplinirea programului social- 
economic o mare importanță revi
ne dezvoltării accelerate a științei 
și învățămîntului. România — se 
arată, de asemenea — sprijină ex
tinderea specializării și a cooperă
rii in cadrul C.A.E.R.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste România a 
subliniat, in Raport, că România 
acționează cu hotărire pentru co
laborarea între țările lumii, pen
tru dezarmare nucleară și conven

țională. pentru o colaborare cit 
mai largă între țările balcanice și 
pentru transformarea regiunii in
tr-o zonă fără arme nucleare și 
chimice : ea sprijină toate efortu
rile- pentru crearea de astfel de 
zone și în Europa de nord și cen
trală. precum și in alte părți ale 
lumii — relevă cotidianul din R;D. 
Germană.

Agenția A.D.N. din R. D. Ger
mană evidențiază sublinierea din 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
faptul că înfăptuirea planurilor și 
programelor economico-sociale im
pune. ca o necesitate obiectivă, 
dezvoltarea și mai puternică a ști
inței, învățămîntului și. culturii.

în Raportul prezentat Ia Confe
rința Națională a Partidului Comu
nist Român — evidențiază agenția 
iugoslavă TANIUG — președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat că poli
tica externă a țării va continua să 
se bazeze pe coooerarea cu toate 
statele, fără deosebire de orinduire 
socială, pe principiile deplinei ega
lități in drepturi, respectului inie- 
pendenței și suveranității naționale 
și neamestecului in treburile in
terne ale altei țări, paralel cu lupta 
pentru dace și dezarmare. Pe de 
altă parte se relatează că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat — in 
Raportul prezentat — dezvoltarea 
democrației muncitorești' și a auto- 
conducerii, dezvoltarea industriei și 
deschiderea spre lume și a arătat 
că România se va îndrepta spre cel 
mai înalt stadiu al dezvoltării 
sale — epoca comunismului.

Ziarele iugoslave ău relatat, de 
asemenea, despre lucrările Con
ferinței Naționale a P.C.R.. au 
relevat aspecte ale dezvoltării 
societății românești prefigurate de 
Ranortul prezentat de tavarășul 
Nicolae Ceaușescu. „POLITIKA" 
și-a intitulat relatarea „Con
ferința Națională a P.C.R. : 
Nicolae Ceaușescu este convins că 
la începutul secolului ce vine 
România ar putea intra in cel mai 
înalt stadiu al dezvoltării sale —' 
comurr'cmul". Pelatmd a doua zi a 
lucrărilor marelui forum al comu
niștilor români suh titlul ..Conferin
ța Națională a P.C.R. Sprijin politi
cii partidului și statului", ziarul 
subliniază că toți vorbitorii au sus
ținut. fără rezerve, politica partidu
lui de dezvoltare a țării și de 
colaborare internațională, precum 
și necesitatea eforturilor de reali
zare a scopului strategic al Româ
niei — comunismul.

Cotidianul turc „GUNEZ" a 
arătat că, în cadrul Conferinței 
Naționale a P.C.R., secretarul 
general al partidului a prezentat 
un amplu Raport, subliniind, tot
odată. că această Conferință va da 
noi orientări dezvoltării ăociâlismu- 
lui in România.

Cotidianul turc de mare tiraj 
„MILLIYET" a evidențiat, la 
rîndul său, intr-un articol con
sacrat Conferinței Naționale a 
P.C.R.. propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
majorarea retribuțiilor oamenilor 
muncii incepind din a doua jumăta
te a anului viitor.

Conferința Națională a P.C.R. 
reprezintă un eveniment de o deo
sebită importanță in viața poporu
lui român, intrucît dezbate proble
mele majore ale dezvoltării socie
tății socialiste în România, făcind 
un bilanț al realizărilor obținute în 
perioada care a trecut de la -Con
gresul al XIII-lea și examinind 
acțiunile de perspectivă ale parti
dului pentru progresul economic 
continuu al țârii — relevă, intr-un 
amplu articol, revista mozambica- 
nâ „TIEMPO".

Referindu-se la politica externă 
principială, constructivă și consec
ventă a partidului și statului 
român. publicația mozambicană 
pune in evidență faptul că aceasta 
își găsește expresia elocventă in 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
colaborare reciproc avantajoase și 
solidaritatea militantă ale României 
cu statele continentului african. 
România — subliniază „Tiempo" — 
întreține relații de strinsă solidari
tate cu țările africane care luptă 
pentru libertate, condamnind poli
tica de apartheid și celelalte forme 
de discriminare rasială și socială 
practicate de R.S.A. România — se 
arată in încheiere — consideră ne
gocierile cg unicul mod viabil de 
soluționare a problemelor funda
mentale ale contemporaneității, pe 
baza egalității in drepturi dintre 
state.

(Agerpres)

Prin dialog și convorbiri, 
spre soluționarea marilor 

probleme internaționale 
Un interviu al președintelui 
actualei sesiuni a Adunării 

Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 

— Cea de-a 42-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. a fost marcată de 
o tendință in creștere către dialog și 
convorbiri atît' in soluționarea politi- 
că-a marilor probleme internaționale, 
cit și a conflictelor regionale — a 
declarat președintele actualei sesiuni. 
Peter Florin, jntr-un interviu acordat 
agenției China Nouă, El a remarcat 
o tendință de adoptare prin consens 
a proiectelor de rezoluție, subliniind 
că, din 62 de documente aprobate. 25 
au intrunit unanimitatea. Pentru 
prima dată în istorie — a spus P. 
Florin — toate cele trei rezoluții cu 
privire la reducerea forțelor con
venționale au fost adoptate in unani
mitate.

Referindu-se la cea de-a IlI-a se
siune specială a Adunării Generale a 
O.N.U. in problemele dezarmării, 
care urmează să aibă loc in iunie 
anul viitor, el a arătat că milioane 
de persoane din lumea întreagă aș-, 
teaptă nu numai o dezbatere asupra 
dezarmării, ci și identificarea unor 
căi și mijloace pentru soluționarea 
acestei probleme.

Pentru eliminarea ORIENTUL MIJLOCIU
pericolului nuclear!
• HELSINKI 17 (Agerpres). — Im
portanța dezarmării nucleare pentru 
reducerea încordării internaționale, 
ca și actualitatea transpunerii in 
viață a ideii de creare in nordul Eu
ropei a unei zone libere de arme 
atomice — au fost subliniate într-o 
rezoluție.adoptată de cel de-al XV-lea 
Congres al Sindicatului metalurgiști- 
lor finlandezi.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
O politică realistă este singura cale 
de a elimina pericolul nuclear — 
afirmă, intr-un interviu, fizicianul 
american Hans Bethe. laureat al 
Premiului Nobel. Inițiativa de Apă
rare Strategică (S.D.I.) nu va oferi 
nici un fel de protecție teritoriului 
american in fața unui atac nuclear, 
în schimb va face să crească ame
nințarea atomică — subliniază el.

restrictive și discriminatorii 
impuse de țările 
industrializate

LIMA 17 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Lima, la încheierea 
lucrărilor’ reuniunii ministeriale a 
Pactului Andin consacrate promovă
rii cooperării regionale, reprezentan
tul ecuadorian a criticat măsurile co
merciale restrictive, discriminatorii 
introduse pe piața mondială de sta
tele occidentale puternic industriali
zate. El a precizat că cele cinci țări 
membre ale Pactului Andin — Bo
livia. Columbia. Ecuador. Peru și 
Venezuela — au convenit, la recenta 
reuniune, să acționeze în comun îm
potriva barierelor vamale impuse pe 
piața mondială, pentru liberalizarea 
schimburilor comerciale și intensifi
carea cooperării regionale.

Dobinzile ridicate afectează grav țările 
in curs de dezvoltare

Apeluri la intărirea solidarității țărilor debitoare in negocierile 
cu creditorii

LAGOS 17 (Agerpres). — Popoare
le continentului african nu mai pot 
aloca practic toate resursele lor pen
tru asigurarea serviciului datoriei 
externe — a declarat Adebayo Ade- 
deji. secretarul executiv al Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Africa.

Datoria externă a Africii a ajuns 
la 200 de miliarde dolari, iaf pentru 
asigurarea serviciului acesteia conti
nentul african rezervă anual 20 mi
liarde dolari — a relevat Adebayo 
Adedeji. Fluctuația cursului princi
palelor valute internaționale, dobin
zile ridicate si reducerea ajutorului 
acordat țărilor in curs de dezvoltare 
reprezintă principalele cauze ale 
creșterii vertiginoase a poverii dato
riei externe a statelor africane.

BUJUMBURA 17 (Agerpres). — 
Potrivit unui studiu al O.N.U. publi
cat in capitala statului Burundi, scă
derea preturilor la produsele de pe 
continent și povara grea a datoriilor 
externe sint numai cițiva factori care 
conduc ca țările africane să nu dis
pună de resurse pentru a finanța 
planurile de redresare economică. 
Africa — continuă studiul — este 
confruntată azi cu o situație si mai 
dificilă decît in 1986. datorită con
textului economic negativ existent 
în lume.

BRASILIA 17 (Agerpres). — Parti- 
cipanții la sesiunea Parlamentului 
Latino-American. ale cărei lucrări 
s-au desfășurat la Brasilia, au adop

Plenara C. C. al P. C. din Cehoslovacia
Tovarășul Milos Jakes a fost ales în funcția 

de secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia
PRAGA 17 (Agerpres). -1 La Fra

ga au început lucrările plenarei Co
mitetului Central ăl P.C. din Ceho
slovacia.

Comitetul Central al P.C. din Ce
hoslovacia. anunță agenția C.T.K., a 
examinat cererea tovarășului Gustav 
Husak de a fi eliberat din funcțiile 
de secretar general și membru al 
Secretariatului C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia. Comitetul Central a ‘sa
tisfăcut această cerere, dind o înaltă 
apreciere muncii desfășurate de to
varășul Gustav Husak in funct'a de 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, adresîndu-i mulțumiri 
pentru activitatea rodnică și crea
toare îndelungată în fruntea parti
dului și și-a exprimat convingerea 
că va continua să contribuie activ la 
rezolvarea cu succes a sarcinilor 
dezvoltării in continuare a socialis

BERLIN : Plenara C.C. al P. S. U. G.
BERLIN 17 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc plenara C.C. al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. După-cum transmite agenția 
A.D.N., au fost aprobate proiectele 
de lege cu privire la planul eco
nomiei naționale, și bugetul de stat

• Luări de poziție în favoarea soluționării problemelor prin 
mijloace pașnice • In teritoriile arabe ocupate situația se 

menține ~
AMMAN 17 (Agerpres). — Iorda

nia se pronunță pentru solutionarea 
tuturor problemelor, in mod deose
bit a conflictului din zona Golfului 
și a crizei arabo-israeliene. prin 
mijloace pașnice, in conformitate cu 
prevederile dreptului international 
și ale rezoluțiilor adoptate în cadrul 
O.N.U. — a declarat regele Hussein 
al • Iordaniei, intr-o alocuțiune trans
misă de postul de radio Amman.

TUNIS 17 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei a 
prezentat Ligii Arabe o serie de pro
puneri privind sprijinirea luptei de 
rezistentă a populației palestiniene 
din teritoriile arabe ocupate. între 
acestea figurează inițierea de con
tacte diplomatice pe plan internațio
nal pentru adoptarea de măsuri me
nite să pună capăt actelor de vio
lență ale forțelor de ocupație si 
sprijinirea proiectului de rezoluție 
înaintat Consiliului de Securitate 
privind numirea unui grup interna
țional de observatori în zonă și al
cătuirea unei comisii internaționale 
de constatare a faptelor — infor
mează agenția tunisiană de presă 
T.A.P.

BAGDAD 17 (Agerpres) — Pre
ședintele Ifakului, Saddam Hussein, 
a conferit joi cu președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat, aflat la Bagdad. Cu acest 
prilej, președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P. l-a informat pe pre
ședintele Irakului asupra evoluției 
situației din teritoriile de pe malul 
de vest al Iordanului și Gaza, ocu
pate de Israel, și despre amplele re
volte ale populației palestiniene îm
potriva ocupației. In cadrul intîlnirii, 
șeful statului irakian a reafirmat 
sprijinul poporului și conducerii ira
kiene fața de poporul palestinian in 
lupta sa sub conducerea O.E.P., 
unicul reprezentat legitim al po
porului palestinian — transmite 
agenția INA.

tat un comunicat în care cer guver
nelor. țărilor din regiyne să mani
feste poziții mai ferme față de cre
ditori și să sprijine in mod solidar 
statele care au decis să declare mo
ratoriu la datoria lor externă. S-a 
arătat, de asemenea, că țările debi
toare trebuie să-și caute ele insele 
soluții la criza economică cu care se 
confruntă și nu să urmeze „afeleași 
vechi rețete ale instituțiilor finan
ciare internaționale". Subliniind „ne
cesitatea unei mai strinse unități 
intre toate țările in curs de dezvol
tare debitoare si a unei (mai mari 
solidarități în negocierile cu credi
torii. participants Ia dezbateri au 
relevat că problema datoriei exter
ne este o problemă de ordin politic, 
în actualele circumstanțe ale pieței 
.financiare internaționale — au afir
mat majoritatea vorbitorilor — 
„statele in curs de dezvoltare nu-și 
pot achita obligațiile față de credi
tori, care acționează uniți pe scena 
monetară mondială, ceea ce le per
mite să exercite presiuni asupra de
bitorilor".

CAIRO 17 (Agerpres). — Potrivit 
unui articol apărut în revista săptă- 
mînală ..Middle East Economic Di
gest". totalul datoriilor contractate 
de principalele țări arabe debitoare 
a crescut cu 6.3 la sută în primele 
șase luni ale anului 1Q87.

mului in țară. în funcțiile de pre
ședinte al R.S. Cehoslovace și de 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

La propunerea tovarășului Gustav 
Husak, tovarășul Milos Jakes, mem
bru al Prezidiului, secretar al C.C. 
al P.C. din. Cehoslovacia, a fost ales, 
în unanimitate, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

în a doua parte a plenarei, con
form programului prevăzut, plenara 
dezbate raportul Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia : „Pentru în
făptuirea consecventă a liniei celui 
de-al XVII-lea Congres al P.C. din 
Cehoslovacia in vederea accelerării 
dezvoltării economice și sociale, 
restructurării complexe, pentru adin- 
cirea democrației socialiste", prezen
tat de Milos Jakes, secretar general 
al C.C, al P.C. din Cehoslovacia.

pe anul 1988. care au fost transmise 
pentru dezbatere și aprobare Ca
merei Populare a R.D.G. în înche
ierea lucrărilor a luat cuvîntul to
varășul Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G.. președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Germane.

Încordată
Agenția palestiniană de știri 

W.A.F.A. transmite că in sectorul de 
est al Ierusalimului a fost declarată, 
miercuri, o grevă generală în semn 
de solidaritate cu manifestațiile de 
protest ce au loc pe malul vestic al 
Iordanului si in Gaza. Mii de pales
tinieni din partea răsăriteană a ora
șului au participat la demonstrații, 
toate activitățile cotidiene fiind în
trerupte. Forțele israeliene au inter
venit brutal. La „Bab Alsahira". sol- 
dații israelieni au deschis focul cu 
arme automate.

Agențiile de presă transmit că 
guvernul israelian a declarat starea 
de urgență pe malul vestic al Iordanu
lui și in Gaza. Corespondenților de 
presă le-a fost interzis accesul în te
ritoriile ocupate. Forțele militare șl 
poliția israeliană au primit noi îm
puterniciri pentru a acționa în zonă. 
Noile măsuri represive adoptate 
Israel, apreciază observatorii politic 
din regiune, nu vor face decît s. 
sporească încordarea și mișcarea de 
revoltă a populației palestiniene.

(Agerpres)

DAMASC 17 (Agerpres). — Forțele 
lsraeliene de ocupație au amplasat 
noi întăriri, au impus blocade si res
tricții de circulație in satele din 
zona. înălțimilor Golan. Mai multa 
persoane au fost arestate pentru a 
se preveni posibile acțiuni de soli
daritate ou locuitorii palestinieni da 
pe malul vestic al Iordanului șl 
Gaza. Din 1980, cînd Knessetul israe- 
lian a hotărit anexarea Înălțimilor 
Golan, forțele de ocupație au con
fiscat 70 la sută din 'terenurile agri
cole ale zonei.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— La sediul O.N.U. continuă dezbar 
terile Consiliului de Securitate con
sacrate situației din teritoriile arabe 
ocupate de Israel. Vorbitorii au con
damnat represiunile trupelor israe- 
liene împotriva populației palesti
niene din localitățile situate pe ma
lul vestic al Iordanului și Gaza. El 
au cerut consiliului să adopte acțiuni 
în direcția pteintimpinării valult 
de violențe împotriva populație 
civile din aceste teritorii.

în țâri ale Europei occidentale

Continuă dificultățile 
social-economice

COPENHAGA 17 (Agerpres). — 
Rata șomajului va înregistra o nouă 
creștere anul viitor in Danemarca, 
față de actualul nivel de 9.8 la sută 
din populația aptă de muncă. într-un 
raport asupra perspectivelor de dez
voltare economică a Danemarcei, 
prezentat de ministrul finanțelor. 
Palie Simonsen, se arată că in ciuda 
măsurilor de austeritate luate de 
guvern nu va putea fi stăvilită creș
terea contingentului celor lipsiți de 
un loc de muncă.

în același document se arată că 
deficitul balanței de plăți a Dane
marcei se va situa anul acesta în 
jurul a 19 miliarde de coroane.

MADRID 17 (Agerpres). — Potrivit 
ultimelor date ale Institutului .na
țional pentru problema forței de 
muncă din Spania, in prezent numă
rul celor aflați în căutarea unei 
slujbe se apropie de nivelul de 3 
milioane. La sfîrșitul lunii noiem
brie. totalul șomerilor înregistrați 
oficial era de 2 997 815, ceea ce re
prezintă 21,01 la sută din forța de 
muncă, respectiv una dintre cele mal 
ridicate rate în rîndul țărilor mem
bre ale C.E.E.

ILE DE PRESA
e scurt

CONGRES. La Beijing s-au în
cheiat joi lucrările Congresului or
ganizației municipale din Beijing a 
Partidului • Comunist Chinez. Cei 
peste 750 de delegați participanți 
— relatează agenția China Nouă — 
au ales comitetul municipal de 
partid, printre membri figurind 
Li Ximing. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.C.. și Chen 
Xitong. primarul orașului.

UN NOU ACORD de înfrățire 
între două orașe din R.F. Germania 

și R.D. Germană a fost semnat 
miercuri. Este vorba — după cum 
relatează agenția A.D.N. ' — de 
orașul-port vest-german Lubeck și 
orașul-port Wismar din R. D^î.

LA GENEVA continuă negocieri
le în cadrul Comitetului special 
pentru armele chimice al conferin
ței de dezarmare. Delegații dezbat 
prevederile unei viitoare convenții 
internaționale asupra interzicerii și 
distrugerii acestei arme, inclusiv 

măsuri de control și verificare. S-a 
subliniat necesitatea grăbirii nego
cierilor în scopul încheierii unei 
convenții globale, care să fie res
pectată de toate statele ce ar putea 
dispune de aceste arme de distru
gere in masă.

PROIECTILE CHIMICE BINARE. 
Statele Unite au început montarea 
de proiectile chimice binare de 
calibrul 155 mm. Potrivit agenției 
T.A.S.S.. proiectilele chimice binare 
constituie un tip de armă calitativ 
nou. Montarea acestor proiectile a 
început la 16 decembrie, după reu
niunea la nivel inalt sovieto-ameri- 
cană de la Washington, în cursul 
căreia s-a exprimat dorința celor 
două țări de elaborare a unei con
venții internaționale privind inter
zicerea și distrugerea armelor chi
mice — menționează agenția.

PRIMIRE. Președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, l-a primit la Casa 
Albă pe primul-ministru al Italiei, 
Giovanni Goria. care întreprinde o 
vizită oficială de trei zile la 
Washington, informează agenția 
A.N.S.A. Au fost examinate rela
țiile bilaterale, probleme ale dezar
mării și securității, precum și 
aspecte ale situației internaționale, 
între care conflictul din zona 
Golfului.

O DELEGAȚIE a Ministerului 
Afacerilor Externe al Algeriei a 
sosit la Rabat, unde va avea între
vederi cu Abdellatif. Filali, minis
trul marocan de externe, și cu alte 
oficialități. în cadrul convorbirilor 
va fi abordat un cerc larg de pro
bleme. cu scopul de a imprima un 
nou dinamism relațiilor dintre cele 
două țări, apreciază' surse oficiale 
marocane.

ÎNTREVEDERE. Premierul bri
tanic. Margaret Thatcher; a confe
rit Ia Londra cu secretarul de stat 
al S.U.A., George Shultz. Potrivit 
unui purtător de cuvint al pre
mierului britanic, în cursul între
vederii s-a relevat că tratatul so
vieto-american privind eliminarea 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune oferă șansa unor 
progrese mai mari pe calea redu
cerii arsenalului nuclear.

TRUPELE SUD-AFRICANE con
tinuă să se afle in dispozitiv de 
luptă pe teritoriul Angolei, unde 
în ultimul timp au efectuat noi 
atacuri terestre și aeriene în pro
vinciile Cunene și Cuito-Cuanava- 
le. pe o rază de 400 km — arată 
surse oficiale angoleze, citate de 
agenția ANGOP. Au fost distruse 
poduri, șosele, aite obiective. For

țele aeriene angoleze au doborît 
patru avioane sud-africane, dintre 
care două fără pilot. Se remarcă, 
totodată, concentrarea de noi tru
pe sud-africane pe teritoriul Na
mibiei pentru eventuala lor inter
venție in Angola.

DECLARAȚIE. „Pseudoreforme- 
le pe care regimul de la Pretoria 
le-a promis nu sint acceptabile 
pentru Congresul Național African 
(A.N.C.). deoarece ele nu au nici 
un fel de semnificație și sint des
tinate numai să protejeze și să 
mențină structurile opresive ale 
sistemului de apartheid" — se a- 
rată într-o declarație publicată la 
Alger de conducerea A.N.C.

ALEGERI. în urma alegerilor 
prezidențiale din Coreea de Sud. 
candidatul regimului, Roh Tae 

Woo, a fost declarat învingător, in
formează agențiile de presă. Kim 
Dae Jung. lider al Partidului Păcii 
și Democrației, precum și Kim 
Yong Sam, președintele Partidului 
Democratic al Reunificării, care au 
reprezentat principalele formațiuni 
politice ale opoziției, au declarat că 
scrutinul s-a desfășurat in condi
țiile unui amestec masiv al autori
tăților. Agențiile de presă notează 
atmosfera de mare încordare care 
a marcat alegerile, desfășurate in 
prezenta a mți de polițiști, concen
trați pe străzi și in jurul centrelor 
de votare.

VISCOL. Puternicele viscole care 
s-au abătut în ultimele trei zile 
asupra a 11 state din zonele cen
trale și de sud ale Statelor Unite 
au provocat 65 de victime. Nu
meroase instituții, școli și aeropor
turi au fost închise.
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