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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE 
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

La 16 decembrie, în sala 
Palatului Republicii So
cialiste România s-au des
chis lucrările Conferinței 
Naționale a Partidului 
Comunist Român, eveni
ment de importanță: ma
joră în viața comuniști
lor, a tuturor oamenilor 
muncii, a întregului nos
tru popor.

întrunită la trei ani de 
la Congresul al XII-lea 
al partidului și în preaj
ma celei de a 35-a ani
versări a proclamării 
Republicii, în atmosfera, 
de puternic entuziasm, de 
muncă însuflețită ' pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
pe anul 1982, Conferința 
Națională se constituie ca 
un moment de bilanț al 
activității desfășurate în 
această perioadă și de 
stabilire a măsurilor me
nite să asigure realiza
rea în cele mai bune con
diții a. obiectivelor actu
alului, cincinal, care voi’ 
dure-da consolidarea și 
rrtj^^gternieă a economi
ei socialiste, ridicarea gra
dului de bunăstare și ci
vilizație al întregului 
nostru popor, întărirea 
forței materiale șl spiri
tuale a țării, a indepen
denței și suveranității pa
triei.

Ora 9,06. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, sosește 
în marea sală în care are

conducătorul partidului și 
statului nostru eu înde
lungi aplauze, urale și o- 

Este o atmosferă 
ca- 

ma- 
via- 
pa- 

Se scan- 
însufletire 

P.C.R. I“, 
șl poporul !“, 
— România,

vații, 
înălțătoare, vibranta, 
racteristică. tuturor 
rilor evenimente din 

partidului, a 
noastre.

dează -cu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
stima noastră și inindria 
Sînt reafirmate . cele mai 
alese sentimente pe care 
le împărtășesc participan
ts ia conferință, toți 
țării, fără deosebire 
naționalitate. Aceste 
țăminte exprimă 
prețuire și i 
încredere în gloriosul nos
tru partid

ța 
triei

fiii 
de 

sim- 
-j adînca 
nețărmurita

comunist, for
ța politică conducătoare 
a societății, centru! vi
tal al întregii națiuni, ca
re și-a demonstrat cu 
deosebită tărie capacita
tea de a st- înnoi pe sine 
și a înnoi țara, de a or
ganiza, mobiliza și cana
liza energiile poporului 
spre' înfăptuirea unor m- 
suflețitoare programe de 

de 
și a 

noi ■ etici sociale, de 
• ■ continuă- a 
socialiste, de 

unei vieți dem- 
toți 
dă

loc conferința. Delegații 
și invitații întîmpină pe

înflori re a României, 
creare a unui om nou 
unei 
perfecționare 
democrației i 
asigurare a 
ne pentru 
patriei. Se 
gostei fierbinți, 
recunoștinței 
față de secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii,

cetățenii 
glas dra- 

stimei și 
profunde

partid și a municipiului 
București — muncitori, ță
rani și intelectuali, acti
viști de partid și ai orga
nizațiilor de masă și ob
ștești, cadre ale forțelor 
noastre armate — comu
niști care prin activitatea 
lor de zi cu zi și-au eîști- 
gat stima și respectul tu- ■ 
turor și se remarcă : în 
muncă și viață prin ab
negație și pasiune revo- 

. luționără. înalt spirit par
tinic. participare entuzi
astă, responsabilă șf 
ciontă la înfăptuirea 
tivii partidului.

Participă membrii 
membrii supleanți ai

sărbătorește. Dra- 
partidului : șț 1 stâ- 
își îngemănează fai
th cad finet portre-

NiC&lae 
fundalul 

înscris

efi- 
poli-

varășul. Ni c o 1 a e 
Ceaușescu, pentru activi
tatea consacrată, eu. ab
negație și dăruire revoluți
onară, progresului gene
ral al României, dezvol
tării industriei, agricultu
rii,. științei, tuturor sec
toarelor. pentru contribu
ția inestințabilă*'la dezvol
tarea gindirii soeial-poli-

to- lice contemporane, pen-

tru nestrămutata cre
dință cu care slujește 
partidul, patria și poporul, 
cauza socialismului și pă
cii, a. libertății și inde
pendenței națiunilor, . în
țelegerii și colaborării in
ternaționale.

La marele forum parti
cipă delegați aleși de con
ferințele extraordinare ale 
organizațiilor județene de

C.C. 
ai Jp.C.R., membrii Comi
siei Centrale de- Revizie.

Iau parte, de . asemenea, 
ca invitați, membri ai 
Consiliului de Stat si ai 
guvernului. conducători 
de instituții centrale și 
reprezentanți ai- organiza
țiilor de, masă și oltștești, 
membri de partid ett sta
giu dinainte de 23 A-.i-

■ gust 1944, personalități ale 
vieții noastre sociale, ști
ințifice și culturale.

l.a descinderea lucrări
lor Conferinței sînt pro
zeliți șefii misiunilor di
plomatice' acreditați >n 
țara noastră, a iți membri
ai corpului diplomatic, pre- 
cum și trimiși speciali 
unor agenții de presă. 

? ziare, posturi de radio 
televiziune <fe peste • 
tare, corespondenți 
presei străine la 
rești. .

. Marea sală a Palatului ' 
Republicii este împodo-

aa
,Și 
și 

ho-
■ ai

Bucu-,

bită 
poleit' 
tului 
duri Ie, 
tul 'tovarășului
Ceaușescu. Pe 
auriu al sălii este 
„Conferința Națională a 
Partidului -Comunist Ro
mân:— 16 18 decembrie
1982" — marele .eveni
ment pe care îl trăiesc 
în ‘aceste ziie, cu intensă 
satisfacție și puternică an
gajare revoluționară, toți 

; oămețiii muncii din :: pă-
■; triâșBdăStră,-" Ș 7 ‘/-. m '■

Se intonează Imnul de 
Stat al Republicii Șoeia- 
liste România.

întînlpinat cu emoțio
nante manifestări de dra
goste și stimă, a. luat cu
vin tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a spus: 

.„Stimați tovarăși, 
Din împuternicirea Co- 

mitetului Central a!' parti- ■ 
dului, declar desei 
lucrările Conferinței . 
ționaie a partidului, 
plauze puternice).

Adresez un căfduroș 
lut tuturor 
delegaților și 
la lucrările Conferinței 
urez succes deplin 
ferintei. (Aplauze puterni
ce). *

Adresez, de asemenea, 
un salut reprezentanților 

l , diplomatici ai statelor cu 
care România întreține 

■ relații, prezenți Ia Con
ferință. (Vii aplauze).

De la înalta tribună a 
Conferinței Naționale a-

.. ____  sa- .
partreipan Iilor,

înv î taților
și 

Con

(Can,tintut'9 tn oag. a 2-a)
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Lucrările Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român \ ■

f /:

F (Urmare din pag. 1)

dresez tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de 
naționalitate, 
popor salutul 
lor, 
ționale

întregului 
comuniști- 

al Conferinței Na- 
,___ J,/ și asigurarea că
.vom. face totul ca rezulta
tele Conferinței să răs
pundă năzuințelor între
gii națiuni". (Aplauze pu
ternice, prelungite).

In unanimitate, i 
ții aleg Prezidiul 
rinței din care fac 
tovarășul N i c o 
Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu, tovarășii 
tantin Dăscălescu, 
Banc, Emil Bobu, 
Cazacu, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Nicolae Cons
tantin, Ion Dincă, Ludo
vic Fazekaș, Alexandrina 
Găinușe, Paul Niculescu; 
Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voi tec, Ștefan An
drei, Leonard " 
Miu Dobrescu, 
nache, 
Mihai 
Giosan, 
dea, Ștefan Mocuța, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Cons
tantin Olteanu, Ion Sto- 
ian, losif Szasz, Ion Ur- 
su, Richard Winter, Gheor
ghe Stoica, Neculai 
chi, loan Andrei, 
Aron, Ioan Avram, 
Baciu, Vasile Bărbules- 

~ Benescu,
Emilia Benta, Ștefan Bîr
lea, Maria Bratu, Dumi
tru Brenciu, Gheorghe 
Caranfil, Ion Catrinesțu, 
Nicu Ceaușescu, Florîca 
Chi6elencu, Alexandru 
Czege, Coleta Desabata, 
Aurora Dima, Dinu Danie- 
liuc, Gheorghe Dinu, Ta
mara Maria Dobrin, E- 
duard Eisenburger, Petre 
Fluture, Pantelimon Gă
vănescu, Ma-ria Ghițulică, 
Traian Gîrbă, Gheorghe 
Gomoiu, Ion Grigoreanu, 
Ana Herman, George Ho-, 
moștean, Paraschiva Hu- 
țuleac, Letiția Ionaș, Ma
ria Ionescu, Jenica Iova, 
Iulică Ivan, Marin Ivaș- 

Manole, 
Manea 
Milea, 

loan

delega-
Confe-

parte ' tin,
1 a e
Elena 
Cons- 
. losif 
Virgil

Petru
Gere,

Suzana,

Constantin,
Marin E-

Enache, 
Nicolae 

Gâ-

Aga- 
Pavel 
Ioana

cu, Paraschiv

cu, Ofelia 
rin Matei, 
cu, Vasile 
Moghioroș, 
Andrei Neagu, Ion 
colae, Georgeta Oprea, To
ma Panțu, Vasilica Pascu, 
(Gheorghe Petrescu, Geor
geta Podaru, Maria Popa- 
maer, Dumitru Radu Po
pescu, Ion Popescu-Pu
țuri, Tudor Postelnicu, A- 
nișoara Profiri, Vasile 
Pungan, Gheorghe Radu, 
Lucreția Sabău, Constan
tin Savu, Ion Sîrbu, Zam
fir Stancu, Letiția Stăni-

Ma- 
Mănes- 

Stela 
Musat, 
M. Ni-

halache, Teodor Roman, 
Simion Săpunaru, Lau- 
rean Tulai, Pantelimon 
Ungureanu, George Vai
da, Carolică Vasile, Ghi- 
zela Vlad.

Din Comisia de redac
tare a proiectelor de re
zoluții și hotărîri ale Con
ferinței Naționale fac par
te tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Cons
tantin Dăscălescu, Emil 
Bobu, Nicolae Constan- 

Alexandrina Găinușe, 
Gheor- 

Po- 
Miu 

Petru Enache, 
Mureșan, Ion Ur- 

Gheorghe Stoica, Va- 
Bărbuleț, Ștefan Bîr- 
Verona Elena ~ 

Constantin ' 
Silviu Curticeanu, 
ard Eisenburger, 
limon Găvănescu, 
tantin Mitea, Vasile 
șat, zIon Popescu-Puțuri, 
Emeric Szabo, Ioan Totu.

Comisia de examinare a 
apelurilor este alcătuită 
din tovarășii : losif Banc, 
Iosif Szasz, Mihai " 
Ion Cîreei, Mihail 
Teodor Coman, 
Gheorghe, Mihai 1 
Florea Ristache, 
Vereș, Vasile Vîlcu.

Din Secretariatul Con
ferinței Naționale fac par
te tovarășii : Emil Bobu, 
Ion Coman, Miu Dobres
cu, Petru Enache, Ri
chard Winter, Haralam- 
bie Alexa, Nicu Ceaușescu, 
Tamara Maria ~ 
Ioan Foriș, Nicolae 
bean, Alexandrina 
canu, Ioachim Moga, 
Popa, Emilia Sonea, 
drei Vela.

Delegații la Conferință 
au aprobat, apoi, în una
nimitate, următoarea or
dine de zi:

1. Cu privire la stadiul 
actual al edificării socia
lismului în țara noastră, 
la problemele teoretice, 
ideologice și activitatea 
politică, educativă a parti
dului, la sarcinile ce re
vin organelor și orga
nizațiilor de partid pen
tru formarea omului nou, 
făuritor conștient al socia
lismului și comunismului.

2. Cu privire la modul 
în care se realizează pla
nul național unic de dez
voltare economico-socia- 
lă a României în perioa
da 1981—1985 și măsurile 
ce se impun pentru înde
plinirea integrală a pla
nului în industrie, agricul
tură, construcții»., trans
porturi, circulația măr-

Gheorghe Oprea, < 
ghe Pană, Dumitru 
pescu, Ilie Verdeț, 
Dobrescu,
Ana
su, 
sile 
lea, 
tea,

Bur- 
Crișan,

Edu- 
Pante- 
Cons- 

! Mu-

Burcă, 
Clina, 
Maria 

Marina, 
Nicolae

Dobrin,
Hur-
Mo-
Ion

An-

înfăptui- 
hotărîri- 

al XII-lea 
Comunist

furilor, pentru 
rea întocmai a 
lor Congresului 
al Partidului 
Român.

3. Programele speciale
cu privire la s producerea 
energiei în cincinalul 1981- 
1985 și dezvoltarea bazei 
energetice a țării pînă în 
1990 ; valorificarea supe
rioară și creșterea bazei 
de materii prime, mine
rale și energetice prima
re ; reducerea suplimen
tară a consumurilor de 
materii prime, materiale, 
combustibili și energie în 
anul 1983 ; .............
recuperării și

«rii resurselor 
refolosibile, pieselor 
subansamblelor 
resurselor 
cundare 
creșterea 
muncii, 
normarea 
producției și a 
activități în anul 
reducerea 
costurilor 
materiale 
1983-1985, 
sistemului 
evidență și calculare 
costurilor de producție și 
de stabilire a prețurilor.

4. Programul privind 
autoconducerea și auto- 
aprovizionarea teritorială, 
pentru asigurarea popu
lației cu produse agroali- 
mentare, industriale 
prestările de servicii 
perioada 1983-1985.

5. Măsuri organizatorice.
In continuare au fost 

aprobate componența ce
lor 11 secțiuni și prezidi- 
ile acestora :

Secțiunea pentru dez
voltarea economico-soci- 
ală a României in 
Iul 1981—1985 — 
șii i Constantin 
lescu, Gheorghe 
Ilaralambie Alexa, 
Avram, Paraschiv 
cu, Ștefan Bîrlea, 
ghe Caranfil, 
naș, Ion M. Nicolae;

Secțiunea pentru dez
voltarea bazei de materii 
prime, asigurarea surse
lor de energie, creșterea 
potențialului energetic na
țional și asigurarea apro
vizionării tehnico-mate- 
riale — tovarășii: 
Verdeț, Ion Pățan, Radu 
Bălan, Ilie Cîșu, 
fir Cocârlă, Ion 
cu, Gheorghe 
George Vaida, 
Vlad ;

Secțiunea pentru creș
terea eficienței întregii 
activități economice, spo
rirea productivității mun-

intensificarea 
valorifică- 
materiale

Și 
a 

se-
uzate, 

energetice 
în anul 1983 ; 

productivității 
organizarea și 

științifică a 
celorlalte 

1983; 
suplimentară a 
și cheltuielilor 
în perioada 
perfecționarea 

de planificare, 
a

cii, reducerea cheltuieli
lor materiale, aplicarea 
consecventă a principiilor 
noului mecanism econo- 
mico-financiar — tova
rășii : Gheorghe Rădu
lescu, Marin Enache, E- 
lena Nae, Richard Win
ter, Neculai Agachi, Ma
xim Berghianu, Petre 
Gigea, Mihai. Marina, Ion 
Radu; . ■

Secțiunea pentru cer
cetare științifică, dezvol
tare tehnologică și in
troducerea progresului teh
nic, perfecționarea învă-
țămîntului, pregătirea for
ței de muncă și a cadrelor 
— tovarășa Ele 
Ceaușescu, tovarășii : 
nard Constantin, 
Ursu, Pantelimon 
vănescu, Alexandru 
cula, ■ Cornel Pacoste, 
rea Ristache, Ion “ 
nu. loan Totu ;

Secțiunea pentru 
cultură, silvicultură, 
dustrie alimentară, 
podărirea apelor și

Și 
în

cincina. 
tovară- 
Dăscă- 
Pană, 
loan 

Benes- 
Gheor- 

Letiția Io-

Ilie

Tranda- 
Lăzăres- 
Petrescu, 
Gheorghe

gice și activitatea politi
că, educativă a partidu
lui, pentru formarea o- 
mului nou, făuritor conș
tient al socialismului și 
comunismului — tovară
șii : Petru Enache, Dumi
tru Popescu, Suzana Gâ- 
dea, Constantin 
nu, losif Szasz, 
Bărbuleț, Ion Frățilă, Ma
ria Ghițulică, Ion Sîrbu ;

Secțiunea pentru pro
blemele organizatorice, ale 
vieții interne de partid și 
ale organizațiilor de ma
să și obștești — tovarășii: 
Emil Bobu, Nicolae Cons
tantin, Ion Băluță,’ Ion 
Catrinescu, Nicu Ceaușescu, 
Gheorghe Gomoiu, Nicolae 
Hurbean, Gheorghe Tă- 
nase, Laurean Tulai ;

Secțiunea privind poli
tica externă a partidului 
și statului nostru, colabo
rarea și cooperarea eco
nomică internațională — 
tovarășii : Gheorghe Ci- 
proa, Ștefan Andrei, Miu 
Dobrescu, Teodor Coman, 

tecția mediului înconjură- Ștefan Korodi,
tor — tovarășii: losif ~
Banc, Nicolae Giosan, Ion 
Stoian, Gheorghe Stoi
ca, Pavel Aron, Vasile 
Băr.bulescu, Teodor Ro
man, Ion Teșu, Marin Va
sile ;

Secțiunea pentru inves
tiții, construcții, transpor
turi și telecomunicații — 
tovarășii: Ion Dincă, Vir
gil Cazacu, Ludovic Fa
zekaș, Vasile Bulucea, 
loan Florea, Virgil Mar- 
coșan, Vasile Martin, Ion 
C. Petre, Iulian Ploști- 
naru ;

Secțiunea pentru dez
voltarea producției bu
nurilor de consum, a co
merțului interior, servi
ciilor, creșterea nivelului 
de trai și ridicarea con
tinuă a calității vieții — 
tovarășii: Alexandrina
Găinușe, Lina Ciobanu, 
Paul Niculescu, Ana 
Mureșan, Nicolae Bușui, 
Nicolae Gavrilescu, Va
sile Mușat, Barbu Popes
cu, Ștefan Rab ;

Secțiunea pentru pro
blemele orînduirii sociale 
și de stat, perfecționarea 
conducerii științifice a 
societății, întărirea auto- 
conducerii’ muncitorești și 
dezvoltarea democrației 
socialiste — tovarășii: Ion 
Coman, Mihai Gere, Ște
fan- Mocuța, Gheorghe 
Chivulescu, Tamara Ma
ria Dobrin, Ioan Foriș, 
Traian Gîrbă, George 
Homoștean, Gheorghe 
Manta ;

Secțiunea privind pro
blemele teoretice, ideolo-

n a 
Leo. 
lon 
Gă-
Ne- 
Flo- 

Teorea-

agri- 
in- 

gos- 
pro-

Oltea-
Vasile

Vasile 
Stăneseu, 

Nicolae
Pungan, Ion 
Carolică Vasile, 
Vereș.

A fost aprobat, de ase
menea, regulamentul de 
desfășurare a lucrărilor 
Conferinței Naționale.

Tovarășul Emil Bobu 
a spus:

„încredințat că dau glas 
gîndurilor și sentimente
lor dumneavoastră pro
funde, ale tuturor par- 
ticipanților la 
înalt forum 
muniștilor români, 
teți-mi să invit, cu deo
sebită stimă și respect, 
pentru a rosti Raportul 
cu privire la principalele 
probleme care fac obiec
tul ordinei de zi a Con
ferinței Naționale a parti
dului, pe conducătorul iu
bit și stimat al partidului 
nostru, secretarul general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste 
nia, tovarășul 
Ceaușescu",

Primit cu multă 
ră și însuflețire, 
sebit entuziasm, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
prezintă, de Ia tribuna 
înaltului forum, Raportul 
cu privire la stadiul ac
tual al edificării socialis. 
mului, la realizarea Pla
nului național unic de 
dezvoltare econoinico-so- 
cială^, la programele spe
ciale și la măsurile pen
tru îndeplinirea cu succes 
a cincinalului, a hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea 
al partidului.

acest 
al co- 
permi-

Româ- 
Nicolae

căldu- 
cu deo-

lă, Dan Otto Surulescu, 
i îrina Szabo, . Veronica 
‘ Sandu, Vasile Slefenschi, 
; Gheorghe Tănase, Rada 
j Tănase, Florin Teodor Tă- 
: năsescu, Ioana Teodores- 
! cu, Ion Teoreanu, Ion Te- 
i șu, Constantin Tiripoi, 
: Ioan Totu, Fănica Udma, 
> Marin Vasile, Constantin 
; Văduva, Aurica Vizitiu, 
i Vasile Vîlcu, Vasile
san, Ion Voinea.

Lucrările ședinței 
i dimineață au fost 
: se de tovarășul 
: Bobu, membru al
totului
secretar al C.C. al P.C.R, 

, în continuare, au fost
alese, în unanimitate, ce
lelalte organe de lucru ale 
Conferinței;

Comisia de validare com
pusă din tovarășii : Ion 
Coman, Elena Nae, Nico- 
Jae Bușui, Ana Constan
tin. Gheorghe Găvruș, 
Hedwiga Margareta Hau
ser, Otilia Indre, Gheor
ghe Manta, Gheorghe 
^fârgîneanu, Nicolae Mi-

condu-
Emil 

Corni- 
Politic Executiv,

Raportul a fost 
rit cu deosebit 
cu legitimă mîndrie și sa
tisfacție, cu deplină, a- ■ 
probare, fiind subliniat;?/ 
în repetate rînduri cu.. 

: vii și îndelungi aplauze, 
urale și ovații. S-a scan
dat cu putere „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu - 
— Pace!", „Ceaușescu — *
România, stima noastră și 
mîndria !“.

Cutezătoarele idei, mo
bilizatoarele îndemnuri și 
sarcini 
port 
profund ecou în 
participanților la 
rință și prin ei în 
ința comuniștilor, a 
oanelor de cetățeni 
triei, fără deosebire 
ționalitate, constituind 
pentru toți un însufleți- 
tor program de muncă și 
luptă. Delegații și invita
ții la marele forum se 
angajează, în numele în
tregului nostru partid, al 
întregului nostru popor, 
de a acționa strîns uniți, 
animați de un fierbinte 
patriotism, pentru trans
punerea în fapt a orientă
rilor și indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru realizarea hotărî- 
rilor Congresului al XII- 
lea al P.C.R., hotărîri de 
însemnătate istorică pen- 

? tru mersul înainte al Ro
mâniei, pentru destinele 
el, pentru înfăptuirea lu
minosului program de e- 
dificare a societății socia
liste multilateral dezvol
tate și înaintare a patriei 
spre comunism.

După-amiază au început 
lucrările în 
problemelor 
ordinea de

Lucrările primei parp 
a ședinței au fost condu
se de tovarășa Alexandri
na Găinușe, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al gu
vernului.

Au luat cuyîntul tova
rășii : Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului munici
pal București al P.C.R., 
Ioan Avram, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei construcțiilor 

de mașini, Costache Tro- 
tuș, director general al 
Centralei industriale si
derurgice Galați, Letiția 
Ionaș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Să- 

Gheorghe 
supleant 

minis- 
llui- 

al
Ro-

urmă- 
interes,

cuprinse în Ra- 
găsesc un larg și 

i rîndul 
C* e-
CoV/d- 

mili- 
ai pa- 
de na-

plen asupra 
înscrise pe 

zi:

laj al P.C.R., 
Vlad, membru 
al C.C. al P.C.R., 
trul petrolului. Emil 
du, director general 
Combinatului minier 
vinari, județul Gorj.

Conferința a ascultat și 
aprobat raportul Comisi
ei de validare a dclcga- 
ților, prezentat <je tovară
șul Ion Coman, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele 
comisiei, ; .

Au luat apoi cuvîntul 
tovarășii : Otilia Indre,
membru al C.C. al P.C.R., 
directorul 
de confecții 
județul Satu Mare, 
rin Enache, membru 
pleant al Comitetului 
litic Executiv al C.C. 
P.C;R., prim-secrctar 
Comitetului județean 
șov al P.C.R., Petre Lăcâ- 
tușu, tehnician, secreta
rul Comitetului de partial 
al întreprinderii mtaam- 
ce „Nicolina* Lași. 
Danieliuc,

întreprinderii
Mondiala'1,

Ma-
su-
Po-

al 
al 

Bra-

S

(Continuare Is
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încheierea vizitei 
de prietenie în țara noastră 

a președintelui 
Republicii Arabe Egipt, 

Mohamed Hosni Mubarak

Lucrările Conferinței Naționale

Joi la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, și tovară
șa Elena Ceaușescu, s-au 
reîntîlnit cu președintele 
Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Muba
rak, și doamna Suzarine 
Mubarak.
. Cei doi șefi de stat și-au 
exprimat satisfacția față, 
de schimbul util și fruc
tuos de păreri pe care 
l-au avut cu prilejul a- 
cestei noi vizite de priete
nie, precum și convinge
rea că pe baza înțelege
rilor. convenite se vor dez
volta și mai mult rela
țiile dă colaborare și co
operare dintre popoarele 
noastre, în toate domeni

Ceremonia plecării 
inalților oaspeți

ile, spre binele lor, al 
cauzei generale a păcii și 
înțelegerii internaționale.

Președintele Republicii 
Arabe Egipt a adresat pre
ședintelui N ic ol a e 
Ceaușescu încă o dată 
mulțumirile sale deosebi
te pentru sentimentele 
prietenești și ospitalita
tea de care s-a bucurat în 
timpul șederii în țara 
noastră.

Președinții Nicolae
Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak au dat ex
presie dorinței lor de a 
continua dialogul tradi
țional la nivel înalt, sub
liniind rplul său determi
nant în aprofundarea re
lațiilor pe multiple pla
nuri dintre România și 
Egipt.

(Urmare din pag. a 2-a)

Cooperativei agricole de 
producție Gurbănești. ju
dețul Călărași, Ion Licu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
director general al Cen
tralei industriale de ma
șini și aparate electrice 
din Craiova, Lajos Letay, 
membru al C.C. al P.C.R., 
redactor-șef al revistei 
„Utunk“ din municipiul 
Cluj-Napoca, Cornel Pa
coste, prim-secretar ' al Co
mitetului județean Timiș 
al P.C.R.

în continuare, tovarășa 
Alexandrina Găinușe a 
spus :

„Stimați tovarăși.
La ordinea de zi a Con

ferinței Naționale este în
scris punctul cu privire 
la unele- măsuri organi
zatorice,

în perioada care a tre
cut de la Congresul al 
XlI-lea s-au produs unele 
descompletări în compo
nența Comitetului Central. 
Totodată, au fost promo
vate unele cadre în func
ții de răspundere în sec

toare importante ale vie
ții economice și sociale.

Comitetul Politio Exe
cutiv, analizînd această 
situație, a ajuns la con
cluzia că este necesar să 
se facă unele completări 
și alegeri în Comitetul 
Central. -???■?-,

Pentru pregătirea pro
punerilor trebuie să ale
gem o Comisie de propu
neri.

Propun Conferinței Na
ționale ca această comisie 
să fie formată din 19 per
soane, în următoarea com
ponență : tovarășulNicolae 
Ceaușescu — președinte, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Constantin Das
căl eseu, Iosif Banc, Emil 
Bcbu, Petru Enaehe, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdeț, Ion Stoian, Iosif 
Szasz, Ion Ursu, Richard 
Winter, Ilie Bologa, Gheor
ghe Dinu, Sabin Faur, 
Maria Ghițulică, Viorica 
Ignat, Ion Popescu-Pu- 
țuri, Vasile Vîlcu1'.

Conferința a aprobat 
în unanimitate numărul 
și componența comisiei.

După pauză, lucrările 
au fost conduse de tova
rășul Ludovic Fazekas, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului.

în cadrul dezbaterilor 
în plen au mai luat cu
vin tul tovarășii t Cons
tantin Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, Aurel Ciortt- 
gă, director general al Gru
pului de întreprinderi pen
tru producerea de vagoane 
Arad, Ion Lăzărescu, mi
nistrul minelor, Dumitru 
Radu Popescu. membru 
al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Uniunii Scriito
rilor, Lina Ciobanu, mem
bru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R.; ministrul indus
triei ușoare.

Luînd cuvintul, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
spus :

„Aș dori să adresez fe
licitări tovarășilor din in
dustria ușoară, care 

prezintă primul sector ce 
a înțeles că trebuie să ac
ționeze pentru reducerea 
consumurilor materiale. Le 
urez să realizeze în în
tregime programul pe a- 
nul viitor și recomand ce
lorlalte ministere, din do
meniul industriei grele, 
să ia exemplu de la in
dustria ușoară 1“ (Aplau
ze).

Au urmat la cuvînt to
varășii : Constantin Popa, 
miner, șef de brigadă la 
întreprinderea minieră 
Lupeni, județul Hune
doara, Ștefan Ștefănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Institutului de 
isterie „Nicolae Iorga“ — 
București, Ion Te>- mem
bru al C.C. al P.Q ..^mi
nistrul agriculturii și 
industriei alimentare. Ilea
na Jalbă, prim-secretar al 
Comitetului municipal Bo
toșani al P.C.R., Vasile 
Pungan, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul co
merțului exterior și co
operării economice inter
naționale. ""

Lucrările Conferinței 
re- Naționale continuă.

3
Joi s-a încheiat vizita 

de prietenie efectuată în 
țara noastră, la invitația 
tovarășului Ni c o 1 a e 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de președinte
le Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Muba
rak. și doamna Suzanne 
Mubarak.

' Convorbirile dintre cei 
doi șefi de stat, desfășu
rate intr-o atmosferă cor
dială, de prietenie, depli
nă înțelegere, stimă și 
respect reciproc se înscriu 
ca un moment deosebit în 
evoluția ascendentă a re
lațiilor dintre România și 
Egipt, atît pe plan bila
teral cit și în arena in
ternațională.
Solemnitatea plecării înal- 

ților oaspeți egipteni a 
avut loc pe aeroportul 
Otopeni.

"Președinții Nicolae
Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak, tovarășa 

Elena Ceaușescu și doam
na Suzanne Mubarak au 
sosit împreună la aero
port.

Pe aeroport se aflau 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

La scara avionului, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Hosni Mu
barak și-au strîns cu căl
dură mîinile, s-au îm
brățișat. Tovarășa Elena 
Ceaușescu adresează cu
vinte de rămas bun șefu
lui statului egiptean.

Cu aceeași cordialitate, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat 
rămas bun de Ia doamna 
Suzanne Mubarak.

în această atmosferă cal
dă, prietenească în care 
s-a desfășurat ceremonia 
plecării oaspeților egip
teni, aeronava prezidenția
lă decolează la oră 14,00, 
îndreptindu-se spre patrie.

Manifestări peste hotare, 
dedicate aniversării Zilei Republicii

HELSINKI 16 (Ager- 
pres). — în localitatea Ke- 
mi, din Finlanda, a fost 
organizată Ziua Republi
cii Socialiste România. 
Semnificația celor două 
importante evenimente ale 
acestor zile — Conferința 
Națională a partidului și 
cea de-a 35-a aniversare
a proclamării Republicii
— a fost reliefată în ca
drul unei expuneri despre 
realizările României soci
aliste în diverse domenii 
și dinamismul politicii ex
terne românești, 
1 în contextul 
desfășurate 
lej se înscrie o 
de carte, cuprinzînd 
mare ■ măsură 

cu

selecțiuni de texte din 
gîndirea social-politică a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, făcută Biblio
tecii municipale Kemi,

HAVANA 16 (Agerpres) ■
— Cu ocazia zilei de 30 
Decembrie, la școala „Re
publică Socialistă Româ- 
nia“ din municipiul AI- 
quisar (Cuba) a fost or
ganizată o adunare festi
vă. Au luat cuvîntul ata
șatul cultural al României 
la Havana și directorul 
școlii, care au evidențiat 
semnificația evenimentu-

acțiunilor lui sărbătorit, referindu-
același pri- se, în același timp, la

donație marile realizări obținute
în de poporul român în anii

volume și construcției socialiste.

SINGAPORE 16 (Ager
pres). — La Ministerul 
singaporez al Afacerilor I 
Externe a fost organizată, • 
cu același prilej, o expo- I 
ziție de fotografii. Sînt ’ 
reliefate, cu prioritate, as- | 
pecte din timpul recentei 
vizite efectuate în Singa
pore de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. în > 
cercurile politice, econo- I 
mice, cit și în rîndul cor- ■ 
pului diplomatic din Sin- | 
gapore continuă să se fa- | 
că aprecieri pozitive pe | 
marginea vizitei înalților i 
soli ai poporului român. *

15,00 Telex.
15,05 Școala satului, școa

lă pentru sat.
15.30 Emisiune în lim-

bâ germană. \
17,25 Tragerea Loto,
17,35 La vplan.
17.50 loot de s(^i. "î
18,00 închiderA , z pjsogra- 

noului. •
20,00 Tclej urnal.: -
20.30 Cadran mondial.
20.50 Așa se arată țării, 

azi, partidul. *
21,15 Teatru în serial • 

„Zborul" de Mir
cea Ionescu.

22,00 Telejurnal.

Duminică, 19 decembrie
Teleșcoală. 
Almanahul familiei. 
De strajă patriei. 
Bucuriile muzicii. 
Viața satului. 
Lumea copiilor. 
Album duminical.

8,00
8.30
9,00
9.30

10,00
11,40
13,00
14,00 Desene animate.

— Steaua fără nume. 
Telesport. Handbal 

masculin :■ 
România.
siune directă 
Schwerin, 
a II-a).
Micul ecran 

tru cei miei.
Telejurnal. .
In întîmpinarea ani
versării Republicii. 
Cîntarea României. 

Județul Iași. 
Telecinemateea.
Casablanca.
Producție a studio
urilor americane.
Studioul muzicii 

soare.
Telejurnal.

Luni, 20 decembrie
Telex.
Emisiune în limba 
maghiară.

18,10

18,40

19,00
19,20

19,35

20.20

21,50

22,20

15,00
15,05

R.D.G. —
Transmi- 

de la 
(Repriza

pen-

u-

20,50 Tezaur folcloric.
21.10 . Occident ’82. 

diția inumană a 
meii.

21,25 Film. Acoperișul 
Petru Vintilă.

22,00 Telej urnal.
Marți, 21 decembrie

11,00 Telex.
11,05 Întîlniri literare pen

tru elevi. Emineseu. 
Virtuozii arcușului. 
Film. Acoperișul.
Din cronica mari

lor împliniri socia
liste.
Tezaur 
Telex. 
Trasee 
ne pe

Cori- -
16,00
16,05
16,25

fe-

de

Miercuri, 22 decembrie

16,30
17,00
17,50
18,00

Telex.
Viața școlii.
Rezultatele tragerii 
pronoexpres.
Viața culturală.
Universul ’ femeilor. 
1001 de seri.
închiderea progra- 17,00 

mului.
Telejurnal.

tru înfăptuirea pro
gramului partidului.

12,40 Arta coregrafică con
temporană.

16,00 Telex.
16,05 Eeran de vacanță.

Desene animate.
în grădina țării me- 20,30 
le. Melodii populare. 
Studioul tineretului
(I).
1001 de seri.

17,35 La volan.
17,50 1001 de seri.
18,00 "

/ 20,00
20,20

16,30

17,50

progra-

11,30
11,50
12,25

20,40
21,00

folcloric.

con tempora- 
harta Patriei. 

16,30 Publicitate.
. 16,35
17,25

17,50
18,00

20,25

Clubul tineretului.
Cabinet profesional 
pentru lucrătorii din 
agricultură.
1U01 de seri, 
închidere,: ii rogramu
lui.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Documentele Confe
rinței Naționale a 
partidului — mo-

20,20

20,40

. 20,50

PROGRAMUL Ț'/

Documentele 
ferinței Naționale a 
partidului 
iizator program 
acțiune.
Frumoasă țară, 
mânie ! Muzică 
șoară.
Teatru în serial.
Un fluture pe lampă.
Premieră TV.

Con- 18,00 închiderea 
mului.

20,00 Telejurnal.
20,20

mobi- 
de

20,30

21,20

Joî, 23 decembrie 21,40

22,0Q

închiderea
mului.
Telejurnal.
Actualitatea 

mică.
Republică, 

ță vatră, 
versuri.
Cadran mondial.
Film artistic.

Mîndrie.
Premieră TV.
Producție a studiou
lui cinematografic 
„București".
Telejurnal.

econo-

mărca- 
Cîntece și

Sîmbătă, 25 decembrie

11.00
11,05

Telex.
întîlniri literare pen- 22,00

Actualitatea 
mică.
Din oătrîni 

ziieic

econo-

pi nă in 
noastre...

Datini și colinde.
Studioul tineretului 

(H).
Serial științific, 
pul uman.
eîntec pentru
Program muzical.
Telejurnal.

Cor-

țară.

11,00
11,05

Telex. :'V;.
Ecran de vacanță.
Colegul meu de ban
că de Dan Tărchilă.
Republica — anul 
XXXV.
Ora de muzică.
Noi în anul 
La sfîcșit de 
mină =— I.

— Telex.
—■ Frumosul vers 

publicii.
— Sînt librar la

11,45

2 000.
. săptă-

al Re

•17,50
18,00

20,00
20,20
29.30

Vîn j u
1001 de seri. biiizator program de tru elevi. Emineseu. Vineri, 21 decembrie Marc.
închiderea progra-_ acțiune. 11,30 Film serial: — Din tinterele Măriei

mului. 20,45 Teatru in serial. Lumini și umbre. 15,00 Telex. Dragomiroiu.
Telejurnal. Un fluture pe lampă Ultimul episod. 15,05 Ecran de vacanță. — Desene, animale.
A patriei cinstire. - de Paul Everae. 12,20 O nouă perspectivă 1'5,30 Emisiune în limba — Secvența telespectato
Orizont tehnico-ști- Premieră TV. luptei și muncii po germană. rului
ințific. 22,00 Telejurnal. porului nostru pen- 17,25 Tragerea loto. — Șah

— Din cele mai frumoase 
cîntcce

— Roza viaturilor
— Concert extraordinar 

1982, spectacol în pre
mieră cu grupurile 
„Song" și „Minisong"

— Un minut cu poetul 
Gheorghe Tomozei

— Muppets
— Taragotul... fermecat.
— Pagini din comedia 

cinematografică româ
nească : Tufă de ve
neția. Cana (episodul 
1), Cu : Toma Caragiu, 
Vali Voiculescu-Pepino

•— Magnetoscpp muzical :
Loredana Berte

— Telesport. Retrospecti
va Campionatului 

mondial 'de fotbal — 
Spania ’82. n? ?

Decembrie : Cronica 
evenimentelor poli
tice,.-. 1
1001 de seri. 
Telejurnal. ...
La sfîcșit de săptă- 

mînă — 11.
— Teleenciclopedia
— Dialogul orchestrelor 

de muzică populară.
— Film artistic 

Singurătatea 
Producție a 
filme trei.

— Varietăți... antologice.
— Mondovisicn .
— în direct de la... hotelul 

Bucureștii
22,50 . Telejurnal.

18.30

18.50
19,00
19,20

(ora 20,00). 
florilor.

Casei de
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