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Joi, în cea de-a doua zi a lu

crărilor Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român 
au continuat dezbaterile la 
Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Ședința de dimineață a fost 
condusă de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

Primit cu aplauze, a luat cu
vintul tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat.

In cuvintul său, tovarășul 
Chivu Stoica a făcut propu
nerea ca funcția de președin
te al Consiliului de Stat să 
fie îndeplinită în viitor de se
cretarul general al Comitetu
lui Central al partidului, po
trivit rolului de forță politi
că conducătoare în stat pe j 
care îl exercită P.C.R. în so
cietatea noastră și să se pre
zinte în acest sens propuneri 
corespunzătoare Marii Adu- \ 
nări Naționale.

Propunerea a fost primită cu 
însuflețire de participanții la , 
conferință. Întreaga asistență, 1 
în picioare, a aplaudat înde- ' 
lung.

In continuarea discuțiilor au 
luat cuvintul tovarășii Gheor
ghe Necula, prim-secretar al 
Comitetului regional Bucu
rești al P.C.R., Nicolae Agachi, , 
director general al Combina
tului Siderurgic Hunedoara, 
Manea Mănescu, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Carol Gollner, cercetător știin
țific din Sibiu, Constantin 
Drăgan, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, Elisabeta Moszorjak, 
muncitoare la Fabrica de în
călțăminte „Crișul" din Ora
dea, Mihai Drăgănescu, mem
bru al Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice. Janos Fazekaș, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri.

(Continuare în pag. a XV-a)

Tovarăși,Dezbatem în Conferința Națională documente de imensă însemnătate pentru dezvoltarea României socialiste. Așa cum pe bună dreptate s-a subliniat aici, ele sînt menite să aducă noi și importante perfecționări întregului edificiu social, să pună mai viguros și plenar în mișcare resursele de care dispunem, forțele motrice care acționează în societatea noastră Măsurile preconizate se înscriu pe linia permanentelor preocupări ale partidului de îmbunătățire a formelor și metodelor folosite în toate domeniile vieții sociale, în scopul înaintării cu succes pe calea desă- vîrșirii construcției socialiste. Ne aflăm, prin urmare, pe coordonatele procesului normal, neîntrerupt, de dezvoltare a societății noastre, de adaptare a formelor organizatorice și metodelor de activitate la necesități noi.Este cu totul firesc ca dinamismul vieții economice, schimbările care se petrec continuu în nivelul și structura forțelor de producție, ca și în sistemul relațiilor de producție, să-și găsească reflectare în forme de conducere perfecționate. Dialectica dezvoltării se manifestă în așa fel încît forme și metode de organizare care au corespuns în- tr-un anumit stadiu devin anacronice la un moment dat. se pot transforma chiar într-o frînă a progresului Dimpotrivă, dacă sînt modificate, îmbunătățite. într-un cuvînt modelate potrivit nevoilor și noilor condiții, ele exercită o influență favorabilă asupra proceselor economice, stimulează evoluția lor continuă în sens pozitiv, determină avîntul și mai puternic al întregii vieți economice și sociale Iată de ce sesizarea la timp a cerințelor vieții capătă o importanță majoră, constituind punctul de plecare în luarea măsurilor care se impun De altfel, experiența istorică oferă nenumărate mărturii că ori de cîte ori problemele noi își găsesc o rezolvare promptă și științific fundamentată, rezultatele pozitive nu întîrzie să se arate, tot astfel cum necunoașterea sau desconsiderarea lor. a- doptarea de soluții arbitrare, fără
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PUTERNIC STIMULENT 
LA GÎNDIRE CREATOARE 
SI MUNCĂ ENTUZIASTĂ

Telegrame și scrisori 
adresate Conferinței

In numărul de iert am publicat extrase din scrisorile adresate 
Conierinței Naționale a P.C.R., C.C. al P.C.R., personal tovarășului 
Hlcolae Ceaușescu, de către colective de oameni al muncii din 
întreprinderi, unități socialiste din agricultură, institute de cercetări, 
instituții de cultură și artă, organizații de partid, de masă și ob
ștești. Mai jos publicăm in continuare spicuiri din cele peste 2 000 
scrisori și telegrame sosite pinâ în seara zilei de țoi, pe adresa 
Conferinței.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
ION GHEORGHE MAURERo bază realistă, determină efecte nedoriteCu atît mai acut se impune a- bordarea științifică a problemelor de organizare și conducere a societății în zilele noastre, cînd omenirea întreagă trece printr-un proces de adinei și extrem de rapide prefaceri, în primul rînd în domeniul forțelor de producție. A devenit o trăsătură distinctivă, pregnant vizibilă a tuturor economiilor moderne amplificarea și complexarea fenomenelor și proceselor legate de reproducția lărgită, ceea ce se răsfrînge, în virtutea legilor dialecticii, pe toate planurile existenței sociale. Fenomenul cu cele mai profunde implicații îl constituie enorma intruziune a științei în întreaga viață socială și cu,precădere în sfera hotărîtoare — producția materială Știința, care din totdeauna a avut o finalitate practică, aceea de a dezlega tainele naturii, de a da posibilitate oamenilor să supună și să stăpînească forțele-i oarbe în folosul lor, a a- juns astăzi o componentă nemijlocită extrem de importantă, a forțelor de producție Este simptomatic faptul că nu există în lumea contemporană o producție de o valoare atît de mare și atît de mult solicitată, atît de scump comercializată, ca producția de idei tehnico-științifice Sub influența directă a pătrunderii masive a științei și pe fondul unei accentuate concentrări și socializări a producției, se petrec mutații rapide în tehnică și tehnologie, în sortimentul produselor, are loc diversificarea ramurilor economice, se adîn- cește specializarea, se ramifică relațiile de cooperare, se complică problemele aprovizionării tehnico- materiale și ale desfacerii produselorAceste fenomene și procese se resimt, în proporții mai mari sau mai mici, în toate țările lumii. Considerabile sînt dimensiunile și profunzimea lor în țările socialiste, care, pornind în majoritate la construirea noii orînduiri de la un nivel și o structură economică mult rămase în urmă, trebuie să cîștige în viteză pentru a lichida decalajul față de țările dezvoltate Este de remarcat, în același timp, că so

cietatea socialistă, relațiile de producție proprii acestei societăți potențează elementele noi, dinamice, care pătrund în cadrul forțelor de producție, deschizîndu-le cîmp liber de manifestareSe înțelege că funcționarea normală a unui organism atît de complicat cum este cel al societății moderne reclamă sincronizarea diferitelor lui laturi și elemente. întregul mecanism social trebuie să devină foarte suplu, capabil să cuprindă și să armonizeze fenomenele de o mare diversitate care au loc în sfera producției, ca și în alte sectoare. De aceea, asistăm la creșterea din ce in ce mai accentuată a rolului factorului politic în conducerea vieții economice. Și în țările capitaliste, racordările cerute în mod obiectiv de procesul reproducției lărgite, care în trecut se realizau anarhic, nu mai pot fi lăsate astăzi la voia întîmplării. Se simte tot mai mult nevoia de a reglementa și dirija pe un plan cît mai larg viața economică, ceea ce nu se poate realiza decît pe calea conducerii politice. Și efectiv, prin forme și metode care se vor cît mai adecvate, are loc intervenția guvernelor, a diferitelor organisme în economia națională. Desigur, nici în acest domeniu nu pot să nu-și pună amprenta relațiile de producție capitaliste, contradicțiile proprii acestei orînduiri ; ele limitează în mod inexorabil posibilitățile statului capitalist de a înfăptui planificarea.în societatea socialistă, în care economia națională este unitară, întemeiată pe proprietatea socială asupra mijloacelor de producție, în care nu mai există antagonisme de clasă, coordonarea planificată a tuturor laturilor vieții social- economice este nu numai imperios necesară, dar și pe deplin posibilă. Nici nu ar fi de conceput dezvoltarea socialismului fără planificare, fără concentrarea și dirijarea unitară a resurselor și eforturilor oamenilor muncii pe făgașul care duce la atingerea țelului suprem — făurirea belșugului de bunuri, satisfacerea la un nivel din ce în ce mai ridicat a nevoilor materiale și culturale ale maselor. în aceste condiții, factorul politic ca

pătă o importanță cu totul excepțională. Valorificarea avantajelor orînduirii socialiste depinde în măsură hotărîtoare de promovarea unei politici juste, științific fundamentate.Este un lucru bine cunoscut, care s-a impus conștiinței tuturor, că, în societatea noastră, forța politică conducătoare, exprimind interesele și voința întregii națiuni, o reprezintă Partidul Comunist Român. Studierea aprofundată și într-o largă perspectivă a realităților economice și sociale, generalizarea experienței acumulate sub toate aspectele, receptivitatea față de tot ce e înaintat, luarea permanentă în considerare a schimbărilor intervenite dau posibilitate partidului să descifreze la timp fenomenele noi și sensul în care ele e- voluează, să adopte soluții corespunzătoare necesităților efective ale progresului.Așa cum s-a mai arătat, acest mod de abordare a problemelor s-a manifestat din plin în lucrările Congresului al IX-lea al partidului care, pornind de la caracteristicile actualului stadiu al societății românești, a relevat necesitatea perfecționării activității în toate domeniile, potrivit exigențelor acestui stadiu, a trasat căile folosirii cu maximum de avantaje a întregului potențial material și uman de care dispune țara noastrăDupă mai puțin de doi ani și jumătate de la congres, constatăm eu satisfacție că indicațiile lui au avut darul să producă o puternică efervescență, să genereze salutare înnoiri Crearea premiselor pentru coordonarea și îndrumarea mai judicioasă a cercetării științifice, larga acțiune pentru organizarea științifică a producției și a muncii, elaborarea planului cincinal după o metodologie perfecționată, consfătuirile cu lucrătorii din ramuri economice principale, îmbunătățirea organizării, conducerii și planificării agriculturii, ca să ne referim doar la unele măsuri — au permis scoaterea la iveală și valorificarea a numeroase rezerve, au stimulat energic inițiativa organelor și organizațiilor de partid
(Continuare in pag. a II-a)

Organizația orășenească de partid 
Timișoara, referindu-se în telegrama 
trimisă, la documentele supuse dezba
terii Conferinjei Naționale a P.C.R., 
subliniază că ele s-au bucurat de apro
barea unanimă a oamenilor muncii ti
mișoreni. „In cursul dezbaterilor organi
zate pe marginea acestor documente — 
se arată în telegramă — s-au făcut 
numeroase propuneri și sugestii care 
exprimă dorința fierbinte a oamenilor 
muncii români, maghiari, germani, sîrbi 
și de alte naționalități de a-și aduce 
contribufia concretă la înflorirea nafiunii 
noastre socialiste. Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost as
cultat cu viu interes de zeci de mii de 
cetă}eni din orașul nostru care și-au 
exprimat încă o dată adeziunea totală 
fafă de politica științifică a partidului, 
încrederea în perspectivele largi pe 
care le deschid economiei măsurile ce 
vor fi adoptate de Conferința Naționa
lă”. într-o altă telegramă colectivul 
serviciului cercetări din Combinatul si
derurgic Hunedoara își exprimă ade
ziunea totală la propunerile cuprinse 
în Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „Sîntem convinși că 
traducerea în viață a acestor propuneri
— se spune mai departe în telegramă
— va crea condițiile necesare pentru 
desfășurarea activității de cercetare în 
unitățile producătoare de metal la ni
velul cerut de dezvoltarea economiei 
naționale. Colectivul nostru este hotă- 
rît să-și aducă contribuția pe deplin la 
ridicarea eficienței muncii de cerceta
re". Constructorii de mașini reșițeni, ex- 
primîndu-și deplina încredere în poli
tica partidului, subliniază în telegrama 
trimisă că „în documentele dezbătute 
de Conferința Națională a P.C.R. ve
dem continuarea eforturilor susținute 
pentru promovarea în toate sectoarele 
a noi măsuri menite să ridice patria 

ÎN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT,

ÎN TIRAJ DE MASA t

Raportul la Conferința 
Națională a Partidului 

Comunist Român 
prezentat ds tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

DECEMBRIE 1967

Rare sînt evenimentele 
a căror însemnătate poate 
fi descifrată exact și indu
bitabil în chiar momentul 
desfășurării lor, care pol fi 
situate instantaneu în con
textul ferm al istoriei. Con
ferința Națională a Parti
dului Comunist Rojnân 
este unul din aceste eve
nimente. Un număr mare 
de argumente vin în spri
jinul acestei afirmații; 
am reținut două dintre 
dimensiunile, cred, esenția
le ale dezbaterilor care au 
loc acum, aci, în Sala Pa
latului Republicii Socia
liste România, cu ecou deo
potrivă în inima, în con
știința fiecărui membru al 
partidului, ale fiecărui ce
tățean al României socia
liste. E vorba, în primul 
rînd, de caracterul lucid, 
realist, dialectic, istoricește 
obiectiv al liniilor directoa
re pe care le elaborea
ză Conferința Națională 
și — în al doilea nnd — 
de valoarea practic-concre- 
tă a acestora, rolul lor prin 
excelență activ, de mare 
perspectivă, care va duce 
la o dinamizare pe orizon
tală a vieții întregii na
țiuni române.

Pop SIMION

Cînd scriu aceste rînduri, 
dezbaterile Conferinței Na
ționale a Partidului Comu
nist Român sînt in curs. O 
atmosferă de puternic en
tuziasm și unanimă apro
bare domnește sub cerul de 
neon al Sălii Palatului. As- 
cultîndu-i pe delegați, care 
își exercită cu plenipotență 
mandatul, încerc un senti
ment de emoție și mîndrie 
partinică. Ceea ce se în- 
tîmplă acum, aci, în mareâ 
sală, este un act de mare 
prestigiu și perspectivă; 
poate că nu greșesc afir
mând că el va rămlne în 
istoria partidului, în istoria 
modernă a României, sub 
numele scurt de „Confe
rința din decembrie", su 
gerînd încheierea unui ci
clu istoric prestigios și 
inaugurarea altuia, pe o 
nouă treaptă a dezvoltării 
națiunii socialiste.

La o privire atentă ne 
dăm lesne seama că cele 
două teme mari aflate în 
dezbaterea Conferinței —

perfecționarea conducerii 
economiei și îmbunătățirea 
împărțirii administrativ-te- 
ritoriale — se află într-o 
legătură de nedesfăcut, for
mează o armonică recipro
citate, fiind expresia con
centrată a esenței relațiilor 
și structurii vieții social-e- 
sonomice; dacă facem men
țiunea că ideile exprimate 
de la tribuna conferinței 
vizează principii și măsuri 
privind îmbunătățiri ale 
muncii de conducere în 
toate domeniile și la toate 
nivelele activității de 
partid și de stat, avem în 
față imaginea de ansamblu 
a unei analize atotcuprin
zătoare a direcțiilor de dez
voltare economică și socială 
a României socialiste în e- 
tapa actuală și cea imediat 
următoare.

Așezată pe cele două 
coloane, care sînt marile 
teme puse în dezbatere de 
conferință, imaginea acea
sta de ansamblu se înalță

noastră pe cele mai înalte culmi ale 
civilizației și progresului”. De pe emis
fera cealaltă a planetei noastre, din lar
gul Oceanului Atlantic, echipajele na
velor românești „Victoria" și „București*  
comunică că, prin intermediul radioului, 
urmăresc cu mult interes lucrările Con
ferinței, fiind entuziasmați de conținu
tul documentelor dezbătute și care des
chid noi perspective înfloririi patriei 
noastre. Intr-o telegramă adresată de 
țăranii cooperatori din Tichilești, raio
nul Brăila, se spune : „Grupați în jurul 
celor peste 700 aparate de radio și 100 
de televizoare am ascultat cu interes 
deosebit Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care trasează în 
continuare căile de dezvoltare a Româ
niei socialiste".

„Ne exprimăm adeziunea deplină 
față de Raportul prezentat la Conferin
ța Națională de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — se spune în telegrama 
lucrătorilor Fabricii de încălțăminte „So
lidaritatea” din Oradea — și ne anga
jăm să aplicăm în viață istoricele hotă- 
rîri ce vor fi luate". Angajamentele car» 
se iau în numeroase telegrame și scri
sori au acoperire în aurul faptelor pre
zente. „Am realizat planul de produc
ție pe anul 1967 în ziua de 6 decem
brie — se comunică de la Hidrocen
trala „Gh. Gheorghiu-Dej" de pe Argeș, 
iar minerii combinatului băimărean 
scriu că „în cinstea Conferinței, în 11 
luni ale anului, am dat peste plan me
tale în valoare de 7,7 milioane lei, am 
depășit productivitatea muncii cu 4,6 
la sută și am obținut economii la pre
țul de cost în valoare de peste 16 mili
oane lei". Manifestîndu-și încrederea că 
„măsurile ce vor fi adoptate la Confe
rință vor crea noi premise în ridicarea 
pe o treaptă superioară a întregii acti
vități economice" și angajîndu-se să 
lupte pentru traducerea în viață a aces
tora, chimișfii Combinatului de cauciuc 
sintetic și produse petrochimice din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej infor
mează : „Am depășit producția globală 
cu peste 24 milioane lei, producția 
marfă vîndută și încasată cu peste 28 
milioane, volumul de beneficii cu peste 
56 milioane și volumul de economii la 
prețul de cost cu peste 46 milioane lei”.

Numeroase scrisori și telegrame sînt 
expediate de soldați, ofițeri și subofi
țeri din unitățile Forțelor noastre ar
mate. Ei exprimă marele interes cu 
care sînt urmărite în unitățile militar» 
lucrările Conferinței și — așa cum se 
spune în telegrama unei unități mili
tare din Bacău — „vom depune toata 
eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce ne revin din documentele care vor 
fi elaborate, vom munci cu și mai mul
tă pasiune și înaltă răspundere patrioti
că pentru ridicarea necontenită a măies-

(Continuare în pag. a XV-a)

ca un splendid arc ce cu
prinde, unitar și armonios, 
multe alte sectoare și ve
rigi ale activității, în care 
criteriile, ca și imperativele, 
civilizației își fac loc în 
mod curajos spre o afirma
re plenară. Ce alt act de 
valoare națională putea mai 
bine și mai firesc încorona 
împlinirea celor două de
cenii de la proclamarea 
republicii, forma juridică 
și de stat a puterii celor 
ce muncesc I Ce alt act 
de valoare istorică putea 
mai bine marca încheierea 
cu bine a acestui an rod
nic din istoria și destinul 
poporului român ți — tot
odată — să fie evenimen- 
tul-ștafetă către anul 1968, 
în care vom intra ctirînd I 

Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
este apreciat, pe hună 
dreptate, în mod unanim, 
de către toți participanții 
la conferință, drept un do
cument de înaltă ținută 
teoretică și științifică, de o 
inestimabilă valoare practi
că. Amplele referiri cu pri
vire la noțiunea de între-

r

(Continuare
în pag a XV-a) S
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Conferința Națională a Partidului Comunist Român
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER

(Urmare din pag. I) și de stat, a oamenilor muncii pentru obținerea unei eficiențe mereu mai ridicate în toate sectoarele. Avem în aceasta — după cum am putut constata cu toții — o nouă și viguroasă afirmare a creșterii rolului partidului ca forță conducătoare a societății noastre, în măsură să imprime întregii ei dezvoltări un înalt dinamism.Măsurile preconizate în prezent, integrîndu-se organic în concepția unitară stabilită de Congresul al IX-lea, exprimă continuitatea procesului desfășurat sub conducerea partidului, de perfecționare a metodelor și stilului de muncă în conducerea generală a societății. Conținutul și însemnătatea acestor măsuri, perspectivele pe care ele Ie deschid au fost clar definite și conturate în Raportul prezentat Conferinței, care cuprinde o amplă și profundă analiză marxist-leninistă a multiplelor probleme ale înaintării României pe calea desăvîrși- rii construcției socialiste. Așa cum «ți văzut, noile măsuri, ca și cele care le-au precedat, constituie rodul unei activități îndelungate și laborioase, desfășurate cu participarea a numeroși specialiști din economie, oameni de știință, cadre de partid și de stat, sub atenta și permanenta îndrumare a conducerii de partid. Nu mai este un secret pentru nimeni rolul personal pe care' l-a avut tovarășul Nicolae •Ceaușescu în ihițierea, desfășurarea și definitivarea studiilor ce au fost întreprinse pentru întocmirea documentelor aflate acum în dezbaterea Conferinței Naționale.Tovarăși,In ampla operă de edificare a noii orînduiri, în obținerea succeselor de pînă acum, a ieșit puternic în evidență importanța covîrșitoare pe care o are statul socialist, ca principal instrument în înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare economică și socială a țării. întărirea continuă a statului, exercitarea plenară a funcțiilor sale se afirmă ca o legitate a mersului înainte al societății socialiste, ca o condiție sine qua non a atingerii țelurilor programatice ale partidului comunist.într-o asemenea viziune au fost luate, de-a lungul anilor, măsuri de îmbunătățire a structurii și modului de funcționare a aparatului de stat; aceeași concepție stă la baza măsurilor elaborate în prezent. Ele sînt îndreptate spre întărirea rolului statului, spre crearea condițiilor ca organele și aparatul de stat să-și poată îndeplini cît mai bine importantele atribuții în conducerea și planificarea întregii vieți social-economice în actuala etapă a construcției socialiste.Analiza critică a activității organelor de stat, în lumina marilor sarcini ce le revin și a cerințelor noi, a dezvăluit o serie de neajunsuri, existența unor forme și metode de conducere istoricește depășite. Un fapt semnalat și în documentele Conferinței îl constituie practicile de centralism excesiv, numărul mare de verigi organizatorice pe diferite trepte de conducere. Paralelismele și suprapunerile existente, faptul că mai multe cadre din organele de partid și de stat s-au ocupat de aceleași probleme, au dus la risipă de forțe și, ceea ce este deosebit de păgubitor, la divizarea și slăbirea răspunderii în îndeplinirea sarcinilor. Pe acest teren au găsit condiții prielnice și manifestările de birocratism, tendința unor cadre de a înlocui soluționarea reală, efectivă a problemelor din sectorul lor de muncă prin redactarea de instrucțiuni, rapoarte, obținerea de avizări și aprobări „acoperitoare" și altele.Chintesența măsurilor elaborate constă în realizarea unei asemenea structuri organizatorice care să permită deopotrivă înlăturarea fenomenelor negative, a tot ceea ce nu mai corespunde stadiului actual, și funcționarea optimă a întregului angrenaj economic și social. Ele îmbină într-o indisolubilă unitate, ca cerințe decurgînd din aceleași principii aflate la baza organizării și activității statului nostru socialist, perfecționarea mecanismului conducerii centralizate, apropierea conducerii de producție, asigurarea unei mai mari mobilități și autonomii funcționale a unităților de bază economice și administrativ-teritoriale.Lărgind drepturile și atribuțiile întreprinderilor și creînd centrale industriale care vor avea, de asemenea, largi atribuții, se asigură o mai bună și mai rapidă rezolvare a problemelor producției și, concomitent, se creează condiții pentru descongestionarea ministerelor de problemele de gestiune și administrație, pentru concentrarea activității acestora spre munca de îndrumare și control, spre studierea perspectivelor de dezvoltare a ramurii respective. în felul acesta, apar pe toate verigile organizatorice. de jos și pînă sus, posibilități sporite pentru o muncă de înaltă eficiență.Așa cum am mai spus, rolul mereu crescînd al științei în economia modernă ne obligă să dezvoltăm în cadrul ministerelor și centralelor, iar treptat și in cadrul întreprinderilor, activitatea de cerce

tare științifică, urmărind neîncetat ridicarea la un nivel superior a calității și eficienței acesteia, aplicarea grabnică în practică a rezultatelor ei. Este nevoie să se efectueze studii și analize aprofundate privind posibilitățile și necesitățile

interne, in strînsă corelare cu tendințele mondiale din tehnica și organizarea producției, cu cerințele pieței externe, să se găsească soluții pentru fabricarea unor produse permanent competitive pe piața internaționalăCa parte integrantă a măsurilor ce se iau, s-a impus necesitatea îmbunătățirii metodelor de conducere și îndrumare de către partid a întregii activități economice, politice, sociale, de stat și obștești, precum și a perfecționării organizării și funcționării eșaloanelor superioare ale conducerii de stat — Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat, Consiliul de Miniștri. Așa cum s-a arătat în raport, se urmărește o asemenea delimitare a sarcinilor, încît fiecare organ de partid și de stat să poarte răspunderea directă doar pentru unul sau altul din domeniile de activitate, iar de un anumit domeniu să se ocupe un singur tovarăș din conducere, atît pe linie de partid, cît și pe linie de stat. Se va obține astfel soluționarea unitară a problemelor, simplificarea procedurii de pregătire și elaborare a hotărî- rilor, aplicarea operativă a tuturor deciziilor și urmărirea îndeaproape a rezultatelor ce se obțin. Extrem de pozitiv este faptul că în felul acesta se realizează o folosire mai rațională a cadrelor de partid și de stat, se întărește răspunderea fiecăruia pentru îndeplinirea sarcinilor și bunul mers al activității în sectorul încredințat.Doresc să subliniez și eu încă o dată că delimitarea sarcinilor și răspunderilor într-o asemenea concepție duce nu la slăbirea, ci la întărirea rolului conducător al partidului Acest rol se realizează prin faptul că partidul este acela care trasează liniile diriguitoare în toate domeniile de activitate, iar cei ce îndeplinesc funcții de răspundere pe linie de stat sînt în a- eelași timp membri ai organelor conducătoare de partidIn noua etapă de dezvoltare e- conomico-soeială a țării cresc simțitor obligațiile și răspunderile Consiliului de Miniștri, ca organ suprem al administrației de stat. In această lumină, sînt pe deplin justificate modificările ce se propun cu privire la componența și modul său de funcționare.După cum se știe, statul nostru socialist, stat al oamenilor muncii de la orașe și sate, apără și promovează interesele întregului popor, asigură unitatea strînsă între aceste interese și cerințele generale ale progresului societății. Este firesc ca, în condițiile perfecționării
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI DUMITRU POPA

Am urmărit cu aeosebită atenție și viu interes Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acest document de importantă valoare teoretii ă și practică sintetizează marile cuceriri ale poporului nostru în construirea socialismului, abordează principal, de pe pozițiile marxism-lemnismului, problemele dezvoltării actuale a Ro

organismului social în ansamblul său, ale creșterii rolului și participării celor ce muncesc la conducerea vieții obștești, reprezentanții organizațiilor de masă, cuprinzînd în rîndurile lor principalele clase și categorii sociale — sindicatele.Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Uniunea Tineretului Comunist — să participe nemijlocit la activitatea statului pentru a-și aduce contribuția directă la soluționarea problemelor dezvoltării economice- sociale a țării și îndeosebi a celor privind munca și nivelul de trai.Acestei necesități îi răspund măsurile prevăzute, potrivit cărora conducătorii acestor organizații vor face parte din guvern în calitate de miniștri. Merită menționat că ei intră de drept în componența Consiliului de Miniștri, în virtutea funcției cu care au fost investiți in organizația respectivă, înlocuirea lor putînd fi consecința numai- a retragerii mandatului încredințat de către cei ce i-au ales. Organizațiile obștești își păstrează, așadar,' deplina lor autonomie și tocmai acest fapt dă valoare participării conducătorilor lor la activitatea guvernului. Lărgirea componenței guvernului în modul arătat va îmbogăți, neîndoielnic, munca sa cu experiența acumulată de organizațiile obștești, îi va spori posibilitățile de a rezolva problemele ce privesc diferitele pături și categorii sociale, va da în ultimă instanță mai multă trăinicie hotărî- rilor adoptate și va asigura premise mai solide pentru aplicarea lor.Sarcinile sporite ale Consiliului de Miniștri impun reorganizarea Consiliului economic, ca organism care va studia fenomenele vieții e- con ornice, va elabora propuneri pentru soluționarea principalelor probleme. Activitatea Consiliului economic va trebui în așa fel organizată încît să permită un control sistematic și eficient asupra înfăptuirii obiectivelor stabilite de partid.Mi se pare, de asemenea, important de relevat că asupra activității guvernului se vor repercuta pozitiv perfecționările aduse modului de funcționare a aparatului de stat în ansamblul său. Este e- vident că, în condițiile sporirii a- tribuțiilor și răspunderilor ministerelor, unităților economice și administrativ-teritoriale, Consiliul de Miniștri va fi în măsură să îndeplinească mai bine sarcinile sale constituționale de coordonare, îndrumare și control, să urmărească înfăptuirea politicii generale a partidului, să se consacre în mai mare măsură studierii problemelor de perspectivă ale dezvoltării economice și social-culturale a țării, întocmirii unor hotărîri de primă însemnătate pentru bunul mers al treburilor în toate domeniile."TSToul cadru organizatoric impune ca întreaga muncă a guvernului și a aparatului său să fie organizată mai rațional, să se folosească metode mai eficiente, sim- plificîndu-se și reducîndu-se la strictul necesar formularistica, numărul de dispoziții, instrucțiuni și regulamente. Vor trebui stabilite torme de lucru directe între cadrele din conducerea guvernului și cele din conducerea ministerelor, astfel încît să se realizeze o îndru

mâniei socialiste, funda- mentînd căile și metodele de realizare a mărețelor obiective trasate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Regăsim în raport întreaga bogăție de idei a documentelor plenarei din octombrie a C.C. al P.C.R., dezbătute cu însuflețire și entuziasm de întregul popor, documente care schițează un amplu program de măsuri pentru asigurarea unui nou impuls dezvoltării forțelor de producție, progresului multilateral al patriei, ridicării nivelului de trai al poporului. Documentele subliniază preocuparea constantă a conducerii partidului și statului pentru folosirea celor mai potrivite forme și metode de conducere si organizare a economiei, ținînd seama de realizările obținute în decursul celor două decenii de economie planificată, de experiența țărilor socialiste și de tendințele înregistrate pe plan mondial.Inscriindu-se pe linia democratismului profund al orîndulrii noastre și a practicii statornicite de partid în legătură cu fiecare act de interes național, documentele au 

mare concretă și operativă a organelor centrale de stat. în același context este necesară revederea u- nei serii de legi si acte normative care nu mai corespund cerințelor actualeTovarăși,Pe bună dreptate s-a subliniat aici că stabilirea formelor organizatorice, oricît de bine ar fi ele concepute, nu înseamnă încă rezolvarea automată a problemelor care le-au impus. Perfecționarea formelor și metodelor de conducere și planificare. îmbunătățirea structurii organizatorice a întregului mecanism economico-social al țării solicită abia o vastă activitate pentru aplicarea măsurilor pe care le va hotărî Conferința Națională. Este nevoie, în primul rînd, să fie temeinic însușit sensul, spiritul măsurilor preconizate, să se înfrîngă rutina, deprinderile învechite, să se țină seama în cel mai înalt grad de condițiile extrem de variate în care aceste măsuri urmează să fie înfăptuite.Așa cum cunoașteți, Congresul al IX-lea al partidului a stăruit ca în toate domeniile să fie promovat cu consecvență principiul muncii și conducerii colective, care dă garanția optimizării deciziilor, asigură fructificarea experienței tuturor cadrelor, elimină pericolul subiectivismului, al voluntarismului și arbitrariului. Perfecționările organizatorice propuse oferă terenul propice pentru aplicarea acestui principiu pe întreaga scară ierarhică de partid, de stat și economică. Consiliul de Miniștri este chemat să vegheze ca pretutindeni și, în primul rînd, la ministere, centrale, consilii județene, munca și conducerea colectivă să devină cu adevărat fapt.Volumul mare și varietatea mereu mai accentuată a problemelor din domeniul organizării și conducerii economiei și a întregii vieți sociale a țării implică, poate mai mult ca oricînd, o justă selecționare, creștere și promovare a cadrelor. Nu afirm un lucru nou subliniind că astăzi, după două decenii de construcție socialistă, dispunem în toate sectoarele de activitate de cadre competente, temeinic calificate și cu bogată experiență. devotate trup și suflet cauzei socialismului. Partidul și guvernul înconjoară cu dragoste și prețuiesc acest tezaur de o imensă valoare socială. In stadiul actual va trebui să luăm măsuri pentru 
a îmbunătăți simțitor munca în domeniul cadrelor, încredințînd posturi de răspundere numai acelora care, cu competentă, spirit novator și intransigentă față de lipsuri, se dovedesc capabili să-și îndeplinească îndatoririle, să dinamizeze colectivul din care fac parte, sa stăpînească temeinic știința și arta conducerii. Intr-un cu- vînt. să fie pe deplin respectat principiul „omul potrivit, la locul potrivit".Tovarăși,Prin măsurile pe care le va a- dopta, Conferința Națională a partidului deschide noi perspective înaintării țării noastre pe calea socialismului, a progresului și bunăstării. Creăm astăzi posibilități largi pentru ca în viitor să producem mai Ănult, mai bine și mai eficient, să ridicăm mai multe fabrici și uzine, edificii social-culturale, să sporim avuția națională, să devenim o țară din ce în ce mai bogată. Aceasta este rațiunea în virtutea căreia este de datoria tuturor să-și consacre întreaga putere de muncă, forța creatoare a- plicărn hotărîrilor Conferinței, în scopul obținerii de noi victorii în înălțarea patriei noastre (Cei pre- 
zenți au subliniat cuvîntarea prin 
vii fi puternice aplauze).

fost supuse marelui for al opiniei publice a țării, largii dezbateri cetățenești, acțiune încununată acum prin discuțiile ce au loc în Conferința Națională a partidului. A- sistăm astfel la o nouă și strălucită ilustrare a faptului că hotă- rîrile ce jalonează dezvoltarea întregii noastre vieți sociale sînt expresia voinței națiunii, că în activitatea partidului se promovează consecvent democratismul real, dîndu-se conținut concret normelor și prevederilor Statutului partidului.Permiteți-mi ca de la tribuna Conferinței să exprim deplina adeziune a oamenilor muncii din Capitală la proiectul de Directive privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, la principiile cu privire la îmbunătățirea organizării administrativ- teritoriale a României și sistematizarea localităților rurale, precum și la celelalte documente adoptate de plenara din octombrie a Comitetului Centra] al partidului. Zeci de mii de muncitori, tehnicieni, ingineri, economiști, oameni de știință și cultură au participat cu însuflețire la dezbaterea acestora, afirmîndu-și, în adunări ale colectivelor din întreprinderi și instituții, în adunări de partid, în coloanele presei hotărirea nestrămutată de a nu precupeți nici un efort pentru traducerea lor în viață N 1- meroaseie propuneri făcute cu a- cest prilej reflectă răspunderea, maturitatea și competența crescân

dă cu care masele participă la făurirea propriului lor viitor.întîmpinînd cu entuziasm Conferința Națională a partidului, oamenii muncii din București au obținut importante realizări: pînă la 1 decembrie a.c. întreprinderile industriale au depășit cu peste 910 milioane lei prevederile planului producției marfă vîndută și încasată și au îndeplinit planul productivității muncii în proporție de 102,8 la sută. Bilanțul celor trei trimestre ale anului curent reflectă creșterea preocupării colectivelor de muncă din toate sectoarele economice pentru folosirea mai rațională a mijloacelor materiale și bănești de care dispun, ceea ce a determinat reducerea suplimentară a' cheltuielilor planificate cu peste 565 milioane lei și depășirea planului de beneficii cu aproape 800 milioane lei.întregul ansamblu de măsuri ce va fi adoptat de Conferința Națională a partidului urmărește ridicarea continuă a eficienței în toate ramurile și întreprinderile. Fiecare activitate economică, oriunde s-ar desfășura — se menționează în Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român — trebuie să corespundă unor nevoi reale, să asigure recuperarea cheltuielilor sociale, să fie rentabilă, să contribuie la înfăptuirea reproducției socialiste lărgite.In raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu se arată cu deplin temei că eficiența economică, cu multiplele și variatele ei aspecte, are o importanță hotărîtoare pentru progresul orînduirii noastre în ansamblu. Este știut că în trecut nu s-a acordat o atenție corespunzătoare acestei probleme în fiecare unitate, neglijîndu-se astfel aspectul esențial al randamentului social al muncii, angajarea în efortul întregii economii a tuturor unităților, la nivelul maxim al potențialului material și uman de care dispun. Ani la rînd s-au subvenționat de la bugetul statului unele întreprinderi care lucrau cu pierderi, ba, mai mult, pierderile erau prevăzute în planul de stat.Această situație și-a găsit suportul teoretic în afirmația potrivit căreia unul din avantajele socialismului ar fi acela de a suporta pierderi planificate, producții nerentabile, compensînd slaba eficiență a unor întreprinderi pe seama randamentului ridicat al altora, pe seama redistribuirii beneficiilor. Evident că asemenea concepții economice rudimentare, ca și situația creată prin transpunerea lor în practică, au influențat negativ modul de a gîndi și a acționa al unor conducători de întreprinderi și instituții, frinînd valorificarea cît mai deplină a resurselor de care dispun acestea și făcînd să crească, în ultimă instanță, numărul de produse fabricate cu pierderi.Pe baza sarcinilor trasate de Plenara Comitetului Central al partidului din decembrie 1966, organele și organizațiile de partid din orașul București au desfășurat o intensă muncă politică și organizatorică pentru utilizarea rezervelor economice existente, eliminarea pierderilor din activitatea economică, pentru rentabilizarea fiecărui produs fabricat. Analiza amănunțită a situației concrete din fiecare întreprindere și măsurile luate în acest sens au dus la rentabilizarea pînă la 30 septembrie a.c. a unui număr de 214 produse ; s-au identificat rezerve pentru diminuarea pierderilor cu peste 220 milioane lei. S-a acordat o grijă deosebită reducerii consumurilor specifice de materii prime și materiale, realizîndu-se încă de pe a-
CUVÎNTAREA tovarășului IOSIF opriș

Muncitorii, tehnicienii și inginerii vechii cetăți de foc reșițene au dezbătut cu viu interes ansamblul de măsuri pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, și-au exprimat adeziunea lor unanimă la politica înțeleaptă a partidului. Entuziasmul cu care au fost primite documentele aflate azi în dezbaterea Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român s-a concretizat într-un mare număr de propuneri valoroase, menite să contribuie la îmbunătățirea continuă a întregii activități a uzinei pe linia indicată de partid.Noi, care participăm în mod direct zi de zi la rezolvarea problemelor complexe de conducere a procesului de producție, ne exprimăm recunoștința față de modul 

cum angajamentele asumate pe întregul an.Eforturile pentru folosirea cu spirit gospodăresc a fondurilor a- locate s-au concretizat în reducerea volumului cheltuielilor neproductive, a rebuturilor, în scăderea imobilizărilor de mijloace circulante și altele. Toate acestea au dus la realizarea și depășirea rentabilității planificate în toate ramurile economiei Capitalei.O altă cale importantă de ridicare a eficienței activității economice o constituie realizarea într-un termen scurt și atingerea parametrilor proiectați la noile obiective de investiție. Și în această direcție s-au obținut rezultate pozitive exprimate în faptul că în timp ce volumul producției globale industriale a crescut în ultimii șase ani cu 108 la sută, fondurile fixe ale întreprinderilor au sporit cu numai 65 la sută.Cu toate rezultatele obținute pînă în prezent, nivelul rentabilității realizate în multe întreprinderi și unități economice este încă nesatisfăcător, nu corespunde posibilităților create de dotarea tehnică și gradul de calificare a cadrelor.O analiză aprofundată arată că avem întreprinderi sau chiar ramuri în care în ultimii ani nivelul cheltuielilor materiale de producție se menține constant sau chiar manifestă tendințe de creștere. A- ceastă situație are loc în condițiile existenței în întreprinderi și ministere a unui încărcat aparat teh- nico-administrativ pentru îndrumarea și coordonarea producției, a numeroase organe de control, financiar, bancar, de ramură, în condițiile unui noian de evidențe care, în cea mai mare parte, nu are altă utilitate decît de a justifica starea de lucruri existentă.Complexul de măsuri preconizat pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale creează un nou cadru organizatoric, prevede înființarea unor organe colective de conducere la toate nivelele, modifică structural sistemul de creditare, de stabilire a prețurilor, de aprovizionare și desfacere, îmbunătățește sistemul de cointeresare materială Toate acestea vor contribui neîndoielnic la creșterea răspunderii fiecăruia față de modul cum își duce la îndeplinire sarcinile încredințate, vor stimula într-o mai mare măsură inițiativa, vor spori grija pentru gospodărirea mijloacelor și fondurilor încredințate.Crearea centralelor industriale, ca organe constituite pe principiul gestiunii economice proprii, răspunde uneia dintre cerințele cele mai importante al progresului tehnic, și anume concentrarea producției, adîncirea specializării și lărgirii cooperării și, pe această bază, creează premisele unei înalte eficiențe economice. . Acestea constituie căile principale care permit folosirea ■ mijloacelor tehnice de mare productivitate, mecanizarea și automatizarea producției și ca urmare reducerea substanțială a ' cheltuielilor de producție, sporirea rentabilității.Noile- forme organizatorice preconizate vor asigura apropierea conducerii de problemele producției, vor elimina fenomenele de centralism excesiv, vor da posibilitatea unui număr sporit de specialiști să participe nemijlocit la soluționarea problemelor majore pe care le ridică actuala dezvoltare tehnlco-economică a întreprinderilor.Din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu se desprinde importanța pe care ridicarea calității produselor fabricate o are asupra creșterii eficienței e- conomice. Criticile privind rămî- nerile în urmă în acest domeniu 

în care partidul rezolvă problemele economiei corespunzătoare etapei actuale de dezvoltare, cerințelor progresului tehnic contemporan.Aș vrea să subliniez ca un fapt de o deosebită importanță activitatea asiduă, plină de răspundere și bogată în măsuri realiste și eficiente, desfășurată de conducerea partidului nostru pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea. Pentru noi, cadrele și lucrătorii din economie, au fost de o însemnătate deosebită în îmbunătățirea activității de producție hotărîrile luate de conducerea partidului privind perfecționarea planificării economiei, organizarea ne baze științifice a producției și a muncii, reglementarea programului de muncă și întărirea disciplinei. In această • direcție, ramura constructoare de mașini din care face parte și uzina noastră a primit un mare ajutor prin Consfătuirea organizată de conducerea partidului, la care tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat direcțiile principale asupra cărora trebuie să fie concentrată toată atenția organizațiilor de partid, a cadrelor de conducere, a proiectan- ților și constructorilor de mașini. Traducînd în viață aceste indicații, prin aplicarea unui plan de măsuri politice, tehnice și organizatorice, colectivul uzinei noastre a realizat peste plan în acest an produse în valoare de 35 milioane lei, ob- ținînd 11 milioane lei beneficii suplimentare. Au fost asimilate produse de mare însemnătate pentru economia națională cum sînt echi

sînt întrutotul îndreptățite și pentru întreprinderile industriale din orașul București. Deși în ultimii doi ani s-a acordat o atenție sporită îndeplinirii planului tehnic de asimilare a noilor produse, totuși acțiunea de modernizare și de ridicare a nivelului tehnic a cuprins o gamă restrînsă din nomenclatorul de produse, periodicitatea înnoirii unor sortimente este foarte mare în comparație cu realizările din alte țări.Apreciez că în cadrul centralelor industriale, prin organizarea unor unități puternice de cercetare și proiectare, cît și prin concentrarea cadrelor de specialitate, se va așeza și această activitate pe o bază trainică, de perspectivă, cu urmări favorabile asupra eficienței economice a producției, a dezvoltării exportuluiDezbătînd prevederile preconizate de documente, consider necesar a sublinia faptul că, înainte de aplicarea lor la scara întregii economii naționale, conducerea partidului a experimentat pe cele mai importante dintre ele. Astfel, într-un număr de întreprinderi din Capitală se studiază efectele aplicării unor principii științifice de normare a muncii, în alte unități productive sînt urmărite rezultatele practice ale introducerii noului sistem de salarizare, de lărgire a atribuțiilor conducerii întreprinderii. Experimentul a pus în lumină marea importanță pe care o are adoptarea unor metode moderne de conducere a întreprinderilor, de perfecționare a planificării producției, de utilizare eficientă a pîrghi- ilor valorice în vederea creșterii finalității economico-financiare a eforturilor depuse.Raportul supus dezbaterii Conferinței, ampla problematică ce o abordează, constituie o expresie a creșterii rolului conducător al partidului în cunoașterea și reglementarea proceselor economice, în dezvoltarea întregii noastre societăți. Măsurile de perfecționare a conducerii și planificării economiei sînt organic întregite de cele preconizate cu privire la perfecționarea metodelor de conducere a vieții sociale, prin a căror aplicare se va realiza eliminarea paralelismelor din munca de partid și de stat, apropierea muncii de partid de unitățile unde se hotărăște nemijlocit soarta producției, creșterea operativității în rezolvarea sarcinilor tot mai complexe pe care le ridică viața. Aplicarea neabătută a principiului muncii colective, îmbinat cu înaltul simț de răspundere personală, vor duce, în contextul măsurilor amintite, la creșterea nivelului general, al eficienței muncii de partid — corespunzător exigențelor etapei actuale.Tovarăși,Sîntem cu toții martori și parti- cipanți activi la dezvoltarea într-un ritm fără precedent a economiei, culturii, științei, a întregii noastre vieți sociale. Trăim sentimente de profundă satisfacție și puternică mîndrie patriotică în fața proiectelor îndrăznețe elaborate de partid, cărora adeziunea deplină a noastră, a comuniștilor și a întregului popor român) le conferă caracterul unui vast program de ample perfecționări, care să ne permită realizări mai mari, ritmuri mai înalte, pași mai repezi către culmile de prosperitate spre care partidul conduce națiunea noastră.In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Capitală. ne angajăm în fața Conferinței, a conducerii partidului, să nu precupețim nici un efort pentru a da viață obiectivelor însuflețitoare de înflorire și propășire a patriei noastre socialiste.
(Cuvîntarea a fost subliniata 
prin vii și puternice aplauze).

pamente pentru sistemul hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier, turbine hidraulice și cu abur, boghiul pentru locomotiva electrică de 6580 CP, motorul de 1 250 C.P pentru locomotivă Diesel hidraulică și altele.Măsurile prevăzute în proiectul de Directive vor crea condiții organizatorice și de funcționalitate propice realizării sarcinilor mari care ne stau în față în condiții de calitate mai bună și rentabilitate sporită. Deși putem să ne mîndrim cu rezultatele obținute, sîntem con- știenți că dacă ar fi fost eliminate unele neajunsuri, în domeniul organizării și conducerii producției, rezultatele puteau fi mai bune. Desigur, menținerea unor deficiențe în activitatea noastră se datoresc în primul rînd lipsei de operativitate, insuficientei preocupări din partea colectivului uzinei. Dar trebuie să arătăm că activitatea constructorilor de mașini este mult frînată de existența unui sistem greoi de lucru cu forurile superioare, de menținerea unui număr mare de verigi intermediare, prin înlăturarea cărora se va aduce un surplus de forță în rezolvarea unor probleme de mare însemnătate pentru întreprinderi.O problemă la care vreau să mă refer este stabilitatea planului de producție în perspectivă. Pentru noi a fost de o excepțională însemnătate măsura luată de conducerea partidului ca sarcinile din planul cincinal să fie de la început eșalonate pe ani, ceea ce ne-a creat condiții pentru pregătirea corespunzătoare a procesului de producție, aprovizionare și desfacere Existența unor verigi intermediare între întreprinderi și ministere însă face ca avan-
(Continuare în pag. a HI-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI IOSIF OPRIȘ
(Urmare din pag. a II-a)tajele pe care le oferă defalcarea pe ani a planului de perspectivă să fie diminuate prin schimbări structurale ce se aduc planurilor anuale Așa, de exemplu, în planul pe 1966 s-âu făcut modificări la 12 sortimente din 40, în 1967 la 26 sortimente din 38 prevăzute inițial în planul de perspectivă. Datorită a- cestui fenomen se ajunge la schimbări esențiale în ceea ce privește volumul de investiții, dotarea tehnică a întreprinderii etc, situația care determină de obicei întîrzieri în asimilarea unor produse și creează mari greutăți în asigurarea cu materiale, îndeosebi cu cele care se aduc din import.De aceea consider că modul în care se desfășoară acțiunea de întocmire a planurilor de dezvoltare a economiei naționale pe perioadele 1971—1975 și 1976—1980 este de o importanță covîrșitoare. Crearea de comisii de ramură și regionale care activează sub directa îndrumare a comisiei centrale de partid, participarea întreprinderilor la elaborarea planului vor asigura o mai bună fundamentare a. sarcinilor și o mai mare stabilitate, folosirea cit mai deplină a rezervelor din toate ramurile economiei naționale.O problemă importantă pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale este îmbunătățirea metodologiei de elaborare a planurilor anuale. în sistemul actual, cînd propunerile secțiunilor planurilor de producție pe anul viitor se elaborează în trimestrul III al anului în curs, iar cel definitivat ajunge la sfîrșitul

anului la întreprinderi, planurile de import trebuie depuse în trimestrul I pentru anul următor. Datorită schimbărilor care intervin în planul de producție pînă la definitivarea lui se creează o necore- lare cu planul de investiții și de import, ceea ce provoacă greutăți deosebite în realizarea ritmică a producției și respectarea termenelor contractuale. Asigurarea materialelor necesare în aceste condiții este legată și de înregistrarea unor cheltuieli neeconomicoase. Numai în acest an s-au irosit peste 650 mii lei pentru deplasări și convorbiri telefonice în timp ce, cu toate eforturile depuse, nu s-a putut preveni formarea unor stocuri supra- normative.în legătură cu toate acestea, propun ca definitivarea planului de producție pentru anul următor să se facă în cursul trimestrului II al anului în curs, ceea ce va da posibilitatea unei corelări mai corespunzătoare cu planurile de investiții și import.Doresc să subliniez și eu semnificația și importanța deosebită a constituirii unor organe colective de conducere atît la nivelul întreprinderilor cît și la centralele industriale. Aceasta este o aplicare constantă, neabătută a unui principiu fundamental al vieții noastre sociale, încetățenit de conducerea partidului — principiul conducerii colective. Sînt întrutotul de acord cu sublinierile făcute în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit cărora, în condițiile unor uzine complexe și în continuă modernizare, conducerea unipersonală este cu neputință. Experiența ne arată imposibilitatea de a rezolva

de unul singur problemele activității întreprinderii. Dimpotrivă, rodul muncii și gîndirii colective se vede la tot pasul în rezultatele economice concrete. în procesul organizării științifice a producției, acțiune în care au fost atrași un număr mare de specialiști din uzină, am reușit să identificăm resurse care să ducă pînă în 1970 la o producție suplimentară de 345 milioane lei, majorarea beneficiilor cu 60 milioane lei și creșterea productivității muncii cu 2,2 la sută față de indicatorii din planul cincinal. în ultimele 5 luni, printr-o mai bună organizare a secțiilor și serviciilor, în uzina noastră peste 150 salariați au fost trecuți la munci direct productive, măsură ce aduce o economie de peste 3 milioane lei la fondul de salarii. De aceea, îmi exprim deplina încredere în măsurile privind crearea comitetelor de direcție, a căror muncă va fi desigur, eficientă, numai dacă se va întemeia pe creșterea răspunderii și competenței fiecăruia, pe întărirea simțului datoriei față de toate problemele funcționării întreprinderii.îmi exprim deplina adeziune față de documentele supuse dezbaterii, convins de justețea și oportunitatea lor, pentru dezvoltarea multilaterală și rapidă a economiei și vieții social-culturale a patriei.Constructorii de mașini reșițeni asigură Conferința Națională a partidului că-și vor aduce întreaga lor contribuție la traducerea în viață a hotărîrilor ce le vom lua, că vor pune toate forțele și capacitatea lor în slujba prosperității patriei noastre, Republica Socialistă România.

gîndirii științifice, creatoare, a conducerii partidului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu — constituie o contribuție de seamă la îmbogățirea tezaurului teoretic și practic al revoluției și construcției socialismului.în condițiile creșterii continue a rolului de conducător al partidului— proces legic al perioadei de desăvîrșire a construcției socialismului și construirii comunismului— se impun îmbunătățirea continuă a organizării și formelor de conducere, perfecționarea stilului și metodelor de muncă, în vederea sporirii eficienței întregii activități de partid. Experiența proprie a partidului nostru a dovedit că existența factorilor intermediari în structura și activitatea de partid a determinat ca munca de conducere, îndrumare și control să se facă cu preponderență prin aparat, și nu direct de către organele și organizațiile de partid ; nedelimitarea precisă a rolului organelor și organizațiilor de partid a generat fenomene de formalism, de substituire.

de paralelism care au sustras atenția acestora de la sarcinile majqre, au redus în unele cazuri calitatea și eficiența muncii, răspunderea pentru îndeplinirea hotărîrilor.îmbunătățirea structurii organizatorice, corespunzător măsurilor stabilite, precizarea ariei problemelor ce vor intra în competența organelor de partid, a raportului dintre acestea și organele de stat și obștești, creează perspectiva clară a îmbunătățirii și perfecționării întregii activități de partid, a realizării rolului de forță politică conducătoare a societății ce-i revine partidului.Aplicarea măsurilor concepute este pe deplin posibilă în condițiile în care partidul a dovedit, pe parcursul întregii sale activități, o inepuizabilă capacitate organizatorică și politică, forță de polarizare a maselor de oameni ai muncii în jurul politicii sale, în condițiile în care dispune de un fond puternic de cadre, temeinic pregătite din punct de vedere politic și profesional, în măsură să rezolve cu com

petență problemele ce se pun în prezent și în perspectivă.în vederea înfăptuirii sarcinilor ce ne revin, vom spori preocuparea organelor locale în direcția întăririi continue a partidului, a creșterii rolului organizațiilor sale și comuniștilor în întreaga viață economică și socială, a desfășurării unei intense activități politice, organizatorice și educative, a mobilizării oamenilor muncii la înfăptuirea politicii partidului, asigurarea funcționării cît mai democratice a tuturor verigilor de conducere a producției și administrației de stat.Vă rog să-mi permiteți, tovarăși, ca, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din regiunea Oltenia, să exprim adeziunea deplină la măsurile stabilite de partid, hotărîrea fermă de a contribui cu toate forțele și capacitatea noastră la traducerea în fapt a mărețului program de desăvîrșire a construcției socialiste, elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, a obiectivelor ce vor fi stabilite de Conferința Națională.

vă aceleași categorii de probleme, impune cerința introducerii unui sistem simplificat prin unificarea acestor organisme și eliminarea verigilor intermediare.O altă cale de creștere a operativității în realizarea aprovizionării tehmco-materiale o constituie simplificarea actualei metodologii a importurilor pentru industria constructoare de mașini. întreprinderile de import ce vor funcționa pe lîngă centrale vor avea raporturi directe cu întreprinderile beneficiare, eliminîndu-se astfel verigile intermediare existente astăzi, sarcina organului de import din minister rămînînd numai aceea de coordonator al plafoanelor valutare pe relații, operațiile de amănunt revenind exclusiv centralelor și întreprinderilor. Apreciem că a- ceste relații directe, apropierea întreprinderilor de comerț exterior de problemele de producție ale centralelor vor influența pozitiv a- supra duratei de realizare a importurilor și pe această cale satisfacerea cerințelor în timp util.
CUVÎNTAREA TOVARÂȘULUI MIHAI MARINESCU

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE PETRESCU

Conferința Națională — înalt forum al partidului nostru — încheie etapa fructuoasă a dezbaterii documentelor elaborate de Plenara Comitetului Central din octombrie a.c„ încoronează practica promovată de conducerea partidului, mai ales după cel de-al IX-lea Congres, de a consulta în mod organizat comuniștii, oamenii muncii în problemele majore ale politicii interne și internaționale.Discutarea în conferință a însemnatelor probleme cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — secretar general al C.C. al P.C.R. — este un moment de consacrare a unor profunde modificări și modernizări în viața economică și socială a țării, în deplină concordanță cu cerințele prezente și de perspectivă ale dezvoltării patriei noastre.Măsurile preconizate sînt rod al gîndirii creatoare, al experienței proprii acumulate în două decenii, al confruntării pe plan mondial cu cele mai bune metode de conducere a economiei. Aceste măsuri reflectă capacitatea partidului nostru de a elabora, pe baza cunoașterii cerințelor legilor economice obiective ce acționează în socialism, asemenea forme și metode care să permită o conducere conștientă, științifică, menită să asigure o valorificare maximă a potentelor economiei socialiste. Ele se încadrează în politica generală a partidului de asigurare a avîntului neîntrerupt al forțelor de producție, dezvoltarea complexă și multilaterală’a economiei naționale, factor determinant al ridicării nivelului de trai al poporului, al dezvoltării societății socialiste, înfloririi națiunii române.Baza economică și socială tot mai puternică a României permite afirmarea, creșterea prestigiului și a aportului ei în schimburile de valori materiale și spirituale pe plan mondial.Oamenii muncii, întreaga națiune își exprimă adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului, care întruchipează cele mai înalte idealuri și aspirații ale poporului român — de pace, progres și bunăstare —, convinși fiind că înfăptuirea acesteia este singura cale spre viitorul de aur al României.Tovarăși,înscriindu-se în contextul acțiunilor întreprinse pentru traducerea în viață a Hotărîrilor Congresului al IX-lea, proiectul de Directive al C.C. al P.C.R. cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale reprezintă sinteza programatică ce simbolizează concepția unitară și de largă perspectivă a politicii partidului, situează economia națională pe temelii noi și superioare.

Perfecționarea conștientă a întregului mecanism economic, convergența, în fiecare e- tapă, a formelor de organizare și a metodelor de conducere cu conținutul proceselor sociale elimină practicile de centralism excesiv, de tutelă măruntă, verigile inutile, paralelismul și substituirea în exercitarea atribuțiilor, dereglările ce s-ar putea ivi în toate laturile vieții social-economice ca urmare a unor decizii sau măsuri arbitrare, nefundamentate științific.Preocuparea consecventă a partidului nostru de a așeza pe baze profund democratice întreaga viață economică și socială a țării noastre se reflectă în crearea organelor de conducere colectivă la centrală, întreprindere șiministerul economic, în creșterea autonomiei lor, în instituționali zarea adunării generale a salariaților și în drepturile deliberative ce li se conferă în adoptarea deciziilor economice.Aceste măsuri sînt menite să înlocuiască conducerea unipersonală — infirmată de viață —, formalismul, subiectivismul și arbitrariul în a- doptarea deciziilor economice, cu atragerea largă a celor mai buni specialiști, conducători de producție, oameni de știință, a tuturor oamenilor muncii în conducerea efectivă a activității de producție și economice.Se realizează astfel în toată plenitudinea sa latura democratică a principiului centralismului democratic, principiu călăuzitor în activitatea generală a partidului, paralel cu întărirea rolului său în conducerea și direcționarea dezvoltării economice, în perfecționarea proporționalității și a repartiției.întreg edificiul organizatoric al economiei naționale se bazează pe organizarea exemplară și modernă a fiecărei întreprinderi în parte. în vederea consolidării acestui fundament, conducerea partidului nostru a inițiat acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii menită să pună în valoare rezervele mari existente în întreprinderi și să asigure o folosire rațională a mijloacelor umane, materiale și financiare.Numai în regiunea noastră, din primele studii efectuate în acest an, s-au descoperit rezerve care permit realizarea pînă la finele cincinalului a unei producții industriale suplimentare de peste 2,5 miliarde lei, productivitatea muncii să crească cu 4,9 la sută peste prevederile planului cincinal și să se obțină beneficii peste plan de circa 652 milioane lei. De aceea, consider deosebit de valoroasă ideea cuprinsă în proiectul de Directive ca alături de permanentizarea acțiunii să se creeze compartimente compuse din cadre specializate care să se ocupe, în exclusivitate, de studii și cercetări, de aplicarea în practică a măsurilor menite să perfecționeze continuu organizarea muncii și a producției.în contextul măsurilor propuse, problemele cu privire la finanțarea și creditarea producției, a investițiilor își găsesc locul și rezolvarea corespunzătoare. Prevederea referitoare la crearea băncilor specializate va permite creșterea eficienței și operativității finanțării și controlului bancar în funcție de specificul fiecărui sector. Pentru a corespunde cît mai bine necesităților dezvoltării agriculturii, aplicării măsurilor stabilite de partid în vederea ridicării nivelului de trai material și cultural al țărănimii. Banca agricolă va trebui să cu

prindă întreg sistemul de relații financiare determinat de existența sectorului de stat și cooperatist, a nevoilor populației sătești. în acest sens, Banca agricolă ar urma să cumuleze alături de fondurile statului și disponibilitățile bănești ale cooperativelor agricole de producție și populației ; să se ocupe de finanțarea și creditarea producției agricole, să faciliteze acțiunile in- tercooperatiste, rezolvarea unor probleme de sistematizare a satelor, de ridicare a centrelor civice.Realizarea și eficiența importantelor măsuri concepute de partid pe linia perfecționării conducerii și planificării economiei naționale impun cu acuitate intensificarea' cercetării cu caracter economic în cadrul dezvoltării generale a acestui domeniu de activitate. Aș lega această idee de necesitatea soluționării unor probleme majore ce se ridică în viața noastră economică actuală și de perspectivă cum sînt i cercetarea unor fenomene economice noi apărute în viața societății noastre ; stabilirea unor prognoze pe o perioadă îndelungată ; găsirea și perfecționarea unor pîr- ghii strict utile mecanismului economic ; studii privind eficiența cercetării științifice în funcție de condițiile și cerințele concrete ale economiei naționale, precum șl de realizările în acest domeniu pe plan mondial ; îmbinarea cercetării economice cu cea tehnică și justificarea din punct de vedere economic a soluțiilor tehnice ; perfecționarea indicatorilor sintetici și altor probleme de această natură.Prin grija partidului nostru s-au stabilit și aplicat măsuri care au condus la îmbunătățirea conducerii și planificării producției, a finanțării și creditării agriculturii noastre socialiste. Prin măsurile de îmbunătățire a organizării administra- tiv-teritoriale și sistematizării localităților rurale vor trebui rezolvate în același timp nu numai problemele de administrație, ci și cele de conducere a agriculturii socialiste. Această problemă se ridică în mod deosebit datorită faptului că în timp ce pentru conducerea administrației de stat organele locale ce se vor constitui corespund noii situații, uniunile județene ale cooperativelor agricole de producție și consiliile agricole nu vor putea să cuprindă în mod corespunzător problemele de conducere a cooperativelor. Conducerea agriculturii practic se îndepărtează de unități, chiar comparativ cu actuala organizare. în medie, după un calcul sumar, o uniune județeană ce se va constitui pe teritoriul actualei regiuni Oltenia va cuprinde peste 150 cooperative agricole. în aceste condiții ar fi necesar ca organele de conducere ale agriculturii să fie concepute în contextul organizării teritoriale, dar nu limitate de aceasta.Proiectul de Directive prezentat spre discuție Conferinței Naționale cuprinde într-o concepție unitară și dinamică, în interdependența lor, toate ramurile economiei naționale, prefigurează cadrul larg al dezvoltării și perfecționării ansamblului de relații social-dconomice în întreaga țară. Pentru regiunea Oltenia, aplicarea în viață a măsurilor preconizate va contribui efectiv la punerea în valoare a bogățiilor naturale și a potențialului tehnic și uman existent, va impulsiona întreaga viață social-economică a regiunii, creșterea nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii.Tovarăși,De mare importanță pentru dezvoltarea societății noastre sînt măsurile cu privire la perfecționarea conducerii vieții sociale cuprinse în Raportul prezentat conferinței noastre. Definirea rolului și atribuțiilor partidului și statului, ale organelor de stat, organizațiilor de masă și obștești în etapa actuală a vieții societății noastre — rod al

de Directive cu privireProiectul la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale pus în dezbaterea oamenilor muncii a prezentat un interes deosebit și pentru colectivele de salariați din cadrul industriei constructoare de mașini. Diversitatea constructivă și tehnologică a producției din această ramură, rapiditatea cu care trebuie să se aplice în fabricație, rezultatele progresului namismul impun ca organizare puse unui fecționare, cienței economice, adeziunea deplină față de măsurile prevăzute în documentele pe care le dezbate Conferința Națională a partidului, doresc să subliniez- odată importanța lor deosebită tru industria constructoare de șini.Punînd în centrul politicii de industrializare voltarea producției de mijloace de producție, partidul nostru a urmărit în același timp, în mod consecvent, adaptarea formelor și metodelor de Activitate din industrie la cerințele' fiecărei etape.Acțiunea amplă de analiză a problemelor organizării științifice a producției și a muncii inițiată de conducerea partidului a îmbrăcat un caracter de masă în întreprinderile constructoare de mașini, prin antrenarea specialiștilor din toate domeniile de activitate, care, pe bază de studii, au reușit să găsească soluții pentru realizarea și depășirea sarcinilor prevăzute în planul cincinal. Astfel, prin descoperirea și valorificarea de noi rezerve interne, prin utilizarea mai bună a potențialului tehnic de care dispun întreprinderile, se prevede pe ansamblu] ministerului — pe această perioadă — o producție suplimentară de aproape 7 miliarde lei, în paralel cu ridicarea eficienței generale a activității. Măsurile luate în cadrul acestei acțiuni se oglindesc și în realizările anului 1967, care se prelimină să se încheie cu o depășire a producției globale cu aproape un miliard și jumătate lei și cu circa 600 milioane lei a beneficiilor planificate. De asemenea, s-a reușit rentabilizarea prin efortul propriu al întreprinderilor a unui important număr de produse, precum și rentabilizarea completă a produselor cu pierderi la 15 întreprinderi.Proiectul de Directive cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, în cadrul organizatoric preconizat, a- cordă centralelor industriale un rol important în conducerea industriei. Aceasta este o cerință a marii producții industriale moderne. în Raportul prezentat Conferinței Naționale de către tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu se subliniază pe drept cuvînt că în economia noastră națională se accentuează procesul de concentrare și diversificare a producției, se extind legăturile de cooperare și specializare între ramuri și întreprinderi. Ținînd seama de acest proces obiectiv, conducerea partidului propune constituirea centralelor industriale, complexe industriale puternice, menite să asigure o înaltă rentabilitate și eficiență economică. Experiența mondială a industriei constructoare de mașini a dovedit că — în condițiile revoluției tehnice contemporane — formarea unor grupuri industriale puternice, capabile să desfășoare o activitate complexă de cercetare și dezvoltare tehnică, să organizeze o producție integrată și elastică, să sus-

științific, di- de producție de conducere,forțelor metodele și planificare să fie su- continuu proces de per- în vederea sporirii efi- Exprimîndu-mi
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țină o rețea amplă de desfacere în țară . și străinătate, este o condiție de competitivitate.Din studiile preliminare întocmite și ținînd seama de specificul acestei industrii, a rezultat că întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini pot fi grupate în 8 centrale industriale, pe principiul specializării în fabricație de grupe de produse omogene, cu caracter constructiv- tehnologic apropiat, dis- punînd de un grad ridicat de integrare și de toate mijloacele necesare introducerii tehnicii a- vansate. Așa, de exemplu, prin organizarea unei centrale industriale pentru fabricația mijloacelor de transport, se creează o unitate economică complexă, capabilă să răspundă cu forțe proprii la acoperirea ne- economiei naționale cu produse și să desfășoare o

organizate

cesarului astfel de activitate proprie de export. Centrala de mașini-unelte și mecanică fină, grupînd uzinele producătoare de mașini-unelte, un institut de cercetare și proiectare și o întreprindere de comerț exterior, va putea răspunde mai concret la cerințele producției, lă promovarea exportului. Prin institutul de cercetare și proiectare se vor putea analiza cu competență cererile beneficiarilor, avizînd importul de mașini-unelte pe întreaga economie.Pentru a se putea organiza proiectarea, fabricarea și livrarea de instalații tehnologice complexe, la nivelul cerințelor actuale pentru furniturile interne, precum și pentru export, este necesar cuprinderea în cadrul unei centrale de u- tilaj și instalații industriale, atît a marilor uzine de utilaj greu, cît și a uzinelor producătoare de ansam- ble de uz general ca : pompe, armături etc. Această centrală, a- vînd în coordonare activitatea a 5 institute și un centru de proiectare și cercetare, va putea să devină furnizor general de utilaje în domeniul termoenergeticii și hidroenergeticii, industriei extractive și de rafinării, industriei chimice, mecanismelor de ridicat transportat etc.în industria electrotehnică, nînd seama de rolul din ce în

mai însemnat ce revine electronicii și automatizării în tehnica actuală și de legăturile strînse dintre acestea, apare ca oportună organizarea unei centrale și în acest domeniu. Avînd trei institute de cercetare și proiectare, va putea promova producția de elemente de automatizare, de mijloace electronice industriale și de uz general, precum și cea a echipamentelor e- lectronice de calcul.Centralele industriale astfel constituite vor fi unități economice cu gestiune proprie și vor fi legate direct de activitatea desfășurată de unitățile în subordine. Centrala va primi indicatorii de plan de la minister și îi va repartiza pe întreprinderile sale în funcție de capacitățile existente și structura comenzilor primite, așa cum, de exemplu. în prezent întreprinderea defalcă planul și întocmește programele pe secții de producție.Faptul că pe lîngă centralele industriale vor funcționa institute de cercetare și proiectare face ca a- cestea să dispună de principala pîrghie pentru a influența amploarea și viteza de asimilare a produselor noi, pentru a determina perspectiva și prin aceasta însăși existența întreprinderilor. In concepția noastră, institutele de proiectai e și cercetare de pe lîngă centrale trebuie să devină factori hotărîtori în aplicarea noutăților tehnice, în diversificarea producției și în promovarea exportului. Ele trebuie să materializeze în timpul cel mai scurt capacitatea de creație și de gîndire prin aplicarea în producție a cerințelor impuse de progresul tehnic.în legătură cu modul actual de organizare a aprovizionării tehni- co-mat.eriale, plecînd de la ideea că în prezent există nenumărate verigi intermediare care determină în ultimă instanță prelungirea ciclului normal de aprovizionare, considerăm necesară schimbarea e- sențială a sistemului de aprovizionare, prin introducerea ții directe între oficiul de pe lîngă Ministerul Metalurgice, centralele și uzine. Existența unuidicat de personal în cadrul Direcției Generale de Aprovizionare și Desfacere din Ministerul In- dustr.ei Construcțiilor de Mașini, dublat de un personal tot așa de numeros la Ministerul Industriei Metalurgice, care execută și rezol-

unor rela- metalului Industriei industriale număr ri-
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O asemenea formă de organizare a activității cu o repartizare a răspunderilor bine dozată ne va obliga să renunțăm la actuala tutelare măruntă a întreprinderilor, care încarcă nejustificat aparatul ministerului cu tot felul de lucrări și ne va face să exercităm efectiv activitatea de îndrumare și control a centralelor și întreprinderilor.Trebuie spus că în actuala formă de organizare cu împingerea tuturor problemelor la nivelul ministerului, aparatul existent nu este în măsură să stăpînească toate aspectele activității tehnice și e- conomice, iar conducerea ministerului, adjuncții ministrului, directorii generali și directorii nu se pot ocupa de îndrumarea uzinelor prin deplasări pe teren, fiind antrenați în tot felul de analize cu beneficiarii.Datorită neaprofundării analizelor, se fac greșeli, care apoi se reflectă în nerespectarea angajamentelor contractuale, în nepune- rea în funcțiune la timp a unor obiective, or, este știut că factorii care stăpînesc cel mai bine situația din uzină și care sînt îndreptățiți să angajeze obligații și termeni sînt oamenii întreprinderii, deoarece ei se bazează pe cunoașterea capacităților de producție și încărcarea acestora.Forma nouă de conducere colectivă din uzină, centrală și minister, reprezentată prin comit ' de direcție, consiliu de administrație și colegiu, va reprezenta expresia cea mai înaltă a gîndirii colective. Participarea reprezentanților muncitorilor și oamenilor de știință, și specialiștilor la treburile întreprinderii, alături de cor> ducerile întreprinderilor, va p zenta garanția luării hotărî celor mai adecvate, corespuv intereselor statului și înt’ e,derii ..Aplicarea formelor noi t,e orga- nizare impune antrenarea■ specialiștilor din uzine, instituie și minister. care vor trebui s i țină seama de specificul producției și să găsească cele mai bune și mai simple forme și relații, hotărîtoare în creșterea eficienței economice, pe care le ridică aplicarea în practică a principiilor din Directive.Directivele Comitetului Central cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale constituie pentru toți oamenii muncii din industria constructoare de mașini un puternic imbold pentru a-și dovedi capacitatea de cuprindere a sarcinilor mărețe care le stau în față, pentru a-și mări contribuția la sporirea avuției naționale, la ridicarea bunăstării poporului nostru.
CUVÎNTAREA TOVARÂȘULUI ȘTEFAN BOBOȘ

complex unitar de măsuri, realist și științific fundamentate, raportul la Conferința Națională, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, proiectul de Directive cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, principiile de bază ale organizării administra- tiv-teritoriale și sistematizării localităților rurale, cît și celelalte hotărîri ale plenarei din 5—6 octombrie sînt. documente de o deosebită importanță pentru dezvoltarea patriei noastre, îmbrățișează multilateral toate aspectele și laturile mecanismului vieții economice a țării noastre. Ele sînt menite să contribuie la accelerarea progresului economic, la ridicarea întregii noastre societăți pe trepte mai înalte de progres.Din vasta bogăție cumentelor pe care aș vrea să mă opresc asupra eîtor- va probleme cu privire la îmbunătățirea administrativ-teritorială a țării.Actuala corespuns dezvoltareacelași timp, trebuie să reținem faptul că în prezent ea nu mai poate ține pasul cu cerințele vieții, manifestînd multe lacune și neajunsuri, care au devenit o frînă în activitatea noastrăîntre organele centrale și unitățile administrativ-teritoriale locale — comuna și orașul —, unde se traduc în viață directivele partidului și statului nostru, se interpun verigi intermediare care cre-

civilizație șiîn cadrul Comerinței Naționale a partidului, dezbatem astăzi un important complex de măsuri menite să determine un nou și puternic avînt al forțelor de producție, să contribuie la ridicarea pe o treaptă nouă, calitativ superioară, a întregii economii naționale, la o mai largă punere în valoare a resurselor materiale și a potențialului uman al țării, în vederea progresului continuu al societății noastre socialiste, a dezvoltării ei multilateraleCeea ce caracterizează fundamental aceste documente este faptul că ele reprezintă o analiză științifică, aprofundată, a fenomenelor economice, o confruntare a cerințelor legilor economice obiective cu necesitățile generale ale construcției socialismului. Reprezentînd un

de idei a dole dezbatem
formă administrativă a unei anumite etape de a țării noastre, dar, în

ează paralelisme, suprapuneri și îngreunează conducerea întregii activități politice, economice și social- culturale. Totodată, aceasta a dus Ia creșterea nejustificată a aparatului administrativ și la creșterea exagerată a fondurilor necesare întreținerii lui. Numai cheltuielile cu salariile pentru aparatul sfaturilor populare din regiunea noastră se ridică la circa 46 milioane lei anual.Viața ne-a confirmat că o bună parte a problemelor aflate astăzi în competența raioanelor pot fi rezolvate, mai bine și mai operativ, la nivelul comunelor și orașelor. Lărgind competența comunelor, acestea vor mobiliza în mai bune condițiuni populația sătească la soluționarea pe plan local a treburilor de stat și obștești, la întărirea economico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție și a celorlalte unități economice, la înfrumusețarea șj mai buna gospodărire a localităților rurale în scopul ridicării lor edili— tar-gospodărești.Principiile pe care se întemeiază noua formă a împărțirii adminis- trativ-teritoriale vizează în primul rînd apropierea conducerii centrale de unitățile administrativ-terito- riale de bază. Avînd în vedere creșterea rolului comunei, ca importantă unitate administrativ-teri- torială —, capabilă să valorifice mai bine posibilitățile locale privind dezvoltarea agriculturii, diferitele activități industriale, comerciale. social-culturale, — consider necesară trecerea în competența consiliului comunal a unor atribuții importante, cum ar fi dezvoltarea unităților prestatoare de servicii către populație, probleme de gospodărie comunală, sistematizări, alimentări cu apă, electrificări, construcții de drumuri, probleme
(Continuare în pag. a IV-a)
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Conferința Națională a Partidului Comunist Roma
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ȘTEFAN BOBOȘ

(Urmare din pag. a IlI-a) de stare civilă, evidența populației, în cadrul studiilor pe care le vom face în regiunea Bacău trebuie să luăm în considerație și să analizăm temeinic toți factorii meniți să asigure transformarea comunei într-o puternică unitate administrativă viabilă.Concomitent cu sporirea sarcinilor politice, economice și social- culturale ale orașelor și comunelor și prin desființarea verigilor intermediare trebuie să asigurăm un stil nou de muncă, să eliminăm paralelismele și să întărim tot mai mult rolul maselor în conducerea treburilor obștești.Măsurile privind îmbunătățirea împărțirii administrativ-teritoriale au menirea să contribuie la rezolvarea din timp a problemelor de ridicare economică și socială a satului, de apropiere a satului de o- raș pe calea sistematizării localităților rurale. După cum se știe, întregul proces al construcției socialiste a influențat puternic viața economică a satului, structura demografică, relațiile dintre oameni, conștiința țărănimii și atitudinea față de interesele generale ale statului. Și în regiunea noastră sînt numeroase exemple care atestă a- ceste transformări. Dezvoltarea industrială a regiunii a făcut ca u- nele sate modeste, necunoscute în trecut, printre care Săvinești, Roz- nov, Lucăcești, Valea Uzului, Dăr- mănești, să devină puternice centre muncitorești și să se urbani- zeze. Altele, ca Onești și Bicaz, s-au transformat în orașe cunoscute și peste hotare.Dacă analizăm însă regiunea în ansamblu, constatăm că în unele raioane, cum sînt Tîrgu Neamț, Bacău și Adjud, economia lor are încă un caracter predominant a- grar. Din această cauză, un număr mare din populația aptă de muncă a acestor raioane se îndreaptă în anumite perioade ale anului către alte regiuni pentru a lucra în diferite întreprinderi. Numărul de salariați industriali la mia de locuitori în aceste raioane este încă extrem de scăzut.Atît factorii economici și social- politici din trecut, cît și cei naturali au făcut ca multe din așezările rurale din regiunea noastră să nu se dezvolte în mod corespunzător. Majoritatea satelor sînt mici și dispersate, unele din ele fără perspectiva dezvoltării în centre puternice, compacte. Cîteva cifre poate că nu sînt lipsite de interes. Din cele 216 comune existente în regiune, numai 62, adică 28,7 la sută, au cîte 4 500 sau peste 4 500 de locuitori, iar din cele 1 162 sate 53 la sută au sub 500 de locuitori.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI FLORIAN DĂNĂLACHE

Stimați tovarăși.Conferința Națională a Partidului Comunist Român este chemată să adopte hotărâri de seamă pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea al partidului, in vederea înaintării României socialiste pe calea progresului și prosperității.Raportul prezentat Conferinței de tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, constituie un document de o deosebită importanță teoretică și practică al partidului nostru. Ge- neralizînd experiența proprie și ținând seama de cerințele progresului economic și social, ale revoluției tehnico-științifice contemporane, raportul face o cuprinzătoare și profundă analiză a tuturor problemelor fundamentale ale dezvoltării societății noastre, indică cu claritate măsurile ce se impun pentru perfecționarea conducerii economiei și a întregii vieți sociale, corespunzător etapei actuale pe care o străbate România pe calea desăvârșirii construcției socialiste.Pornind de la principiul că pe măsura dezvoltării societății noastre creste rolul partidului de forță conducătoare, sporesc sarcinile statului în diferite domenii ale construcției economice și sociale, partidul acordă o permanentă atenție perfecționării formelor și metodelor de organizare și conducere a economiei, a întregii vieți sociale, împreună cu ansamblul măsurilor adoptate în perioada care a trecut de la congres, propunerile a- flate in dezbaterea Conferinței constituie o încununare a activită

O asemenea dispersare a așezărilor rurale a avut consecințe negative nu numai în ceea ce privește conducerea administrativă, ci și în dezvoltarea lor economică, în nivelul de viață al locuitorilor. în condițiile unor sate mici și dispersate este greu să asiguri minimum de dotări tehnico-ediîitare, profilarea lor economică și socială. A- ceasta explică și unele greutăți pe care le întîmpinăm în acțiunea de electrificare, nemaivorbind de repercusiunile acestei situații asupra organizării și desfășurării procesului de producție în agricultură și de risipa de teren agricol, datorită extinderii exagerate a pe
trelor de sate.Nu s-ar putea spune că în regiunea noastră nu a existat interes în această direcție și pînă a- cum. Preocupați de ridicarea satelor, am inițiat unele acțiuni în acest sens. Au fost elaborate studii privind sistematizarea satelor, preconizînd concentrarea lor în unități administrativ-teritoriale mari cu posibilități de dezvoltare economică și social-culturală. Cîteva exemple din regiune — cum sînt comunele Bodești, Roz- nov, Săbăoani, Dofteana, Bălțătești — ne permit să afirmăm că aceste comune mari au în viitor cea mai bună posibilitate de dezvoltare și urbanizare într-un termen relativ scurt. Studiile și schițele de sistematizare întocmite de noi pentru aceste comune ne-au permis amplasarea maj judicioasă a unor construcții, cunoașterea în perspectivă a viitoarelor centre civice, economice și social-culturale. Numai în comuna Bodești, studiile ne arată că prin sistematizarea satelor componente se vor putea reda a- griculturii circa 400 hectare teren. Ceea ce am realizat însă pînă în prezent este un început timid, în comparație cu sarcinile mari ce izvorăsc din documentele pe care le dezbatem astăzi. De aceea apreciez că, în Scopul înfăptuirii măsurilor de sistematizare a localităților rurale, de apropiere a satului de oraș, vor trebui să stea în centrul atenției noastre : rezolvarea problemei legate de reglementarea dezvoltării teritoriului construit și stabilirea vetrelor de sat; dezvoltarea și precizarea rețelelor de dotări economice, de deservire și social-culturale cu precizarea amplasamentelor și tipurilor de construcții după specificul local ; dezvoltarea rețelelor de circulație și de dotări tehnico-edilitare ; zonarea teritorială pentru construcții de locuințe și a terenurilor libere ; stabilirea posibilităților de amplasare a unor unități industriale a- decvate, capabile să ducă la dez

ții consecvente desfășurate de conducerea partidului pentru îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor majore care ne stau în față, în vederea ridicării pe o treaptă superioară a forței economice a țării, a nivelului de civilizație șj cultură al poporului român.Elaborarea acestui complex de măsuri constituie o vie expresie a stilului și metodelor colective de muncă, care caracterizează întreaga activitate a conducerii partidului nostru. Necesitatea obiectivă, de a întemeia toate acțiunile și hotărîrile pe studierea temeinică a fenomehe- lor vieții, de a fundamenta pe baze științifice întreaga politică economică și socială se regăsește pe deplin în actualele propuneri, în principiile și formele de organizare care vor constitui temelia dezvoltării multilaterale a societății noastre în viitor. Coordonatele principale, în cadrul cărora sînt circumscrise măsurile propuse, evidențiază înalta responsabilitate și grija partidului nostru pentru destinele țării, pentru asigurarea unei dezvoltări echilibrate a economiei, condiție esențială în vederea evitării unor evenimente nefondate, care pot aduce prejudicii mersului nostru înainte și întăririi orînduirii socialiste.Consider că principiile fundamentale, formele si metodele preconizate corespund actualelor condiții de dezvoltare a țării noastre, dau soluții originale de mare importantă problemelor conducerii și planificării economiei, probleme care constituie astăzi preocupări de bază în numeroase țări ale lumii.în ansamblul măsurilor care fac obiectul dezbaterilor din Conferința Națională, un loc important îl ocupă înființarea centralelor industriale, organizații economice puternice, cărora le va reveni în viitor un rol de seamă în întregul mecanism al conducerii economice. Aceasta corespunde cerințelor concentrării industriale, tendință legică a economiei moderne, adaptată condițiilor specifice țării noastre, precum și necesității de a apropia conducerea industriei de activitatea întreprinderilor.Laigile competențe și atribuții care vor reveni în viitor întreprinderilor, centralelor industriale, posibilitatea de rezolvare directă, în cadrul planului de stat, a problemelor principale privind mersul 

voltarea de prestări de servicii către populație și altele. Desigur, această acțiune importantă ridică multiple probleme și pentru rezolvarea lor în mod unitar — mă refer în mod deosebit la sistematizarea satelor — cred că va trebui asigurată îndrumarea metodologică din partea forurilor competente, în mai mare măsură.Tovarăși,în încheiere, vă rog să-mi permiteți a vă mai reține atenția cu o singură problemă și anume, aceea că îmbunătățirea împărțirii administrativ-teritoriale a țării implică și acțiunea de selecționare și promovare a cadrelor care vot trebui să luareze în noile organe ale administrației de stat.în actuala formă organizatorică, repartizarea cadrelor de specialitate este ne judicioasă. în loc să fie concentrate la comună — unitatea de bază a organizării administrativ-teritoriale — constatăm că un întreg aparat format din cadre de specialitate în diferite probleme tehnice, economice și administrative se găsește la nivelul raionului și al regiunii, iar la comune activitatea este dirijată de 4—5 salariați, în general, cu o slabă pregătire profesională.Prin desființarea regiunii și a raioanelor vom dispune de o serie de cadre cu pregătire corespunzătoare, cu îndelungată experiență în activitatea administrației de stat Acestea vor trebui repartizate cu grijă1 și aici mă refer în mod deosebit la încadrarea comunelor cu cele mai bune cadre, bine pregătite, bine orientate pentru că numai așa vom putea asigura de la bun început o activitate rodnică la nivelul comunei, unde se vor deplasa cele mai multe probleme pentru a fi rezolvate în mod concret.Avînd în vedere perspectiva dezvoltării economice și social-culturale a comunelor, dezvoltarea în- vățămîntului mediu, tehnic și profesional în mediul rural, a rețelei sanitare, culturale, este necesar să ne preocupăm mai îndeaproape de permanentizarea unor cadre de specialitate în satele noastre — profesori, ingineri, medici etc., prin asigurarea unor condiții optime de locuit, acordarea de împrumuturi pentru construcții de locuințe — așa cum prevăd de altfel documentele de partid.în încheiere, țin să-mi exprim încă o dată ferma convingere că hotărîrile Conferinței Naționale a P.C.R. vor contribui la ridicarea patriei noastre socialiste pe o treaptă superioară a progresului și civilizației.

producției, precum și cunoașterea detaliată a necesităților imediate și de perspectivă, vor crea condiții pentru îmbunătățirea ansamblului de legături între unități, sectoare și ramuri economice. în cadrul a- cestar legături, un rol important revine unităților de transport.Ritmul de dezvoltare și diversificare a economiei naționale, amplificarea relațiilor între întreprinderi se reflectă în activitatea de transport prin creșteri anuale de ordinul zecilor de milioane de tone care trebuie transportate pe diverse distanțe în interiorul și în exteriorul țării noastre. De a- ceea, apare din ce în ce mai imperioasă necesitatea găsirii unor forme simple și operative în deservirea circulației bunurilor materiale, a unei corelări cît mai judicioase a activității de transport cu celelalte sectoare ale economiei naționale, a unei mai bune gospodăriri și folosiri a mijloacelor de transport la scara întregii noastre economii.Studiile elaborate de specialiști, experiența altor țări cu rețele de transport mai dezvoltate, precum și rezultatele primelor experimentări efectuate demonstrează că o eficiență maximă a transporturilor se poate obține numai printr-o strînsă colaborare între toate domeniile acestui sector. Am ajuns la un asemenea stadiu de dezvoltare economică care impune necesitatea obiectivă a coordonării întregii activități în domeniul transporturilor și repartizarea judicioasă a sarcinilor pe diferite mijloace de care dispunem, introducerea unor metode științifice de organizare și exploatare în toate sectoarele de transport, Aceasta necesită concentrarea traficului. de cale ferată in mai puține centre de încărcat și descărcat, dotate în mod corespunzător cu mijloace tehnice moderne. Totodată, va trebui ca acțiunea de colectare și distribuire a mărfurilor pe distanțe mai scurte să fie preluată de către transportul auto Trecerea treptată a acestor sarcini pe seama transportului auto este necesară și posibilă în etapa actuală cu atît mai mult cu cît majoritatea drumurilor modernizate sînt paralele cu calea ferată O asemenea corelare va conduce la reducerea numărului de staționări în punctele cu trafic redus, la mărirea vitezei de circulație a mărfurilor și sporirea capacităților de transport prin mai buna folosire a tuturor mijloacelor din dotarea unităților de transport.Pe măsura sporirii potențialului economiei naționale, partidul a luat măsuri pentru dotarea transporturilor cu mijloace tehnice moderne, capabile să facă față traficului în continuă creștere. Apreciind importanța acestei ramuri de activitate în ansamblul economiei, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la ședința cu cadrele de bază de la calea ferată, sublinia rolul transporturilor ca principal sistem circulatoriei al întregii țări și gravele tulburări pe care le pot aduce, în desfășurarea normală a vieții economice, defecțiunile și dereglările ce apar în transporturi.Criticile aduse cu acest prilej stării de lucruri de la calea ferată, precum și prețioasele indicații date pentru redresarea situației, au stat în centrul atenției ministerului și a tuturor salariaților feroviari. Raportăm Conferinței Naționale că măsurile luate au contribuit la îmbunătățirea activității noastre. S-a întărit disciplina în muncă, ceea ce se reflectă în creșterea gradului de siguranță a circulației trenurilor, la reducerea întîrzierilor care, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, au scăzut cu 40 la sută la trenurile de marfă și cu 35 la sută la trenurile de călători. Totodată, o atenție deosebită a fost acordată asigurării cu cadre calificate, corespunzătoare cerințelor tot mai mari pe care le implică dezvoltarea transportului feroviar. Pe baza unui plan de perspectivă, s-a stabilit un sistem mai eficient de recrutare, școlarizare și perfecționare a cadrelor, avînd ca punct de plecare dotarea și modernizarea rețelei, creșterea productivității în transporturi.Aș dori să subliniez în fața conferinței importanța deosebită a măsurilor adoptate de conducerea partidului pentru cointeresarea materială a personalului de exploatare de la calea ferată. Aceste măsuri au fost primite cu entuziasm și satisfacție de feroviarii din întreaga țară, care văd în ele o nouă dovadă a grijii și atenției pe care conducerea partidului și statului o acordă activității lor. Ceferiștii înțeleg din ce în ce mai mult că factorul de prim ordin în activitatea lor este disciplina. Ei sînt hotărîți să aplice întocmai instrucțiunile de serviciu, să nu tolereze nici un compromis în ceea ce privește atitudinea față de muncă a fiecărui salariat, să asigure organizarea și funcționarea ireproșabilă a transporturilor feroviare.Ca urmare a indicațiilor conducerii de partid, acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii a fost extinsă și la calea ferată. Atenția principală a fost concentrată într-o primă etapă a- supra unui număr restrîns de regionale : București, Craiova și Iași. Deși această acțiune a fost începută de curînd, rezultatele ei arată că în transportul feroviar există importante rezerve, care, puse în valoare, vor contribui la creșterea productivității muncii și sporirea eficienței economice. Din studiile efectuate a rezultat posibilitatea îmbunătățirii substanțiale a randamentului în folosirea vagoanelor, locomotivelor, liniilor și instalațiilor. Actuala viteză comercială a trenurilor, stabilită pe baza stării tehnice a vagoanelor, poate fi mărită în multe cazuri pînă la 100 km pe oră față de 70 km pe oră cît este în prezent, ba unele trenuri de călători rapide și accelerate, vitezele de circulație vor spori la 120 km pe oră, prin folosirea locomotivelor Diesel electrice fabricate de industria noastră.în prezent. întocmirea graficelor de circulație, dirijarea vagoanelor și alte probleme ale organizării procesului de transport se fac după metodele clasice, care nu mai pot asigura satisfacerea tuturor necesităților. în continuarea acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, S-au luat măsuri pentru a specializa tehnicieni în sistemele superioare ale exploatării feroviare care, cu ajutorul calculatorului electronic ce va fi dat în funcțiune anul viitor, vor soluționa cu eficiență sporită multiplele probleme ale transporturilor în ansamblu. De asemenea, din analizele făcute a rezultat existența unor activități paralele între direcțiile regionale și minister, precum și centralizarea unor probleme care se pot rezolva la nivel local. Aplicarea formelor îmbunătățite de organizare studiate în continuare de colectivele de la calea ferată va înlătura aceste situații prin stabilirea unor relații cît mai simple și operative între unitățile locale, regionale și minister.Așa cum se subliniază în raportul prezentat Conferinței, progresul economic al țării noastre este indisolubil legat de felul cum sînt folosite mijloacele materiale, partea din venitul național destinat reproducției lărgite. Ca urmare a preocupării partidului pentru dezvoltarea transportului feroviar în anii următori, vom avea la dispoziție însemnate fonduri pentru modernizarea acestuia. Pornind de la necesitatea de a manifesta un înalt spirit de răspundere în gospodărirea bunurilor materiale pe care poporul ni le-a încredințat spre administrare, la căile ferate s-a trecut la întocmirea unor studii de fundamentare științifică a dezvoltării transportului feroviar folosind cadre de specialiști cu experiență îndelungată, precum și material documentar de la alte administrații de cale ferată. Astfel, considerăm că vom putea dezvolta transportul feroviar din țara noastră în condițiile unei eficiențe economice sporite și ale satisfacerii cît mai depline a cerințelor economiei.Aș dori să subliniez că actualele cerințe de transport ale economiei naționale implică, pe lingă perfecționarea activității noastre, o mai mare grijă și un interes sporit pentru utilizarea rațională a tuturor mijloacelor de transport de către întreprinderi și ministerele beneficiare. Este necesar ca întreprinderile beneficiare să asigure prin planurile de aprovizionare și desfacere o ritmicitate corespunzătoare și să dezvolte la nivelul sarcinilor actuale posibilitățile proprii de încărcare și descărcare. De asemenea, trebuie ca în perioada de vîrf a

traficului să adoptăm în comun măsuri eficace menite să ducă la o solicitare mai redusă a mijloacelor de transport cu mărfuri care pot să circule în tot timpul anului, cremdu-.se astfel rezerva de capacitate necesară produselor a- gricole, perisabile și celor destinate exportului.Tovarăși,O deosebită însemnătate pentru îndeplinirea sarcinilor mereu mai mari și mai complexe care revin partidului și statului au măsurile de perfecționare a formelor și metodelor conducerii vieții sociale.Consider că măsurile propuse Conferinței cu privire la perfecționarea activității Comitetului Central și organelor sale colective, a Marii Adunări Naționale, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, a organelor locale de partid și de .stat, organizațiilor obștești sînt de natură să îmbunătățească munca de conducere în toate domeniile, să ducă la eliminarea neajunsurilor subliniate în raportul prezentat.Intr-adevăr, deficiențele existen
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ALEXANDRU DRASTICI

Tovarăși,Lucrările Conferinței Naționale a partidului nostru se desfășoară în preajma aniversării unui eveniment de mare importanță pentru întregul popor — 20 de ani de la instaurarea Republicii. Drumul glorios străbătut de România în această perioadă scurtă din punct de vedere istoric a marcat profunde schimbări înnoitoare în edificarea noii societăți, în înflorirea națiunii socialiste. Nu există domeniu al vieții economice, sociale și spirituale a țării care să nu fi fost adînc înrîurit de transformările revoluționare care au avut loc.Factorul hotărîtor al marilor succese dobîndite de poporul nostru în construcția noii societăți îl constituie unirea muncitorimii, țărănimii, intelectualității și celorlalte categorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, în jurul partidului. Poporul s-a convins prin propria sa experiență că partidul comunist este exponentul fidel al intereselor sale vitale. Forța partidului își găsește izvorul în faptul că linia politică, hotărîrile sale sînt elaborate în colectiv, supuse dezbaterii comuniștilor, a maselor, ea întruchipînd astfel înțelepciunea partidului și a poporului.Mărețele victorii obținute în cele două decenii de construire a socialismului n-au fost dobîndite ușor. A trebuit să învingem numeroase greutăți și lipsuri, unele inerente începutului, altele care au apărut pe parcurs. Experiența ne-a demonstrat că mersul nostru înainte este indisolubil legat de studierea atentă si multilaterală a realității, de asigurarea unei depline concordanțe între linia politică a partidului și nevoile dezvoltării sociale, de aplicarea creatoare a învățăturii marxist-leniniste la condițiile concrete ale fiecărei etape pe care o parcurgem.Ansamblul măsurilor cuprinse în documentele Plenarei din 5—6 octombrie a.c., în Directivele Comitetului Central constituie o expresie a preocupărilor partidului nostru de perfecționare a tuturor laturilor vieții sociale, o continuare și un corolar al măsurilor luate după Congresul al IX-lea în diverse domenii de activitate. Profunzimea analizei și a măsurilor propuse pentru perfecționarea și conducerea economiei, hotărîrile cu privire la îmbunătățirea sistemului de salarizare și la dezvoltarea construcțiilor de locuințe, ca și principiile de bază adoptate de Plenara C.C. referitor la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a României și sistematizarea localităților rurale răspund pe deplin cerințelor actuale și exprimă grija partidului, inalta sa responsabilitate pentru destinele țării, concepție de largă perspectivă care caracterizează politica partidului nostru.Tovarăși,îmbunătățirea și perfecționarea sistemului de conducere a economiei este un proces continuu, cerut de progresul general al industriei, al întregii producții materiale și spirituale, care in condițiile revoluției tehnice științifice contemporane cunoaște nu puternic avînt.Sistemul închegat de măsuri cu privire la perfecționarea conducerii economiei naționale, pe care îl dezbatem în Conferința Națională a partidului, a fost elaborat în condițiile unei dezvoltări ascendente a economiei naționale. Partidul nos

te în organizarea activității de conducere, în repartizarea sarcinilor între cadrele din conducerea partidului și statului, în organizarea aparatului de partid și de stat, duc la suprapuneri și paralelisme, la risipă de forțe, diminuează răspunderea pentru sarcinile încredințate, influențînd totodată negativ asupra operativității în rezolvarea problemelor. Socotesc ca fiind foarte bine venită măsura ca de același domeniu de activitate să se ocupe un singur tovarăș din conducere, atît pe linie de partid, cît și pe linie de stat, precum și celelalte măsuri preconizate pentru îmbunătățirea organizării muncii de conducere, la nivelul central și la județe.Consider, de asemenea, pe deplin întemeiate cerințele cu privire la îmbunătățirea în continuare a activității guvernului, a ministerelor și celorlalte organe centrale de stat. Perfecționarea conducerii economiei naționale, atribuțiile largi care vor reveni centralelor industriale, întreprinderilor, ridică în fața ministerelor sarcini noi și tot mai complexe. în aceste condiții 
tru se preocupă continuu de perfecționarea formelor și metodelor de organizare și conducere a economiei deoarece, pe măsură ce înaintăm pe drumul de- săvîrșirii construcției socialiste, mecanismul economiei, întregii vieți sociale, devine mai complex ; inevitabil apare o ■ anumită discordanță intre noile cerințe și formele organizatorice existente.Datorită centralismului excesiv, a fenomenelor de tutelă măruntă din partea unor direcții generale, ministere și a altor organe centrale, inițiativa colectivelor din întreprinderi a fost deseori frînată. Ca urmare, nu au putut fi valorificate numeroase rezerve și posibilități existente în unitățile economice. întreprinderile nu au dispus pînăacum în suficientă măsură de anumite pîrghii care să stimuleze colectivele in folosirea cît mai deplină a fondurilor fixe și circulante, ceea ce a determinat în unele cazuri rețineri din partea întreprinderilor și chiar a ministerelor in stabilirea sarcinilor de plan, la nivelul posibilităților reale existente în unități ; uneori soluții raționale propuse pe plan local nu au putut fi aplicate operativ. Acordarea de atribuții mai largi întreprinderilor, prevăzută în proiectul de Directive, este de natură să creeze un climat favorabil fructificării capacității creatoare — științifice, tehnice și organizatorice — a potențialului existent în unitățile productive.Conducerea partidului și statului nostru concepe perfecționarea mecanismului economic ca un proces dinamic, de studiere și aplicare continuă a tot ceea ce este valoros, atît din experiența proprie, cît și din experiența altor țări. Numai în acest fel este posibil ca formele șj metodele de conducere a economiei socialiste să constituie în fiecare etapă pîrghii eficiente în valorificarea muncii sociale și a bogățiilor naturale, pentru progresul multilateral al societății. Se evidențiază, astfel, incă o dată, rolul conducător al partidului, care nu așteaptă să se ajungă la dificultăți în economie pentru a lua măsuri de remediere, ci. dimpotrivă, studiind permanent tendințele de dezvoltare, cerințele fiecărei etape, adoptă din timp măsuri pentru lichidarea neajunsurilor existente și prevenirea celor posibile, care s-ar agrava inevitabil în condițiile menținerii unor structuri și forme organizatorice învechite.Problemele perfecționării mecanismului de conducere a economiei naționale sînt extrem de complexe. Ele se pun cu acuitate în toate țările dezvoltate. Desigur, fiecare țară are propria sa experiență și propria sa viziune în care concepe procesul de perfecționare a conducerii economiei ; important este ca această experiență să fie examinată creator, realist, fără idei preconcepute și fără a copia forme și metode care nu corespund condițiilor specifice, naționale, fără a renunța la principiile sau formele verificate de viață. Marea forță a măsurilor preconizate în proiectul de Directive constă în aceea că ele, departe de a atenua sau știrbi atributele fundamentale ale economiei socialiste, — consolidează și dezvoltă consecvent aceste atribute. Așa cum se demonstrează în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu — document în care concepția și principiile puse de partid la baza întregii activități de perfecționare a conducerii și organizării economiei naționale își găsesc o înaltă și concludentă expresie — aceste măsuri sporesc rolul și răspunderea conducerii centrale, unitare a vieții economice, în condițiile îmbunătățirii formelor și metodelor de planificare, ale lărgirii democratismului orînduirii noastre sociale și de stat.în cadrul măsurilor de ridicare a nivelului calitativ al întregii noastre activități, un loc central îl ocupă creșterea rentabilității. Din inițiativa conducerii partidului se desfășoară o largă acțiune de rentabilizare a tuturor întreprinderilor și a fiecărui produs în parte. Ca urmare a măsurilor stabilite, încă din acest an au fost rentabili

trebuie stabilite cu precizie atribuțiile și răspunderile diferitelor ministere, precum și în cadrul fiecărui minister, trebuie întărit controlul asupra modului cum se înfăptuiesc hotărîrile partidului și guvernului, astfel încît eforturile cadrelor să fie îndreptate spre rezolvarea problemelor de conținut ale muncii, îndeplinindu-și înaltele îndatoriri ce le revin față de partid, față de întregul nostru popor.Tovarăși,Măsurile care vor fi hotărîte de Conferința Națională au o însemnătate deosebită pentru asigurarea progresului continuu și susținut al țării noastre. Dați-mi voie ca, în numele tuturor feroviarilor, să-mi exprim acordul deplin cu toate a- ceste măsuri și convingerea că hotărîrile ce vor fi adoptate vor întruni adeziunea întregului popor, vor da un nou și puternic impuls muncii pline de abnegație a harnicei noastre clase muncitoare, intelectualității, țărănimii, spre continua întărire a patriei socialiste.
(Cuvîntarea a fost subliniată prin 

vii și puternice aplauze).

zate peste 550 de produse, din ramurile industriei metalurgice, construcțiilor de mașini, chimiei și petrolului. Au devenit rentabile, în ansamblul lor, unele întreprinderi importante pentru economia națională, cum sînt : Combinatul de celuloză și hîrtie — Dej, Uzina Chimică — Pitești, Rafinăria din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Trustul de extracție a țițeiului — Tîrgu Jiu și multe altele. Aceasta dovedește că avem capacitatea ca toate sectoarele, toate domeniile să lucreze cu beneficii ; viața a- rată că sînt nefondate teoriile exprimate de unii specialiști, după care în economia socialistă anumite întreprinderi sau ramuri pot sau trebuie să rămînă nerentabile.Creșterea puternică a forțelor de producție, ridicarea calitativă a întregii noastre activități fac necesară introducerea pe scară largă — în întreaga economie — a metodelor și mijloacelor moderne de organizare științifică a producției și a muncii. Această problemă preocupă azi îndeaproape pe conducătorii din economie, cercuri largi de oameni de știință și de cercetători din toate țările dezvoltate ale lumii. Pentru eliminarea într-uu termen cît mai scurt a deficiențelor ce se mai manifestă pe linia organizării producției și pentru ridicarea nivelului de organizare a întreprinderilor în pas cu înzestrarea lor tehnică, conducerea partidului a hotărît desfășurarea unei largi acțiuni, organizate și coordonate pe plan central. Principalul obiectiv al acestei acțiuni este obținerea unor producții cît mai ri- ■ dicate, eliminarea dotațiilor de la buget și creșterea însemnată a rentabilității întreprinderilor, astfel încît — în următorii ani — să a- tingem nivelul productivității muncii, al manoperei specifice, al normelor de muncă realizate în țările cu industrie dezvoltată.Organizarea acestei acțiuni a necesitat o serie de măsuri pregătitoare, de consultări. cu specialiști din. diferite domenii de activitate, studierea experienței acumulate,în alte țări, ceea ce a permis o conturare mai clară a direcțiilor in care trebuie acționat în funcție de condițiile concrete existente în țara noastră. Această perioadă s-a caracterizat și printr-o intensă muncă de convingere a cadrelor asupra importanței organizării pe baze științifice a producției și a muncii, în care a trebuit să învingem și unele fenomene de conservatorism și rutină. Deși a trecut un timp relativ scurt de la inițierea acestor acțiuni, se constată că acolo unde a existat preocupare rezultatele nu au întârziat să se arate. In întreprinderi s-au găsit forțe care să conceapă și să realizeze îmbunătățiri și modernizări de fluxuri tehnologice, raționalizări in amplasarea utilajelor și folosirea mai completă a suprafețelor și capacităților instalate și alte asemenea măsuri. De pildă, sporul de producție față de prevederile cincinalului propus de Ministerele Industriei Metalurgice, Construcțiilor de Mașini și Petrolului pentru anul 1968, ca rezultat al măsurilor pe linia organizării științifice a producției și a muncii, reprezintă circa 2,5 miliarde lei. Numai întreprinderile stabilite ca etalon, în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției în industria constructoare de mașini, și-au propus să realizeze în anul viitor o producție globală suplimentară de 305 milioane lei. Printre acestea se numără uzine importante pentru economia națională ca Uzinele constructoare de mașini Reșița, „Tractorul" Brașov, „Grivița Roșie" București, „Electroputere" Craiova și altele.Sarcina noastră este de a mobiliza în continuare forțele pentru dezvoltarea acestei acțiuni și de a crea condiții ea sarcinile curente să nu diminueze preocuparea colectivelor formate în acest scop. Aceasta se impune cu atît mai mult, cu cît — așa cum se subliniază si în documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționale — organizarea pe baze științifice a producției și a muncii, mai ales în condițiile dezvoltării impetuoase a forțelor de producție, este o acțiune care trebuie să se desfășoare pe un front larg, în mod susținut, continuu. De mare importanță este ca, paralel cu activitatea de descoperire a unor soluții noi și procedee moderne, să se desfășoare o muncă intensă pentru general'zarea și aplicarea, în toate întreprinderile similare sau
(Continuare în pag. a V-a)
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Conferința Națională a Partidului Comunist Român
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ALEXANDRU DRĂGHICI
(Urmare din pag. a IV-a) cu profil înrudit, a acelor metode care și-au dovedit în practică eficienta în creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității și reducerea prețului de cost In acest sens trebuie evidențiată utilitatea cabinetelor de informare tehnico- economică organizate din inițiativa comitetelor regionale de partid.Pornind de la experiența căpătată pînă acum, și trăgînd concluzii din unele deficiențe care s-au manifestat, ca urmare a insuficientei îndrumări și coordonări, consider binevenită propunerea ca — atît în întreprinderi, cît și la nivelul centralelor industriale, al ramurilor respective — să se înființeze compartimente care să se ocupe nemijlocit de studii și cercetări privind organizarea, la un nivel superior, pe baze științifice a producției și a muncii, precum și de aplicare în practică a măsurilor preconizate. în aceste compartimente să fie atrase cadre bine pregătite, din rîndul celor mai buni ingineri, tehnicieni, economiști cu experiență îndelungată în producție, receptivi la soluțiile noi, capabili să rezolve în cele mai bune condițiuni sarcinile de răspundere trasate de către conducerea partidului. Stabilirea acestui cadru organizatoric se impune cu atît mai mult cu cît o seamă de probleme, cum sînt sistemul informațional, pregătirea Cadrelor de specialiști în acest domeniu, se cer a fi rezolvate în mod unitar pe întreaga economie.Complexul de măsuri supuse dezbaterii Conferinței Naționale a partidului va permite crearea unui cadru favorabil aplicării operative a metodelor moderne în organizarea producției și a muncii.Un rol important în acest sens îl vor avea centralele industriale care vor asigura condiții prielnice valorificării inițiativei celor ce muncesc, vor da un nou avînt activității productive, întărindu-se răspunderea tuturor organelor și cadrelor de conducere în îndeplinirea sarcinilor incredințate. Prin forma de organizare preconizată, prin natura sarcinilor și competențelor atribuite, centralele industriale vor fi în măsură ca, prin preluarea unora din atribuțiile actuale ale ministerelor și ale altor organe centrale, să rezolve în condiții mai bune problemele pe care le pune activitatea economică. Fiind un organ lucrativ, de sine stătător, organizat pe principiul gestiunii economice, dispunînd de mijloace financiare și de dreptul de a contracta credite bancare, centralele industriale vor avea la îndemînă toate mijloacele cerute de aplicarea operativă a măsurilor pe care le găsesc necesare pentru desfășurarea activității productive în condițiile unei eficiențe economice maxime. Noi am acumulat pînă acum o oarecare experiență în această direcție. Lărgindu-se mai mult competența unor întreprinderi, chiar în forma actuală de organizare, au fost obținute unele rezultate bune.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

Am ascultat cu deosebită atenție Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și am fost deosebit de impresionat de înalta sa ținută științifică, de claritatea cu care înfățișează probleme de mare însemnătate pentru viitorul țării și al întregii națiuni. Ex- primîndu-mi adeziunea totală față de măsurile preconizate în raport, aș dori să subliniez că ele reprezintă o soluționare originală și competentă a aspectelor tot mai complexe pe care le ridică dezvoltarea economiei, științei și culturii românești în anii socialismului. Găsirea celor mai adecvate forme de conducere și organizare a întregii economii, ca și stabilirea direcțiilor principale de dezvoltare în viitor — probleme majore ale întregii națiuni — sînt nemijlocit legate de grandioasa activitate pe care partidul nostru o desfășoară în toate domeniile. Ele ilustrează în mod strălucit creșterea rolului conducător al partidului în toate compartimentele vieții sociale.Făcînd un bilanț al marilor realizări înregistrate de poporul român pe drumul construcției socialiste, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român accentua necesitatea ridicării întregii activități economice pe o treaptă calitativ superioară, condiție primordială a înfăptuirii o- biectivelor desăvîrșirii construcției socialiste.

In 11 întreprinderi constructoare de mașini — în care se aplică experimental unele măsuri derogatorii de la actuala legislație — volumul beneficiilor peste plan in perioada experimentală a fost dublu față de rezultatele obținute în lunile anterioare. Spre exemplu, Uzinele „Electronica" București, care în primul semestru al acestui an au realizat circa 9,5 milioane lei beneficii peste plan, în următoarele 4 luni — prin aplicarea experimentală a acestor măsuri — au obținut suplimentar beneficii de 16 milioane lei. Schela Boldești, care în trimestrul III era planificată să lucreze cu dotații de la buget, a reușit ca în perioada de experimentare a măsurilor menționate să elimine total dotațiile și să obțină beneficii de peste 2,5 milioane lei Experiența arată că în toate întreprinderile există numeroase rezerve interne a căror punere în valoare poate să ducă la obținerea unor însemnate beneficii, la economisirea de valută, la lichidarea unor locuri strangulate în procesul de producție. Un rol de seamă revine autoutilării, preocupării de a folosi judicios creditele de mică mecanizare. Sînt cunoscute rezultatele bune obținute în acțiunea de autoutilare de unele întreprinderi din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, cum sînt Uzinele „Electroputere" Craiova, Uzina de Autocamioane Brașov, „Electronica" București. Uzina de vagoane Arad și altele.Noua formă de organizare și conducere va evita situațiile întîlnite pînă în prezent cînd, datorită defecțiunilor în organizarea cooperării între întreprinderi, nu se realizează sortimente de mare importanță pentru economia națională. La fabricarea unor tipuri de boghiuri pentru vagoane, spre e- xemplu, la care concură în prezent Uzinele „23 August", „Pro- gresul“-Brăila, Uzina mecanică- Timișoara sau Uzina mecanică de reparat material rulant-Iași, din cauza deficiențelor în coordonarea graficelor și în organizarea cooperării apar frecvent fenomene de neritmicitate în realizarea produsului finit. Prin gruparea în cadrul fiecărei centrale a unui număr de întreprinderi selecționate pe principiul ramurii de producție și al participării la realizarea unor produse complexe, se va crea posibilitatea extinderii tipizării produselor, profilării și specializării mai judicioase a întreprinderilor, se va îmbunătăți și lărgi cooperarea între întreprinderile componente.Una din problemele de importanță deosebită care își va găsi rezolvarea prin organizarea centralelor industriale este aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor, activitate care în prezent ocupă un număr exagerat de mare de sa- lariați. Stabilindu-se ca principalele materii prime și materiale, precum și cele deficitare sau provenind din import, să fie procurate prin intermediul centralelor, se creează condiții pentru asigurarea la timp a materialelor cerute de procesul de producție — întreprin
Trăim o epocă de profunde prefaceri în știință și tehnică, cu adînci repercusiuni asupra dezvoltării forțelor de producție. Caracteristica e- sențială a acestei revoluții tehnico-științifice contemporane constă în întrepătrunderea organică a științei cu producția, în transformarea producției în „știință material creatoare", iar a științei într-o funcție a producției, ceea ce e sinonim cu transformarea științei într-o forță de producție. Așa cum se subliniază în documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967, „prin rolul său considerabil în asigurarea progresului tehnic al economiei moderne, prin implicațiile profunde a- supra tuturor ramurilor, cercetarea tehnică-știin- țifică se integrează în procesul de ansamblu al reproducției sociale, ca una din cele mai importante faze ale acesteia, se încorporează în însăși producția materială".Dată fiind natura complexă a problemelor care constituie obiectul cercetării, elucidarea cît mai completă și competentă a acestora nu mai poate fi o chestiune individuală legată de activitatea unor colective restrînse, izolate. Astăzi cercetarea, ca și știința în general, au dobîndit un pronunțat caracter colectiv, angajează cadre de specialiști cu profil diferit, utilizează o bază materială diversă și apelează la o intensă circulație a informației științifice. De aceea colaborările dintre colectivele de cercetare constituie o necesitate obiectivă, căreia trebuie să i se supună atît nucleele de cercetare din producție, cît și cele existente în institutele de cercetare. Numai astfel poate deveni posibilă întrepătrunderea științei cu producția. Firește, asemenea legături s-au stabilit la noi; unele din ele cunosc o frumoasă tradiție și au dus la rezultate remarcabile în economia țării noastre. Dar, din sporadice cum sînt actualmente, ele trebuie să se generalizeze. Generalizarea colaborărilor dintre oamenii de știință și producție este posibilă numai printr-o judicioasă orientare a tematicii de cercetare din institutele de cercetare și de învățămînt superior. Ea este în avantajul ambelor părți — și al producției, be- 

derile urmînd să se ocupe de procurarea celorlalte materiale necesare, prin relații directe cu furnizorii interni. Totodată se vor reduce stocurile supranormative și se vor introduce mai ușor în circuitul economic materialele care devin disponibile. Un rol important în îmbunătățirea aprovizionării tehnico- materiale îl va avea și reorganizarea rețelei de baze de aprovizionare și desfacere ; în reprofilarea acestora va trebui să se țină seama într-o măsură mai mare de specificul diferitelor ramuri de producție, de volumul și nomenclatorul produselor, de fluxul rațional între producător și consumator. înființarea oficiului de aprovizionare și desfacere a metalului va influenta favorabil asupra operativității în asigurarea cu metal. In același timp însă va trebui să găsim forme a- decvate care să permită, în cazul tuturor materiilor prime și materialelor, o aprovizionare ritmică și operativă. De altfel, în direcția a- provizionării tehnico-materiale vor trebui luate măsuri eficiente în timpul cel mai scurt pentru a asigura o ritmicitate optimă pe întreaga industrie, ceea ce va permite îndeplinirea exemplară a planului pe anul 1968, în condițiile unor balanțe mai strînse și a unor stocuri mai reduse.In condițiile lărgirii competenței întreprinderilor și centralelor industriale vor crește volumul și complexitatea problemelor ce se cer a fi rezolvate în mod operativ. In legătură cu aceasta, capătă o deosebită însemnătate aplicarea principiului conducerii și muncii colective, promovat cu perseverență de partidul nostru, care și-a dovedit în practică eficacitatea.Tovarăși,Măsurile preconizate în proiectul de Directive al Comitetului Central privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale au găsit un larg ecou și o deplină aprobare în rîndul maselor de oameni ai muncii. Larga dezbatere publică a acestor măsuri importante pentru destinele țării, pentru ridicarea nivelului de trai al poporului a constituit încă o dovadă a înaltului democratism ce caracterizează activitatea Partidului Comunist Român. Discuțiile vii, interesante care au avut loc în întreprinderi, instituții, în conferințele regionale de partid, propunerile judicioase care au fost făcute demonstrează încă o dată caracterul științific al politicii economice a partidului nostru, faptul că măsurile preconizate coincid întru totul cu părerile maselor de oameni ai muncii, corespund intereselor Ier. Aceasta constituie o garanție sigură că întregul nostru popor va lupta cu hotărîre pentru aplicarea în viață a măsurilor pe care Conferința Națională a partidului le va adopta, contribuind în felul acesta la dezvoltarea în continuare a economiei noastre socialiste, la înflorirea multilaterală a României.
(Cuvintarea a fost subliniată prin 

vii și puternice aplauze).

ION URSUneficiara introducerii de tehnică nouă, superioară, în urma aplicării rezultatelor cercetării, dar și al unităților de cercetare, care în urma valorificării cercetării își pot dezvolta baza materială prin autofinanțare. Legată de aceasta este și eliminarea concomitentă a. costisitorului import de tehnică.Convențiile de colaborare, acele angajamente reciproce care reglementează obligațiile și drepturile părților contractuale se cer însă îmbunătățite ; ele trebuie să cîștige în suplețe, în capacitatea de adaptare la condiții noi ce se pot ivi în cursul cercetării și în special în privința prevederilor relative la valorificarea rezultatelor cercetării. Proiectul de Directive prevede includerea în prețul de cost a cheltuielilor legate de cercetare; adoptarea acestei măsuri o considerăm binevenită, deoarece va contribui substanțial la perfecționarea sistemului de finanțare a activității de cercetare științifică, prin înlăturarea unei serii de intermediari care acționează astăzi între nucleul de cercetare și sursa de finanțare a cercetării. Debarasarea de balastul unor forme birocratice, generate de acești intermediari, va da un impuls nou cercetării pe bază de colaborare.In condițiile contemporane, cînd inteligența a devenit cea mai scumpă „marfă" pe piața mondială, finalizarea cu maximă operativitate a cercetărilor a dobindit o acuitate deosebită. Ea se înscrie printre principalii factori de progres. De aceea, considerăm că a- cest aspect nu trebuie să scape nici cercetătorilor și nici forurilor coordonatoare și de conducere a cercetării științifice. Finalizarea rezultatelor cercetării trebuie să constituie unul din obiectivele care se pun chiar din momentul stabilirii colaborării și ea trebuie urmărită cu multă atenție, deoarece întârzierile costă, în afară de mijloace, Si timp, mărind pericolul uzurii morale.Documentele plenarei stabilesc sarcinile ce revin Consiliului Național al Cercetării Științifice în organizarea și dirijarea planificată a cercetării din țara noastră. Orientîndu-se după necesitățile concrete ale economiei noastre și luînd în considerare dezvoltarea vertiginoasă a științei pe plan mondial, C.N.C.S. trasează direcții noi de cercetare, prevede dinamica viitoarelor cadre de specialiști, participînd astfel din plin la traducerea în viață a politicii partidului nostru în opera de construi

re a socialismului în România. In- fluențînd direct asupra rezultatelor cercetării științifice, factorii organizare și planificare au jucat și vor juca un rol de prim ordin. A- pariția Scienticii ca știință despre știință, pe planul cunoașterii și ridicarea problemelor organizării științifice la rangul de politică de stat constituie o ilustrare elocventă în acest sens.Ca delegat al organizației regionale de partid Cluj la lucrările Conferinței Naționale a P.C.R. exprim adeziunea totală a oamenilor de știință și cultură din această parte a țării față de proiectele de directive elaborate în plenara C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967.Centrul universitar și academic clujean are o veche și bogată tradiție în domeniul cercetării științifice, dezvoltată de reputați oameni de știință și de pleiada de tineri cercetători entuziaști, formați în anii puterii populare. Aici se desfășoară o intensă activitate creatoare în domeniul literelor și artelor, în cel al istoriei și filozofiei, în domeniul științelor naturii și al tehnicii, cane se integrează în necesitățile economiei și culturii din țara noastră.In calitate de fizician, permi- teți-mi să mă refer în special la unele probleme legate de valorificarea cercetărilor de fizică în economia națională. Astfel. în cadrul Laboratorului de corp solid al U- niversității clujene, ca urmare a unor cercetări pe bază de convenție de colaborare cu Ministerul Industriei Chimice, s-a elaborat tehnologia de fabricare a unor seroi- conductori necesari în industria noastră chimică. De asemenea, la Institutul de fizică atomică, secția Cluj, s-a realizat în colaborare cu specialiști din alte unități un cazan termic de mare randament, cu posibilități de utilizare în rețeaua de termoficare. Pe lîngă acest început modest, în ceea ce privește finalizarea cercetărilor de fizică din Cluj, la noi în țară există și alte cazuri de astfel de cercetări, cele mai numeroase sînt la I.FA. București, Institutul de fizică București și la unele catedre universitare.Ținînd însă seama de condițiile create cercetărilor în fizică și în special de sarcinile de perspectivă, care sînt cuprinse în programul de cercetare elaborat de C.N.C.S., atenția fizicienilor clujeni, ca și a celor din țara întreagă, se îndreaptă spre rezolvarea unor probleme majore, printre care și cele legate de programul de dezvoltare a energeticii nucleare din tara noastră.Documentele adoptate de Congresul al IX-lea al P.C.R. prevăd că pînă în anul 1975 să fie date în funcțiune centrale nuclearo- electrice. în legătură cu introducerea și dezvoltarea energeticii nucleare în țara noastră, fizicienilor le revin spre rezolvare o serie de probleme de cercetare de o deosebită complexitate. Stabilirea sarcinilor ce revin cercetării decurg din amploarea și ritmul de dezvoltare a energeticii nucleare, din compararea stadiului actual al e- nergeticii nucleare pe plan mondial cu diferitele filiere de reactoare termice, care au fost verificate în exploatarea industrială. Plecînd de la această situație, trebuie să găsim asemenea soluții de perspectivă Care să corespundă specificului țării noastre. In acest sens, trebuie scoase în evidență toate aspectele legate de contribuția posibilă a economiei proprii la realizarea și asigurarea funcționării centralelor nuclearo-electrice, stabilind în efortul material cota parte a importului și cota parte a contribuției interne. Din multitudinea de probleme, considerăm ca esențiale următoarele direcții de cercetare : studiul comportării materialelor nucleare, combustibili, moderatori, perfecționarea și creșterea gradului de economicitate a tehnologiilor nucleare, îmbunătățirea transferului de căldură, extinderea și perfecționarea soluțiilor privind automatizarea complexă a reactoarelor și instalațiilor energetice nucleare. Studiile de perspectivă trebuie să includă pregătirea fazelor viitoare întrevăzute astăzi pentru dezvoltarea energeticii nucleare, perfecționarea continuă a tipului ales pentru prima etapă, optimizarea pe elemente și pe ansambluri și corelarea acestora cu dinamica de pregătire a specialiștilor. Nu poate fi neglijată nici problema găsirii unor soluții adecvate țării noastre pentru tratarea și depozitarea deșeurilor radioactive, precum și dezvoltarea studiilor dozimetrice privind efectele radiațiilor asupra organismului omenesc.Tovarăși,Avem convingerea că realizarea acestor obiective care stau în fața fizicienilor are sorți de izbîndă sigură. Are sorți de izbîndă deoarece ne stau garanție măsurile ce se preconizează în cadrul proiectului de Directive cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale. Animați de un profund patriotism, alături de ceilalți oameni de știință, din țara noastră, fizicienii clujeni se angajează la traducerea în viață a directivelor care vor fi adoptate la prezenta Conferință Națională a partidului.Ne însuflețește gîndul că această pîrghie a științei este mînuită astăzi de poporul nostru în slujba idealurilor mărețe de ridicare materială și culturală, de progres și pace. Prin toate tradițiile trecutului său, cît și ale prezentului, prin capacitatea creatoare de valori de care dă în permanentă dovadă, poporul nostru este capabil să se situeze la un loc de frunte pe plan mondial și sub raportul nivelului științei și tehnicii. Acestui scop îi consacrăm, sub îndrumarea partidului, toată energia și priceperea noastră.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI DUMITRU BALALIA

Permiteți-mi ca, de la această înaltă tribună, să transmit conducerii partidului nostru, delegaților la Conferința Națională a P.C.R., aprobarea unanimă a comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii din regiunea Ploiești față de politica generală a partidului, față de complexul de măsuri elaborat de Plenara Comitetului Central din octombrie 1967 în vederea perfecționării conducerii și planificării economiei naționale.Analiza exigentă, plină de răspundere a fenomenelor social-eco- nomice din țara noastră, a experienței dobîndite, cît și a rezultatelor obținute în anii construcției socialiste, demonstrează convingător capacitatea partidului de a sesiza cu promptitudine cerințele legilor economice obiective de dezvoltare a societății noastre socialiste și de a da răspuns acestora în deplină concordanță cu particularitățile de dezvoltare a țării noastre. Este un merit deosebit al conducerii partidului faptul că, sesizând problemele noi și complexe pe care le ridică construcția socialismului în patria noastră, prezintă soluții constructive și originale pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea cu privire la perfecționarea continuă a întregii vieți economice și sociale a României socialiste.Dezbaterea documentelor plenarei de către oamenii muncii în organizațiile de partid, în conferințele regionale și supunerea lor spre aprobare Conferinței Naționale a P.C.R. . conferă acestor documente o însemnătate istorică deosebită, ele constituind o expresie a voinței întregului nostru popor.Documentele pe care le dezbate Conferința< noastră reflectă preocuparea permanentă a conducerii partidului ca, respectînd principiile generale de conducere și organizare a economiei socialiste, cum sînt : creșterea rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate, a rolului statului în planificarea economiei naționale, aplicarea consecventă a centralismului democratic și a conducerii și muncii colective, să găsească în permanență formele și metodele corespunzătoare fiecărui stadiu de dezvoltare a societății socialiste.Rezultatele ultimilor doi ani confirmă eficacitatea metodei folosite în elaborarea și fundamentarea actualului cincinal, cînd pentru prima oară s-au stabilit obiectivele principale ale tuturor ramurilor și întreprinderilor pe întreaga perioadă de cinci ani și pe fiecare an în parte.Apreciem în mod deosebit metoda nouă, originală de planificare a economiei naționale, metodă care se aplică în prezent la organizarea și elaborarea planului cincinal pe anii 1971—1975 și a schiței de dezvoltare pe perioada 1976—1980. Faptul că nu s-au mai trimis din parter organelor centrale cifre de coritro., că fundamentarea planului se efectuează de jos cu participarea largă a unui număr mare de specialiști, oameni de știință, lucrători din aparatul de partid și de stat, conducători din economie, care cunosc cel mai bine condițiile concrete și rezervele existente la fiecare loc de muncă, constituie o nouă și puternică afirmare a centralismului democratic în conducerea planificată a economiei. Prin
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CICERONE GORUNESCU

Măsurile cu privire la perfecționarea conducerii și planificării e- conomiei naționale, supuse astăzi, 

această participare de masă la lucrările pregătitoare, elaborarea planului și a măsurilor necesare aplicării lui va deveni rodul gîndirii comune, creația întregului popor.Această metodă nouă creează, de asemenea, condiții și posibilități de a se elabora mai multe variante de plan și de a se analiza influența fiecărei variante asupra diferitelor sectoare ale e- conomiei, de a se evalua cu mai multă exactitate efectele lor economice și sociale, imediate și de perspectivă.Tovarăși,In proiectul de Directive un loc important îl ocupă organizarea științifică a producției și a muncii, latură esențială a conducerii eficiente a economiei.în cursul acestui an, și în regiunea noastră, în toate întreprinderile a fost inițiată acțiunea pentru perfecționarea organizării producției și a muncii. Cu acest prilej au fost scoase la iveală numeroase rezerve de creștere a producției și a productivității muncii, de îmbunătățire a calității și de reducere a prețului de cost al produselor. Studiile efectuate în cadrul acestei acțiuni au evidențiat posibilități de sporire a producției globale industriale pînă în anul 1970 cu 4.5 miliarde lei, precum și a beneficiilor cu 1 500 000 000 lei.Măsurile aplicate pînă în prezent au avut un efect deosebit în îndeplinirea sarcinilor încă din a- cest an Pe 11 luni s-au obținut peste plan : o producție globală industrială în valoare de 415 000 000 lei, realizată exclusiv pe seama creșterii productivității muncii, e- conomii la prețul de cost pe 9 luni de 232 000 000 lei și beneficii suplimentare în valoare de 304 000 000 lei.O excepțională importanță practică o au măsurile privind lărgirea atribuțiilor întreprinderilor în organizarea și dirijarea activității lor, paralel cu creșterea rolului conducerii planificate a economiei.Rezultatele obținute de cele 17 întreprinderi din regiune, care, pe baza hotărîrilor Consiliului de Miniștri, experimentează unele măsuri de îmbunătățire a planificării, finanțării, creditării și de întărire a cointeresării și răspunderii materiale, permit să se evidențieze încă de pe acum unele concluzii pozitive Astfel, schela de extracție a țițeiului Boldești, planificată pe anul în curs cu pierderi în valoare de 10 500 000 lei, a reușit — ca urmare a acestor măsuri ■— să renunțe la dotația de stat și să devină rentabilă. Același lucru au făcut întreprinderea minieră Ploiești, Uzina mecanică Poiana Cîm- pina și altele, ceea ce confirmă necesitatea și justețea măsurilor propuse.Pentru regiunea Ploiești, care ocupă unul din primele locuri pe țară în ceea ce privește volumul producției destinate exportului, are o deosebită însemnătate prevederea din proiectul de Directive referitoare la transferarea unor competențe de export centralelor și marilor uzine. Participarea directă a producătorilor la prospectarea pieței externe va permite adaptarea mai operativă a producției la cerințele acesteia și creșterea răspunderii pentru fabricarea și livrarea mărfurilor potrivit prevederilor contractuale.Cunoașterea rnai precisă a conjuncturii și a tendințelor evoluției pieței externe va face posibilă planificarea mai judicioasă a producției în perspectivă, diversificarea producției și lărgirea gamei de produse ce pot fi oferite beneficiarilor externi, îndeosebi în ceea ce privește utilajul petrolier, produsele petrolifere și petrochimice, care au o pondere însemnată în exportul regiunii. în același timp, contactul nemijlocit cu piața externă dă producătorilor posibilitatea de a cunoaște capacitatea de concurență a mărfurilor noastre și de a lua măsurile necesare pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, pentru creș
după o largă dezbatere publică, aprobării Conferinței Naționale a P.C.R., exprimă grija deosebită a partidului nostru pentru îmbunătățirea continuă a formelor și metodelor de organizare și conducere a vieții economice și sociale. O analiză atentă a măsurilor preconizate a- rată limpede că principalul lor obiectiv este creșterea eficienței economice în toate sectoarele și ramurile economiei, prin folosirea mai deplină a avantajelor orînduirii socialiste și valorificarea superioară a resurselor țării.După cum a subliniat în repetate rînduri conducerea de partid, un rol de prim ordin în această direcție revine perfecționării organizării interne a producției și muncii în fiecare întreprindere și unitate economică.Viața ne-a demonstrat că, în condițiile actuale, asigurarea unei 

terea gradului de rentabilitate a exportului.în regiunea noastră este concentrată aproape întreaga activitate de cercetare aplicativă în domeniul forajului, extracției, prelucrării și chimizării țițeiului, precum și o mare parte din activitatea de proiectare în aceste domenii. Măsurile preconizate în proiectul de Directive cu privire la dezvoltarea cercetării științifice și a cooperării tehnico-științifice cu alte țări vor contribui, fără îndoială, la o mai intensă și mai operativă valorificare pe plan extern a potențialului de cercetare și proiectare de care dispune regiunea noastră și care astăzi este insuficient cunoscut în străinătate.Institutele de cercetare din regiune pot oferi în străinătate, sub formă de licență sau cooperare, procedee de prelucrare și chimizare a țițeiului, prestații științifice pentru care au capacitatea și experiența necesară, iar institutele de proiectare pot livra documentații pentru rafinării, pentru instalații de dezbenzinare, de depozitare, tratarea și transportul țițeiului și alte instalații. Trebuie însă luate măsuri, în lumina proiectului de Directive, pentru simplificarea legăturilor dintre institutele de specialitate și beneficiarii externi, pentru ca realizările inteligenței românești să fie mult mai larg și mai operativ cunoscute și puse în valoare peste hotare.în același timp, trebuie arătat că industria petrolieră din țara noastră plătește încă un tribut destul de mare cercetării străine. Iată de ce este necesar să se perfecționeze în continuare rețeaua unităților de cercetare în domeniul petrolului, în vederea profilării lor, în primul rînd pe elaborarea de procedee tehnologice și procedee noi, care să poată fi valorificate atît în țară, cît și pe piața externă, la un nivel competitiv corespunzător. Legat de aceasta doresc să arăt că, la dezbaterea proiectului de Directive în institutele de cercetare și proiectare din regiune, s-a făcut propunerea de a se studia oportunitatea înființării unui Institut Național de Hidrocarburi, în competența căruia să intre întreaga activitate de cercetare în domeniul extracției, prelucrării și chimizării țițeiului și a gazelor. Aceasta va înlătura paralelismele existente în prezent și fărîmițarea forțelor, va permite organizarea unor colective puternice de specialiști, capabile să rezolve într-un ritm susținut sarcinile cercetării științifice, folosirea mai eficientă a bazei materiale și a spațiilor de cercetare, precum și intensificarea exportului în tot mai multe țări a rezultatelor cercetării științifice românești.Documentele pe care le dezbatem la conferință oferă soluții realiste, științifice și eficiente pentru rezolvarea multiplelor probleme ce se ridică în diferite sectoare ale activității economice și sociale. în a- celași timp, ele pun sarcini tot mai mari în fața partidului, al cărui rol conducător și ale cărui răspunderi cresc pe măsura dezvoltării construcției socialiste în patria noastră.Comitetul regional de partid Ploiești consideră că principala sa sarcină este în prezent organizarea traducerii în viață a hotărîrilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului.în acest sens, vom sprijini organizațiile de partid să-și exercite cu competență sporită rolul de conducător politic, să-și perfecționeze continuu stilul și metodele de muncă, în vederea abordării eficiente a diferitelor laturi ale activității e- conomico-financiare a întreprinderilor, să desfășoare o intensă, muncă politică de masă pentru antrenarea tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea integrală a hotărîrilor partidului nostru.Vă încredințez, tovarăși, că oamenii muncii din regiunea Ploiești — în frunte cu comuniștii — vor depune eforturi neobosite pentru ca măsurile ce vor fi adoptate la Conferința Națională a partidului să prindă viață în realizări noi și tot mai mari, pe măsura cerințelor actuale și a posibilităților create de politica înțeleaptă a partidului, pentru înflorirea patriei noastre și prosperitatea poporului român.
eficiențe maxime în utilizarea mijloacelor de producție și a forței de muncă nu este posibilă fără e- forturi susținute pentru așezarea organizării producției și a muncii pe baze moderne, științifice, în fiecare întreprindere.Ca și în alte unități economice, în uzina „23 August" în care lucrez se desfășoară în prezent o largă activitate pentru organizarea rațională a producției și a muncii.în această importantă acțiune colectivul uzinei a avut cinstea să primească sprijinul direct al conducerii partidului, personal al tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, care prin indicațiile sale prețioase ne-a ajutat și ne-a stimulat să obținem rezultate tot mai bune în activitatea noastră. Raportăm Conferinței că prin a- plicarea unui întreg complex de măsuri tehnice, economice și organizatorice, productivitatea muncii a crescut cu peste 17 la sută în ultimele 5 luni ale acestui an, față de semestrul I al acestui an. Rezultate bune s-au obținut și în domeniul calității produselor, al re-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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(Urmare din pag. a V-a)

bază de licențe achi- import. O astfel de a stimulat interesul pentru organizarea

ducerii cheltuielilor de producție și sporirii beneficiilor.în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, colectivul nostru a acordat o deosebită atenție îmbunătățirii structurii oiganizatorice a uzinei, corespunzător cerințelor moderne ale conducerii producției. Pe baza experienței proprii și a studierii modului de organizare a unor uzine similaie din țară și din străinătate, a fost elaborată o nouă organigramă. respectiv un nou regu- ■ lament de organizare și funcționare a întreprinderii.Ținînd seamă de specificul uzinei noastre, în noua structură organizatorică am acordat o atenție sporită întăririi sectoarelor de pregătire a fabricației și îndeosebi celor de concepție care au un rol hotăritor în modernizarea produselor noastre la nivelul tehnicii mondiale. Deși în uzina noastră avem un puternic nucleu de ingineri, trebuie să arăt că pînă nu de mult, ca urmare a unei concepții greșite de subapreciere a potențialului nostru tehnic, am mers pe linia de a executa principalele mașini și utilaje pe ziționate din orientare nu întreprinderii corespunzătoare a unor puternice compartimente de concepție, ci, dimpotrivă, a condus la folosirea nerațională a cadrelor tehnice, mulți specialiști fiind utilizați la copierea sau adaptarea documentațiilor tehnice importate. în a- celași timp, un număr mare de eadre tehnice valoroase au fost antrenate în activitatea de dispecerat și urmărire a producției sau chiar în munci administrative.Pentru a se evita în viitor o a- semenea situație, în noua structură am prevăzut compartimente distincte de cercetare și proiectare, în care sînt antrenate principalele forte tehnice de care dispune uzina și s-a stabilit un complex de măsuri pentru îmbunătățirea activității interne de concepție și proiectare, pentru întărirea colaborării cu institutele departamentale și eu cele din învățămîntul superior, în acest fel, vom putea diversifica ți moderniza continuu sortimentele de fabricație, reduce simțitor ciclul de asimilare a noilor mașini și utilaje.Rezultatele obținute pînă în prezent confirmă justețea măsurilor luate. în acest an am proiectat și este în execuție o locomotivă de
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI SZASZ DOMOKOS

Alături de întregul popor, oamenii muncii din raionul Tîrgul Secuiesc aprobă din toată inima documentele Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din octombrie, supuse dezbaterii Conferinței Naționale a partidului. Ei văd în conținutul a- cestor documente competența și spiritul realist cu care partidul, conducerea sa, rezolvă multiplele probleme ale vieții țării noastre.Oamenii muncii — români și secui — din raionul Tîrgul Secuiesc trăiesc și muncesc laolaltă, înfrățiți într-o cauză unitară — înflorirea patriei comune, Republica Socialistă România. Această frăție s-a călit în focul luptelor comune împotriva asupririi. Românii și secuii au fost alături în oștile lui Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul. In anul 1848, sub conducerea lui Gabor A- ron, secuii au luptat pentru scuturarea jugului habsburgic Astăzi, sub soarele socialismului biruitor, datorită politicii naționale juste, marxist-leniniste. a partidului, frăția dintre românii și secuii de pe meleagurile noastre a căpătat un conținut nou și mai adînc. Oame- Tîrgul Secuiesc, , Păpătiți, s-au înfrățit penii muncii din Covasna, Zăbal? Zagon, Bretcu, Ojdula veci ; ei muncesc și trăiesc împreună, fiind însuflețiți de un cald patriotism. Aprobarea deplină, unanimă manifestată de oamenii muncii. indiferent de naționalitate, față de documentele Plenarei din octombrie, constituie o mărturie a încrederii maselor în politica înțeleaptă. marxist-leninistă a Partidului Comunist Român.în cele ce urmează, doresc să mă opresc asupra unor probleme cu privire la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a României și sistematizarea localităților rurale.

Diesel care se achiziționau prezent din import vest, care va aduce o eeono- 10 milioane lei valută a-

150—250 C.P., se finalizează proiectul de execuție al unui motor Diesel de 200 C.P , ambele concepții proprii ale colectivului uzinei; de asemenea, lucrăm la asimilarea, în colaborare cu alte întreprinderi din țară, a unor subansamble, apa- rataje pentru locomotivele hidraulice, pînă în acțiune mie de nual.în elaborarea noii scheme s-au a- vut în vedere delimitarea riguroasă a sarcinilor fiecărui compartiment al uzinei înlăturarea unor verigi intermediare inutile, evitarea suprapunerilor și paralelismelor existente, precum și a fenomenelor birocratice generate de multiplele avizări reciproce între diversele sectoare din cadrul uzinei în același timp, am urmărit să se acorde drepturi mai largi, bine precizate, conducătorilor producției, la diferite nivele, în adoptarea unor hotărîri și decizii necesare bunei desfășurări a activității curente de producție Ne propunem ca, în continuare, să stabilim mai precis a- tribuțiile și răspunderea personalului tehnic-administrativ, ale fiecărui salariat, să îmbunătățim informarea economică din uzină și să asigurăm forme și metode de control mai eficace în toate compartimentele uzinei în acest fel, se va asigura o mai mare operativitate și răspundere în rezolvarea sarcinilor procesului de producție, iar conducerea uzinei se va putea concentra mai mult asupra problemelor principale ale îndeplinirii planului, a perspectivelor de dezvoltare a uzinei, asupra perfecționării continue a organizării producției și muncii.Cadrele de conducere din uzina noastră sînt conștiente că în condițiile actualelor sarcini, ale cerințelor noi pe care le ridică perfecționarea activității economice, este necesară îmbunătățirea multilaterală a stilului lor de muncă Un mare sprijin pentru activitatea noastră îl constituie prevederile Directivelor cu privire la introducerea conducerii colective a întreprinderii, sub forma comitetului de direcție. Noi am trecut, de cîteva luni, la experimentarea unei forme de conlucrare sistematică în cadrul colectivului de conducere al uzinei și ne-am convins că în acest fel reușim să adoptăm măsuri și hotărîri mai temeinic fundamentate din punct de vedere economic.Proiectul de Directive un ansamblu de măsuri
tehnic șiprevede pen ti u

Viața demonstrează că actuala organizare admi- nistrativ-teritorială nu mai este în măsură să asigure condiții favorabile pentru rezolvarea multiplelor probleme e- conomice și social-cultu- rale din etapa actuală, pentru valorificarea și stimularea inițiativei și experienței locale. Nu o dată acțiuni și propuneri ale organelor de partid, ale sfaturilor populare, ale cooperativelor agricole de producție și altor unități economice din raionul nostru au fost fructificate cu mare întîrzie- re sau au rămas în stare de proiect, din cauză că au trebuit să parcurgă o cale lungă, cu multe „halte" la diverse organe intermediare. Un e- xemplu concludent în a- ceastă direcție este cel cu privire la dezvoltarea localității Covasna, transformarea ei într-un puternic centru turistic și balneo-cli- materic. Documentația, în care era demonstrată necesitatea și eficiența economică a unor amenajări, a făcut un stagiu îndelungat la organele raionale de partid și de stat, apoi la cele regionale, care la rîndul lor au întreprins studii suplimentare pentru a se convinge de temei-
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE CĂLIN

Stimați tovarăși,Asemenea întregului nostru popor, comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din regiunea Hunedoara 

creșterea cointeresării materiale a salariaților în bunul mers al întreprinderii Aș propune ca, păstrînd jaloanele generale indicate de Directive, formele de cointeresare materială să aibă oarecare elasticitate, să țină într-o măsură mai mare seama de specificul fiecărei întreprinderi Pe această linie, consider totodată că, paralel cu măsurile de cointeresare materială, este just să fie reglementată și răspunderea materială a salariaților față de ne- realizările de plan și față de pagubele pe care le aduc întreprinderii.De asemenea, este necesar să se stabilească mai Judicios raporturi între întreprindere și salariați, în scopul reducerii fluctuației mari de cadre. Este suficient să arăt că de la începutul anului și pînă în prezent au plecat din uzina noastră peste 100 de strungari, fapt ce a provocat mari greutăți și neajunsuri în realizarea ritmică a planuluiActualele prevederi ale Codului Muncii permit ca printr-un preaviz de 12 zile orice salariat să poată părăsi întreprinderea unde lucrează. Consider că perioada preavizului trebuie majorată la minimum 3 luni, timp în care se pot lua măsuri pentru înlocuirea salariatului care dorește să părăsească întreprinderea Totodată, pentru reducerea fluctuației propun Să se reintroducă contractele de muncă ale salariaților cu întreprinderea pe perioade bine determinate, de la 2 la 5 ani, în funcție de specificul locului de muncă Acest lucru, împreună cu alte măsuri va întări obligațiile salariaților față de întreprindere, obligații care în prezent sînt insuficient precizate.în cadrul acțiunii de organizare științifică, în fiecare întreprindere s-au elaborat și aplicat multe măsuri tehnice, economice și organizatorice eficiente. Se simte însă nevoia unei preocupări sporite din partea organelor centrale economice pentru generalizarea măsurilor bune care și-au dovedit eficacitatea, pentru organizarea schimbului de experiență între întreprinderi.Tovarăși,In încheiere, vă rog să-mi permiteți să exprim, în numele întregului colectiv al uzinei „23 August", adeziunea față de măsurile ce vor fi aprobate de Conferința Națională a partidului, să exprim hotărîrea noastră nestrămutată de a lupta neobosit, cu întreaga noastră energie și capacitate, pentru transpunerea lor în viață.

nicia propunerilor. A fost nevoie de aproape patru ani ca această problema să intre în atenția și preocupările organelor centrale în drept. Prin măsurile care se preconizează se vor înlătura paralelismele care în unele cazuri au dus la irosirea unui mare volum de muncă. au generat cheltuieli inutile, au slăbit și frînat inițiativa locală.Transformările înnoitoare care au avut loc în anii construcției socialiste în viața satelor sînt o dovadă grăitoare a justeței politicii partidului nostru și constituie baza materială pentru noi pași pe drumul ridicării nivelului de trai și al gradului de civilizație din mediul rural. în ultimii zece ani, în raionul nostru s-au construit peste 2 000 de case noi, proprietate personală. peste 100 de săli de clasă, 11 dispensare și policlinici, 26 cămine culturale și s-au electrificat un număr de 70 localități. Cu toate realizările obținute în viața satelor din raion, așezările rurale poartă pecetea unor vremuri depășite. Prin cîteva cifre voi încerca să argumentez cele de mai sus. Populația rurală a raionului numără peste 79 000 de locuitori și este dispersată într-un număr de 90 localități. Ponderea satelor mici în totalitatea așezărilor rurale este mare 13,1 la sută din populația satelor noastre trăiește în așezări cu mai puțin de 300 de locuitori. Analizînd dimensiunile, rea, organizarea teritoriuluidelimita-(vatra
multă apro- docu- Comi-

au dezbătut cu răspundere și au bat cu însuflețire men tele Plenarei tetului Central din octombrie, au făcut propuneri de îmbunătățire a activității economice și social-culturale, s-au angajat să depună toate eforturile și capacitatea lor pentru înfăptuirea exemplară a mărețelor sarcini trasate de cel de-a! IX-lea Congres al partidului.Prezentîndu-se la Conferința Națională cu realizări remarcabile în industrie, agricultură, investiții și celelalte domenii de activitate, minerii, siderurgiștii, constructorii de mașini, lucrătorii de pe șantiere și ogoare, din instituțiile de învățămînt și cultură. toată populația hunedoreană, își exprimă și cu acest prilej a- deziunea totală la politica partidului și statului nostru întreaga stimă și recunoștință față de Comitetul Central pentru grija permanentă ce o poartă înfloririi și progresului multilateral al Ro

de lei. Este de la sine in- numai în asemenea con- poate înfăptui creșterea de trai, material și cul- satele noastre, apropie-

satului), particularitățile de mediu și profilul social-economic al așezărilor noastre în lumina documentelor plenarei, reiese că ele nu corespund cerințelor stadiului actual de dezvoltare. în privința folosirii neraționale a teritoriului mi-aș permite să dau un singur exemplu. Media densității de locuitori în vatra așezărilor rurale pe raion este de circa 13 locuitori pe hectar de vatră-sat.Astăzi, în condițiile desăvîrșirii construcției socialismului, cind a- gricultura se face mecanizat și în cooperativele agricole, cînd producția agricolă capătă treptat un caracter industrial, cînd cresc forțele de producție și productivitatea în agricultură, este o necesitate obiectivă transformarea trăsăturilor specifice satului de ieri, în trăsături noi, corespunzătoare etapei actuale și crearea unor comune mari cu 4 500—5 000 de locuitori. Existența comunelor mari din raionul nostru, cum sînt Turia, Sin- zieni, Cernătul, Zăbala, întorsura Buzăului și altele, demonstrează că este posibil să se realizeze cu mai puține eforturi materiale a- proape toate instituțiile necesare unui trai apropiat de cel de la oraș.Comuna Turia, cu o populație de aproape 4 500 de locuitori, se apropie de cerințele unei viitoare comune. Aici sînt 4 unități școlare, 3 cluburi, 1 cămin cultural și 1 cinematograf, dispensar și casă de nașteri, cinci unități comerciale, un magazin modern de deservire a populației cu unități de prestări de servicii, mori. Cooperativa a- gricolă de producție din această localitate, bucurindu-se de avantajele agriculturii socialiste și ca urmare a folosirii raționale a celor peste 1 400 brațe de muncă, obține rezultate bune, numărîn- du-se printre unitățile fruntașe din raion. Numai în acest an, cooperatorii au obținut o producție medie la hectar de peste 25 000 kg cartofi pe o suprafață de 440 ha, iar ca retribuție suplimentară pentru munca desfășurată au primit peste 1 milion țeles că diții se nivelului tural în rea nivelului de viață rural de cel orășenesc.Socotesc că este deosebit de important a se menționa și faptul că în noua configurație adminis- trativ-teritorială, cînd nelor și orașelor va preluarea unui șir de actualelor raioane, se necesitate extinderea tivității politice și organizatorice de partid. In aceste condiții se vor crea reale posibilități pentru constituirea unor comitete de partid locale care, printr-o mai bună grupare și repartizare a comuniștilor, să acționeze ca forțe dinamice. active, pline de inițiativă creatoare. Ele se vor putea bizui pe organizații de bază puternice. în stare să soluționeze de sine stătător și în condiții optime sarcinile ce le revin la locul de muncă. Experiența acumulată în regiunea noastră, unde avem 7 comitete de partid comunale, asimilate în drepturi cu comitetele orășenești de subordonare raională, confirmă creșterea simțitoare a capacității lor în rezolvarea multiplelor sarcini. De altfel, dintr-un studiu efectuat se constată că din comunele unde nu sînt comitete de partid locale s-au deplasat lunar la comitetele raionale de partid în medie 10 cetățeni, iar din cele unde există astfel de comitete, numărul cetățenilor care vin la raion este de numai trei pe an, din cauză că multe probleme se pot rezolva pe plan local ; se realizează în acest fel un deziderat de prim ordin i o mai strînsă legătură a organelor locale cu marea masă a membrilor de partid și a oamenilor muncii, operativitate și mai multă eficiență în rezolvarea sarcinilor, ridicarea muncii politice și organizatorice de partid.Aprobînd din toată inima documentele dezbătute de Conferința Națională a P.C.R., mă angajez să lupt din toate puterile mele pentru traducerea lor în viață, fiind convins că prin aceasta voi contribui la înflorirea și progresul patriei noastre dragi.

rolul comu- crește prin atribuții ale impune ca o cadrului ac-

mâniei socialiste, fericirii și bunăstării poporului român. (Aplauze).Raportul prezentat de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu pe care l-am ascultat cu deosebită atenție și pe care îl aprob din tot sufletul reprezintă o analiză amplă a condițiilor și particularităților în care evoluează baza tehnico-mate- rială și relațiile social-economice din țara noastră, un vast program pentru ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități de partid și de stat.Complexul de măsuri preconizate constituie o nouă dovadă a spiritului realist și novator în care conducerea partidului și statului studiază realitățile și procesele economice șl social-politice din patria noastră. Aceste măsuri au fost elaborate în strînsă legătură cu interesele fundamentale ale poporului român și ale întăririi națiunii socialiste, ele evidențiază în mod pregnant preocuparea stăruitoare pe care o are partidul pentru îmbunătățirea continuă a muncii în toate sectoarele construcției socialisteDupă cum s-a subliniat în raport, in ultimii doi ani, pe baza 

hotărîrilor Congresului al IX-lea, au fost inițiate o serie de acțiuni privind îmbunătățirea activității organelor centrale și locale, a con- ducerji și planificării economiei naționale, măsuti care se reflectă în realizarea și depășirea substanțială a sarcinilor cincinalului, în creșterea sistematică a nivelului de trai al poporului, în ridicarea potențialului economic al țării.Studiind aprofundat experiența dobîndită în anii construcției socialiste, tendințele progresului tehnic și științific pe plan mondial, a- plicînd în mod creator principiile marxism-leninismului la condițiile concrete ale țării, ținînd seama de multitudinea și diversitatea problemelor pe care le ridică procesul de desăvîrșire a construcției socialiste, conducerea de partid și de stat indică și de data aceasta un întreg sistem de măsuri menite a asigura perfecționarea în continuare a relațiilor sociale în ansamblul lor, a formelor și metodelor de conducere a partidului, statului și societății, potrivit cerințelor noii etape de dezvoltare a României.în mod just se apreciază în raport că practicile de centralizare excesivă a atribuțiunilor la ministere și direcții generale, umflarea aparatului central și multiplicarea verigilor intermediare, au generat aspecte de birocratism și formalism, au avut influențe negative asupra activității economice, au diminuat inițiativa și răspunderea colectivelor din unitățile noastre în rezolvarea problemelor esențiale tehnice și organizatorice.în întreprinderi se perindă numeroși delegați și inspectori cu sarcini de control similare, se întocmesc un volum mare de situații
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VIRGIL TROFIN

Tovarăși,Documentele puse în dezbaterea Conferinței Naționale izvorăsc din realitățile și necesitățile fundamentale generate de etapa actuală de edificare socialistă a României, exprimă capacitatea partidului de a lua măsuri menite să asigure ridicarea nivelului calitativ al întregii activități economice și social-culturale, înfăptuirea cu succes a sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, face o profundă analiză a stadiului atins în dezvoltarea țării și a partidului, evidențiind succesele obținute, propria experiență dobîndită în anii construcției socialiste. Raportul analizează unele neajunsuri care s-au manifestat pe parcurs în activitatea noastră și indică cu claritate măsurile care trebuie luate pen .ru perfecționarea formelor și metodelor de conducere și organizare a economiei, a întregii vieți sociale, corespunzător condițiilor actuale ale desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră.Condiția principală, care va a- sigura înfăptuirea cu succes a măsurilor preconizate, este îmbunătățirea metodelor de conducere și îndrumare de către partid a întregii activități economice, politice, sociale, de stat și obștești, creșterea rolului conducător al partidului în toate sectoarele de activitate.Partidul Comunist Român, forță conducătoare a societății noastre — ca rezultat al acumulării unei bogate experiențe proprii in înfăptuirea revoluției și a construcției socialiste, în aplicarea creatoare la condițiile țării noastre a marxism-leninismului, ca rezultat al întăririi continue a rindurilor și coeziunii sale — dispune de întreaga capacitate și autoritate pentru a înfăptui misiunea istorică ce i s-a încredințat de poporul nostru, de a conduce destinele țării pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Partidul nostru cuprinde în rîn- durile sale în prezent peste 1 730 000 de comuniști, dintre cei mai înaintați muncitori, țărani, intelectuali, oameni ai muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități. Din totalul membrilor de partid, aproape 42 la sută sînt muncitori care își desfășoară activitatea in ramurile hotărîtoare ale economiei, în industrie. în construcții. în transporturi, aducînd o însemnată contribuție la dezvoltarea forțelor de producție ale țării — factor hotăritor al dezvoltării sociale.Ca rezultat al preocupării sistematice a partidului pentru întărirea organizațiilor de partid din unitățile socialiste agricole, in prezent 

statistice, rapoarte, materiale documentare, informații, note, care ocupă mult din timpul de lucru al cadrelor tehnico-inginerești, le sustrag de la preocupările majore ale organizării și conducerii producției, în anul acesta, de pildă, la Combinatul siderurgic Hunedoara s-au deplasat 78 colective formate din 270 persoane, iar la Combinatul carbonifer Valea Jiului 131 colective, compuse din 280 persoane, totalized peste 4 000 zile de control și inspecție. în medie, aceste unități au trimis organelor de resort cîte 160 situații statistice, care însumează peste 3 200 formulare.De la ministere, direcții generale sau alte organe centrale se cer multe avize — unele din ele avînd un caracter formal — care întîr- zie în mod nejustificat executarea și punerea în funcțiune a unor o- biective Elaborarea și avizarea studiului tehnico-economic pentru mina Livezeni, de exemplu, a durat circa 17 luni, iar a studiului privind extinderea capacităților de ajustaj de la laminoarele din Hunedoara 13 luni. Construcția spitalului de 700 de paturi de la Hunedoara a durat peste 5 ani, iar a sculăriei din Cugir 27 de luni La instalația de cocs mărunt de la Că- lan, planificată să intre în funcțiune la sfîrșitul acestui an, lucrările abia au început în trimestrul III, iar la dezvoltarea Fabricii chimice Orăștie avem o întîrziere de aproape un an. ca urmare a rezolvării cu mare greutate a problemelor de proiectare și documentații.De aceea socotim ca binevenită măsura, potrivit căreia, în viitor orice lucrare de investiții, fie ea mare sau mică, să nu înceapă de- 
peste 500 000 de țărani sînt comuniști, reprezen- tînd 30 la sută din efectivul partidului. Din partid fac parte un număr însemnat de intelectuali, specialiști cu o înaltă pregătire în domeniul științei, tehnicii și culturii ; 42 la sută din membrii Academiei, doctorii docenți șl doctorii în științe; 54 la sută din totalul cadrelor didactice din licee și institute de învățămînt superior sînt membri ai Partidului Comunist Român.Compoziția socială, calitățile politice, profesionale și morale pe care le întrunesc comuniștii conferă partidului nostru o înaltă competență în înfăptuirea atribuțiilor sale de forță conducătoare a națiunii. Partidul nostru este un partid puternic, caracterizat prin coeziune și unitate de nezdruncinat, care conduce cu fermitate și clarviziune întregul popor la realizarea programului desăvîrșirii construcției socialiste, militează consecvent pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru triumful cauzei socialismului și păcii în lume.Etapa de dezvoltare în care se găsește țara noastră, hotărîrile pe care le va adopta Conferința Națională a partidului impun cerința de a întări și pe mai departe rîn- durile partidului, de a dezvolta democrația internă de partid, de a perfecționa structura organizatorică și a îmbunătăți formele și metodele muncii de partid.în condițiile actuale, cînd în fața întreguiui popor se pun sarcini deosebite, ținînd seama de rolul pe care îl au comuniștii în toate sectoarele vieții economice, sociale, de stat în înfăptuirea politicii partidului, este necesară intensificarea muncii de educare a membrilor de partid în spiritul cunoașterii și aplicării politicii partidului, al creșterii responsabilității față de înfăptuirea exemplară a îndatoririlor profesionale, a atitudinii pline de grijă față de proprietatea obștească. Evidențiindu-se prin e- nergie, pasiune și hotărâre în muncă, fiecaie membru de partid trebuie să fie conștient de faptul că ridicarea rolului conducător al partidului depinde în ultimă instanță de modul în care fiecare dintre ei, fiecare organizație de bază, se va situa în fruntea luptei pentru înfăptuirea hotărârilor de partid și de stat, pentru ridicarea activității economice și perfecționarea muncii în toate sectoarele de activitate.Organizațiile de partid trebuie să dezvolte exigența și combativitatea față de lipsuri, să ia atitudine hotărîtă împotriva manifestărilor de indisciplină, incompetență. nepăsare și lipsă de răspundere față de îndatoririle profesionale, împotriva a tot ceea ce îngreunează mersul nostru înainte Aceasta va permite să folosim inepuizabilele resurse de care dispune orîn- duirea noastră, să valorificăm pe deplin posibilitățile noi. mai mari pe care le deschid formele îmbunătățite de conducere în vederea asigurării progresului continuu și multilateral al țăriiIn activitatea organelor și organizațiilor de partid va trebui să introducem cu. mai multă fermitate un stil de muncă corespunzător rezolvării operative a sarcinilor. să înlăturăm manifestările de formalism și superficialitateUna din preocupările conducerii partidului nostru a fost îmbunătățirea continuă a activității organizațiilor de partid, a aparatului de partid. întărirea democrației de partid simplificarea normelor vieții interne de partid. înlăturarea formalismului și a excesului de 

cît tn momentul cînd are pregătite și aprobate întreaga documentație, amplasamentul și utilajele contractate. De asemenea, este necesar ca lucrările de construcții să fie concentrate și dirijate în așa fel, îneît să poată fi executate și date în folosință într-un termen mult mai scurt și la capacitatea proiectată, ceea ce ar conduce fără îndoială la sporirea substanțială a eficienței investițiilorViața, practica de zi cu zi, cere înlăturarea verigilor intermediare, a paralelismelor și suprapunerilor, asigurarea participării celor mai buni specialiști la activitatea productivă, sporirea atribuțiunilor și autonomiei întreprinderilor, promovarea consecventă a principiului centralismului democratic și a conducerii colective a muncii; crearea unui cadru organizatoric corespunzător pentru gospodărirea mai deplină a resurselor materiale și umane a fiecărei unități economice.Prin valorificarea resurselor descoperite cu prilejul acțiunii inițiate de conducerea partidului și statului privind organizarea științifică a producției și a muncii, unitățile din regiunea noastră vor realiza în actualul cincinal un spor de producție de 600 000 tone oțel, 200 000 tone laminate, 353 000 orie cărbune, 100 000 tone fier în mine- reu-marfă și alte produse în valoare de 1.6 miliarde lei, în condițiile reducerii numărului de salariați cu aproape 5 000 Beneficiile planificate vor crește cu peste 800 milioane leiCu toate acestea trebuie să arătăm că din partea unor conduceri ale întreprinderilor și direcțiilor
(Continuare în pag. a VII-a) 
ședințe. Se ajunsese la un moment dat ca un membru de partid să participe la 5—6 ședințe, iar un secretar sau membru al comitetului de partid la 8—10 ședințe în fiecare lună Așa cum s-a subliniat în raport, este necesară adoptarea în continuare a unor măsuri care să contribuie la dezvoltarea democrației interne de partid, la întărirea și simplificarea muncii de partidPe baza experienței acumulate de organizațiile de partid, a creșterii maturității lor, ținînd seama de normele vieții interne de partid existente, care asigură alegerea în conducerea tuturor organizațiilor de partid a unor tovarăși capabili și competenți să conducă munca organizației respective de partid, este posibil ca adunările generale ale organizațiilor de partid să fie convocate nu o dată pe lună, așa cum se'prevede în statut, ci odată la trei luni Adoptarea unei asemenea măsuri va crea condiții ca adunările generale să fie maj temeinic pregătite, să dezbată problemele majore, de fond ale activității de partid, va permite comuniștilor, birourilor și comitetelor de partid să-și concentreze cu rezultate mai bune eforturile asupra îndeplinirii hotărîrilor adoptate în acest fel, munca desfășurată de către organizațiile de bază se va apropia mai mult de cerințele vieții ; preocuparea principală va fi nu organizarea de ședințe, ci munca practică de mobilizare a maselor, va stimula creșterea operativității în soluționarea problemelor ce le ridică viața, va spori răspunderea birourilor organizațiilor de bază, a comitetelor de partid în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în acest sens, propun Conferinței modificarea punctului 48 din actualul statut al partidului, care să aibă următoarea formulare 1 „Organul superior al organizației de bază a partidului este a- dunarea generală, care se convoacă. de regulă, o dată la trei luni".Experiența și practica au demonstrat. că actuala prevedere a statutului partidului de la articolul 13 alineatul b. potrivit căreia un membru de partid nu poate îndeplini concomitent decît o singură funcție de conducere politică fie în organele de partid, fie în organele de stat, nu corespunde cerințelor de îmbunătățire a conducerii de către partid a diverselor sectoare de activitate, duce la folosirea nerațională a cadrelor de bază ale partidului, la paralelisme și suprapuneri.Măsurile preconizate în raportul prezentat de tovarășul Ceaușescu în legătură cu îmbunătățirea activității în acest domeniu, a creșterii răspunderii în muncă a cadrelor de bază din activul de partid și o mai justă repartizare a sarcinilor, fac necesară renunțarea la această prevedere din statut și în consecință propun abrogarea eiPerfecționarea conducerii și planificării economiei naționale și organizării administrativ-teritoriale a țării pune în fața organelor și organizațiilor de partid sarcina de a îmbunătăți activitatea de mobilizare a oamenilor muncii la îndeplinirea exemplară a planului de producție în fiecare unitate, de a acționa în mod energic în vederea ridicării eficacității întregii activități economice, de a întări controlul asupra modului în care se aplică în practică indicațiile și măsurile stabilite de conducerea partidului și statuluiîn legătură cu aceasta aș vrea să subliniez că deși în acest domeniu s-au făcut unele progrese, totuși, uneori controlul făcut de ministere și alte organe centrale de stat, organizații de masă și obștești are un caracter formal superficial. sustrăgînd de la îndeplinirea îndatoririlor profesionale un număr mare de oameni și îndeosebi conducători de întreprinderi. Deseori, organele centrale apreciază controlul efectuat nu după criteriul eficienței, ci al numărului

(Continuare în pag. a VII-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VIRGIL TROFIN CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CHIVU STOICA

(Urmare din pag. a Vl-a)de oameni trimiși și al zilelor de deplasare consumate. în ultimele 4 luni, la Uzinele „1 Mai“ din Ploiești s-au organizat numeroase controale de către Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, 7 controale de către Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii, 8 controale de la Consiliul Central și Consiliul regional al Uniunii Generale a Sindicatelor, precum și alte controale din partea Direcției Centrale de Statistică, a sucursalei Băncii Naționale etc. Cu toate acestea. în uzină au rămas multe probleme nerezolvate.Ministerele, centralele industriale, viitoarele comitete județene de partid trebuie să îmbunătățească radical munca de control și îndrumare a unităților subordonate. Este necesar să se asigure coordonarea diferitelor controale și în primul rînd să se ridice eficiența lor, atît în rezolvarea concretă a problemelor ce apar în unități, cît și în prevenirea unor neajunsuri.Măsura preconizată ca pe lîngă comitetele județene de partid să funcționeze comisii economice, care să asigure coordonarea întregii activități economice de pe teritoriul județului, să exercite controlul a- supra întreprinderilor și instituțiilor economice, atît a celor republicane, cît și a celor locale, va înlesni, fără îndoială, posibilitatea de a îmbunătăți activitatea și în acest domeniu.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE CĂLIN

(Urmare din pag. a Vl-a) generale se manifestă și acum tendința de a nu evidenția toate rezervele economice, pentru a-și crea condiții să îndeplinească sarcinile mai ușor, fără eforturi prea mari. La începutul anului, de pildă, unitățile din regiunea noastră s-au angajat să dea o produc ție suplimentară în valoare de 180 milioane lei și să realizeze peste plan 74 milioane lei beneficii Dar, cum au arătat faptele, producția dată peste plan s-a ridicat la peste 300 milioane lei, iar beneficiile au depășit suma de 200 milioane lei. Și aceasta este departe de a reflecta posibilitățile reale. Pe ansamblul industriei regiunii, valoarea cheltuielilor neeconomieoase reprezintă 35 milioane lei, a. rebuturilor 80 milioane lei, a fondurilor imobilizate în stocuri supranormative 138 milioane lei, iar a utilajelor și instalațiilor nefolosite peste 150 milioane lei.La indicația conducerii partidului, noi am abordat problema înlăturării acestor anomalii, dar trebuie să spunem, fără supărare, că unele ministere nu au manifestat înțelegerea necesară. Continuă să se prevadă chiar prin plan, pe de o parte sarcini minime, iar pe de altă parte cheltuieli exagerate, care permit acoperirea unor deficiențe și creează teren pentru risipa de mijloace materiale și bănești Este necesar să muncim mai mult pentru a lichida mentalitatea retrogradă, manifestată de unele cadre de conducere, după care neajunsurile existente în folosirea capacităților de producție și a forței de muncă, rebuturile, locațiile, penalizările, dobînzile, irosirea unor materii prime și materiale, stocurile supranormative, ar fi chipurile, însoțitori indispensabili ai procesului de producție.La aceasta, o contribuție esențială o vor aduce și măsurile ce se vor lua pentru aplicarea corectă a principiului cointeresării materiale, transpunerii în viață nu numai a laturii recompensării materiale pentru rezultate bune, ci și a

Un grup de participant! la lucrările Conferinței Naționale a partidului

Crearea comunelor ca unități administrative puternice, cărora le vor reveni sarcini sporite politice, economice, social-culturale, impune constituirea în aceste localități a unor organizații de partid puternice, conduse de comitete comunale care să organizeze aplicarea politicii partidului, să mobilizeze oamenii muncii de la sate la îndeplinirea sarcinilor de plan în cooperativele agricole de producție, fermele de stat, stațiunile de mașini și tractoare și alte unități economice care-și desfășoară activitatea pe teritoriul comunelor respective, la gospodărirea localităților rurale, să conducă munca politică și culturală în rîndul maselor.Experiența cîștigată de cele peste 300 comitete de partid care au fost create după Congresul al IX-lea al P.C.R. în unele comune mai mari arată că înființarea unei organizații de partid pe întreaga comună, condusă de un comitet, s-a dovedit deosebit de utilă pentru îndrumarea nemijlocită a organizațiilor de bază din subordine, pentru coordonarea eforturilor tuturor comuniștilor în rezolvarea problemelor ce afectează localitatea respectivă, pentru întărirea controlului de partid asupra organelor economice și locale de stat.Tovarăși,Realizarea cu succes a sarcinilor ce decurg din documentele dezbă

celeilalte laturi, a răspunderii materiale pentru neîndeplinirea planului și acoperirea daunelor aduse economiei naționale.Sîntem pe deplin convinși că ceea ce am realizat pînă acum în domeniul organizării științifice a producției și a muncii constituie numai începutul unei ample activități care trebuie adîncită și extinsă în toate sectoarele. în așa fel ca tiecare unitate mică sau mare, să angajeze în circuitul economic toate resursele și rezervele de care dispune, să participe mai eficient la sporirea avuției naționale și înflorirea patriei noastre socialiste.Stimați tovarăși.Așa cum a reieșit din raportul tovarășului secretar general, cneșr. terea rolului de conducător al partidului depinde, înainte de toate, de sporirea capacității și răspunderii fiecărei organizații de partid, a fiecărui comunist la locul său de muncă. în mobilizarea eforturilor și energiei creatoare a maselor la îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin din planul general de dezvoltare a societății, din directivele și hotărîrile partidului.De aici decurge necesitatea îmbunătățirii substanțiale a întregii activități ideologice, organizatorice și cultural-educative de masă, a stilului si metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, în cunoașterea, îndrumarea și controlul tuturor domeniilor vieții politice, economice, de stat și sociale.Acum, mai mult decît oricînd, se impune să analizăm cu cea mai mare exigență, cu un pătrunzător ochi critic și autocritic întreaga noastră activitate, să înlăturăm cît mai repede aspectele de formalism și rutină, acțiunile paralele și ineficiente, să promovăm cu mai multă consecvență noul, gîndirea și inițiativa creatoare în munca noastră de zi cu zi. După cum a- răta tovarășul Nicolae Ceaușescu, „Dezvoltarea spiritului critic, a a- titudinii autocritice la activiștii și 

tute de conferință cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale și îmbunătățirea organizării administrativ- teritoriale a României, îmbunătățirea conducerii în toate sectoarele vieții sociale impun acordarea unei atenții deosebite înfăptuirii programului elaborat pentru pregătirea muncitorilor calificați, a specialiștilor, pentru aplicarea măsurilor preconizate în vederea dezvoltării învățămîntului superior, de cultură generală și profesional, coordonării unitare a măsurilor de selecționare, creștere și promovare a cadrelor. Faptul că în viitor Comitetul Central al partidului va îndruma nemijlocit politica de cadre va determina îmbunătățirea activității în acest domeniu, va duce la creșterea răspunderii ministerelor și instituțiilor centrale, la o mai justă selecționare, creștere și promovare a cadrelor.în încheiere, îmi exprim deplinul acord cu documentele puse în dezbaterea Conferinței Naționale a partidului și convingerea că aplicarea măsurilor care vor fi adoptate va duce la dezvoltarea și mai puternică a economiei noastre naționale, la progresul continuu al întregii societăți, asigurînd înaintarea cu succes a patriei noastre pe calea desăvîrșirii construcției socialiste.
(Cuvintarea a fost subliniată prin 

vii și puternice aplauze).

membrii de partid, la toți oamenii muncii, asigură cunoașterea ^temei- nică a realităților, sesizarea la timp a neajunsurilor și greșelilor, creează condiții pentru înlăturarea loi, pentru îmbunătățirea continuă a activității de organizare și conducere în toate domeniile".Prin măsurile propuse privind îmbunătățirea formelor și metodelor de organizare și conducere a activității sociale, se definește mai clar sfera de atribuțiuni și sarcini ale organelor centrale și locale de partid și de stat, a rolului pe care îl au în societatea noastră sindicatele, Uniunea Tineretului Comunist, uniunile cooperativelor agricole și celelalte organizații obștești, se creează deci premise pentru ca cei mai buni activiști de partid'să participe nemijlocit lâ rezolvarea tuturor problemelor de stat și economice, să sporească o- perativitatea organelor și cadrelor de conducere în elaborarea și înfăptuirea hotărîrilor, precum și răspunderea acestora față de sarcinile încredințate de partid și popor.Pentru noi este cît se poate de clar faptul că în actuala etapă a construcției socialiste, munca de partid capătă valori hotărîtoare, care nu permit funcționarea în gol a nici unui element al mecanismului său. Desfășurarea unei activități operative, competente și perseverente, care să meargă pînă la solutionarea și finalizarea definitivă a problemelor ce le ridică viața, este o condiție principală a creșterii continue a eficienței muncii de partid.Cu gîndul la marile îndatoriri ce ne stau în față, asigurăm Conferința Națională, Comitetul Central al Partidului Comunist Român, că organizația-regională de partid Hunedoara își va spori e- forturile și capacitatea pentru a- plicarea neabătută a grandiosului program de înălțare și propășire a României socialiste elaborat de cel de-al IX-lea Congres șt a hotărîrilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului.

Stimați tovarăși,
de de

acum aprobării Con- Naționale a Par- Comunist Român, iz- din necesitățile actua- dezvoltării societății

Dezvoltarea social-economică a țării în etapa pe care o străbatem ridică în fața partidului și statului nostru sarcini noi și deosebit complexe. Măsurile adoptate Plenara din 5—6 octombrie a Comitetului Central, dezbătute de întregul partid și popor, și supuse ferinței tidului vorăsc le ale noastre socialiste, sînt rezultatul unei activități intense desfășurate în lumina hotărîrilor Congresului al IX-lea. Ele se încadrează într-o concepție unitară, pătrunsă de spiritul novator, științific pe care îl promovăm în toate domeniile. Aceste măsuri urmăresc a- doptarea unor forme organizatorice corespunzătoare cerințelor noi ale realităților României socialiste și valorificarea tuturor resurselor națiunii noastre în vederea realizării, scopului suprem al politicii partidului — creșterea bunăstării poporului, ridicarea patriei pe noi trepte ale progresului și civilizației.Un loc important în activitatea Comitetului Central și a guvernului îl deține preocuparea pentru găsirea celor mai potrivite forme și metode de conducere și organizare a economiei și vieții sociale, pentru perfecționarea continuă a sistemului de planificare, a- naliza unor laturi principale aie producției, repartiției, circulației, cercetării științifice, pentru asigurarea perfecționării relațiilor social-economice în ansamblu.Desfășurarea rapidă și armonioasă a reproducției lărgite presupune existența unui plan bine chibzuit care să fixeze obiectivele și sarcinile corespunzătoare fiecărei etape date. Stabilirea principalelor proporții. nivele și ritmuri ale producției materiale, repartiția venitului național, volumul și structura investițiilor. amplasarea teritorială a forțelor de producție, orientarea comerțului exterior pot fi soluționate corespunzător numai dacă se ține seama de dezvoltarea economici naționale ca un tot unitar. Utilizarea intensă a finanțelor și creditului, perfecționarea sistemului de prețuri și asigurarea unui echilibru stabil între circulația bănească și circulația mărfurilor, întărirea cointeresării materiale în întreaga activitate economică au o măre importanță pentru dezvoltarea sănătoasă a economiei naționale, pentru ridicarea nivelului de trai al maselor întreaga noastră experiență, rezultatele obținute demonstrează că planul de stat iste instrumentul principal pentru materializarea politicii partidului de dezvoltare a țăriiPromovarea intereselor generale ale poporului, valorificarea avantajelor economiei socialiste reclamă îmbinarea coordonării, pe bază de plan, a activităților economice și sociale cu acordarea de atribuții mai largi unităților economice și social-culturale, organelor locale ale puterii în organizarea și desfășurarea muncii lor, în îndeplinirea sarcinilor ce le revin De aceea, măsurile propuse pentru perfecționarea conducerii și planificării urmăresc o jus& aplicare a principiului fundamental al statului nostru socialist — centralismul democratic. Ele sînt îndreptate împotriva acelor forme de conducere care fri- nează rezolvarea operativă a unor probleme principale ale economiei. Sensul fundamental al acestor măsuri îl constituie dezvoltarea competenței, răspunderii și inițiativei unităților economice. Excesele centraliste și paralelismele în activitatea de conducere a economiei, apariția multor verigi intermediare a’> favorizat trecerea unor competențe mărunte la cele mai înalte nivele, au dus la limitarea atributelor conducerilor întreprinderilor, au generat accentuate tendințe de fugă de răspundere, birocratism și formalism.La înlăturarea unor asemenea neajunsuri va contribui, desigur, faptul că centrul de greutate va fi mutat la unitatea de producție, că forurile conducătoare ale întreprinderilor — comitetele de direcție, la care vor participa și reprezentanți ai muncitorilor, ca și consiliile de administrație ale centralelor — vor acționa pe baza principiului muncii și conducerii colective, hotărîrile fiind luate de ele însele, prin vot deliberativ. Toate acestea, precum și faptul că adunarea generală a salariaților va dezbate activitatea și bilanțul general al conducerii în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan și va lua măsuri pentru atingerea celor mai înalți parametri tehnico-economici, că recompensa suplimentaiă pentru eforturile depuse de fiecare om al muncii se va dezbate și acorda în mod public, vor avea o inrîurire sporită asupra realizărilor unităților productive, vor mări responsabilitatea conducerii pentru rezultatele concrete ale producției, vor duce la participarea directă a maselor de muncitori la conducerea și controlul producțieiOrganizarea activității economice 
a țării pe trei verigi — întreprinde
rea, centrala și ministerul economic — oferă posibilitatea folosirii experienței pozitive acumulate și înlăturării deficiențelor constatate, răspunde necesităților etapei actuala și creează condiții pentru realizarea unei temeinice și raționale coordonări și dezvoltări a producției, o dată cu creșterea operativi- 

tații în elaborarea și aplicarea soluțiilor. cu stimularea inițiativelor.Aplicarea măsurilor pe care le dezbatem va duce la dinamizarea activității tuturor oamenilor muncii, permițînd fiecărui cetățean al României să se considere pe deplin 

angajat într-un permanent studiu și efort în vederea îmbunătățirii întregii noastre activități.Tovarăși,In strînsă legătură cu perfecționarea conducerii și planificării e- conomiei naționale se află îmbunătățirea organizării administrativ- teritoriale a României și sistematizarea localităților rurale. Principiile adoptate de plenara din 5—6 octombrie 1967 reprezintă rezultanta logică a analizei de fond a întregului ansamblu de factori naturali, economici, demografici, sociali și tehnici, care determină dezvoltarea complexă și multilaterală a patriei. In raportul prezentat în fața Conferinței Naționale, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precizează că „aceste principii și măsuri izvorăsc din necesitatea punerii de acord a organizării administrat!v-teritoriale cu schimbările calitative intervenite în dezvoltarea forțelor de producție și în repartizarea lor geografică, în dezvoltarea societății, cu modificările ce s-au_ produs în structura populației, în profilul, dimensiunile și condițiile de viață ale prașelor, comunelor și satelor de pe întreg cuprinsul țării". Deci ele nu constituie un scop în sine, ci sînt menite să creeze un cadru de organizare administrativă adecvat pentru aplicarea măsurilor privind perfecționarea conducerii și planificării, care, după cum este știut, contribuie nu numai la accelerarea progresului economic, ci și a întregii vieți sociale, în concordanță cu stadiul actual și perspectivele de viitor ale înaintării noastre spre culmile civilizației socialiste.îmbunătățirea administrativ-teri- torială este dictată de dezvoltarea intensă, multilaterală și diversificată a economiei, de progresul pe târîm social, științific și cultural, de prefacerile care au transformat radical înfățișarea țării în ultimele două decenii.Viața însăși a demonstrat că actuala împărțire administrativă a devenit. în etapa pe care o parcurgem, o haină prea strimtă, ce nu poate îmbrăca complexitatea transformărilor societății românești. Structura organizării administrative, îndeosebi existența mai multor verigi interpuse între conducerea centrală de partid și de stat — care elaborează hotărîrile și deciziile de ansamblu — și unitățile de bază unde acestea capătă viață prezintă azi o serie de aspecte negative, concretizate în paralelisme și suprapuneri de competențe, lipsă de mobilitate, de suplețe și operativitate. formalități de natură birocratică, modalități de lucru ineficiente. Evident, toate acestea grevează asupra justei aplicări a hotărîrilor adoptate pe plan central, ca și asupra inițiativei organelor locale. In consecință. în loc să faciliteze dezvoltarea, o frînează. Mult prea întinsă, regiunea împiedică exercitarea uneî conduceri operative, îngreunează informarea și controlul organelor centrale privind modul cum se îndeplinesc hotărîrile lor în unitățile de bază. Raionul, prin evoluția firească a vieții, a devenit o verigă greoaie, care în- tîrzie și complică aplicarea deciziilor superioare și limitează competența orașului și comunei, deși sarcinile politice, economice, social- culturale și edili tar-gospodăreși i ale acestora au sporit și sporesc necontenitParte integrantă a complexului de măsuri supus dezbaterii Conferinței Naționale a partidului nostru, proiectul la care ne referim urmărește apropierea conducerii centrale de unitățile de bază, atragerea maselor largi la conducere?! treburilor de stat și la rezolvarea problemelor sociale și obștești, la înfăptuirea politicii partidului și guvernului Acestui scop îi sînt subordonate măsurile preconizate pentru îmbunătățirea sistemului de organizare ad m i n i strati v-teri tori al ă. care prevăd înființarea județelor, consacrarea orașului și comunei a unități administrative de bază, eliminarea verigilor intermediare depășite Aceasta va atrage după sine și o simplificare și ușurare a muncii altor compartimente ale aparatului de stat, o apropiere a lor de mase.în concepția partidului nostru, lini tățile administrați v-teritoriale

dispună de o largă auto- atributele și posibilități-
tiv, discuției în îmbu- adminis- României de expe-

trebuie să nomie, de . .le necesare îndeplinirii optime a sarcinilor lor pe tărîm politic, administrativ, economic, edilitar-gos- podăresc, social, instructiv-educa- cultural, să răspundă cu promptitudine tuturor cerințelor ridicate de viață.Documentul supus Conferinței arată că nătățirea organizării trativ-teritoriale a se ține seama atît riența pozitivă, cît și de neajunsurile constatate pînă în prezent în activitatea sfaturilor populare și a comitetelor lor executive, de tradițiile existente în țara noastră, precum și de tendințele actuale pe plan mondial.Formele de organizare propuse — județul, orașul, comuna — și competențele care se acordă acestora vor asigura raționalizarea și simplificarea activității organelor puterii de stat, îi vor mări eficiența și operativitatea — cerințe majore ale unei administrații moderne.Unitatea administrativ-teri- torială pe care se sprijină direct în înfăptuirea politicii lor Comitetul Central al partidului și Consiliul de Miniștri este județul — unica verigă între organele centrale ale partidului și statului, pe de o parte, și orașe și comune, pe de altă parte. Consiliul popular județean este organul reprezentativ ales, care va conduce activitatea din cadrul județului, asigurînd dezvoltarea e- conomică, social-culturală și gospodărească din teritoriul dat, aplicarea legilor, decretelor, hotărîrilor și celorlalte acte normative emanate de la centru, iar pe plan local va lua toate măsurile pentru menținerea ordinii publice, apărarea legalității socialiste și ocrotirea drepturilor cetățenești. El este cel care, pe baza actelor normative în vigoare, va da dispozițiile necesare rezolvării problemelor ce se ivesc în sectorul său.Județul va fi constituit armonios, cuprinzînd orașe și centre industriale, comune și sate, ținînd seama de condițiile geografice, economice, sociale și politice, de componența populației, de dezvoltarea istorică și perspectivele zonei respective, într-un cuvînt, județul va fi un complex social-economic, cu toate instituțiile și unitățile necesare valorificării resurselor materiale și spirituale de pe teritoriul său, va cuprinde o puternică bază materială. care să asigure forțelor umane din zonă o dezvoltare multilaterală. El va fi un polarizator al energiilor locale și va îiirîuri dezvoltarea forțelor de producție, pe diverse profile și ramuri economice. Centrul de județ va fi totodată și laboratorul în care se formează o bună parte din cadrele calificate necesare activității atît de complexe și variate ce se desfășoară în zonă. Județul reprezintă, din toate punctele de vedere, o formă de administrare mai adecvată care să ajute la exercitarea competentă a conducerii întregii activități ce se desfășoară pe teritoriul săuDispunînd de condițiile materiale țul se va dezvolta aspect economic, ciiltural-ștîințific, pariția unor noi trebuie să fie în sească cele mai Conducerea județului este cea care pe baza cunoașterii realităților, a nevoilor locale, folosind condițiile de climă și relief, va pune în valoare toate capacitățile umane și resursele pentru a face ea viața celor ce muncesc să fie mai bună, mai înfloritoare. Toate problemele — începînd cu punerea în valoare a bogățiilor zonei, îmbunătățirea structurii solului, modernizarea căilor de comunicație, a serviciilor de transport sau cele care privesc arhitectura și sistematizarea, pînă la dezvoltarea instituțiilor de cultură și învățămînt. de cercetare științifică de sănătate publică sau a unităților de deservire a populației și prestărilor de servicii — vor sta în atenția conducerii județului, care trebuie să gospodărească totul cu grijă și răspundere. Baza sa social-economică va crea un cadru nou pentru aplicarea inițiativelor valoroaseOrganele de partid și de stat vor avea atribuții și responsabilități sporite, pentru că ele vor conduce, controla și îndruma întreaga acti- ■ vitale social-politică. economică și cultiu al-științifică desfășurată instituțiile subordonate Toate tățile luTative județene își desfășura activitatea pe baza tiunii proprii, dar ele se vor sub directa conducere a Consiliului popular județean. Sarcini deosebite vot avea comisiile economice județene și in ceea ce privește controlul și îndrumarea întreprinderilor și instituțiilor republicane aflate în perimetrul pe care organele amintite își exercită competențeleFaptul că reședința de județ va fi orașul ce dispune de majoritatea instituțiilor ce concură la ridicarea social-economică și culturală a zonei va avea rezultate pozitive asupra dinamizării întregului proces de dezvoltare a comunelor, pentru că, pe de o parte, se va manifesta tendința atragerii de forțe și energii noi spre centrul județean, iar pe de altă parte, se va produce un proces de iradiere spre sat a tuturor binefacerilor pe care le poate da orașul. Acest proces este astăzi deosebit

și spirituale adecvate, jude- continuu sun social-politic Și va determina a- necesități, cărora măsură să le gă- potrivite soluții.

de uni- vor ges- afla

de complex și puternic. Dezvoltarea noastră social-economică a făcut să crească și să se întărească orașele patriei, să apară noi centre industriale, comerciale și social-culturale, care sînt în stare să rezolve de sine stătător multiplele probleme ce apar și, în același timp, să influențeze — prin tot ce au eie mai bun — asupra localităților rurale din jur. Folosind cu pricepere atribuțiile acordate prin noile măsuri, orașele vor putea să-și îmbunătățească activitatea administrativă, edilitar-gospodă- rească, social-culturală, să folosească mai rațional resursele materiale și forța de muncă locală. ■^Socialismul a produs în viața satului românesc prefaceri radicale pe toate planurile — economic, social-cultural, al creșterii conștiinței și orizontului politic al țărănimii. A crescut neîntrerupt nivelul material și cultural al lucrătorilor o- goarelor. Intensificarea legăturilor sat-oiaș a influențat în mod deosebit asupra satului, a contribuit într-o măsură însemnată la urbanizarea vieții acestuia. O parte din populația rurală, ce continuă să locuiască la sate dar lucrează în industria orășenească sau pe șantierele de construcții, și-a schimbat nu numai profilul muncii, dar și modul de trai, optica prin care privește viața. Au crescut nevoile cultural-științifice ale satului și, o dată cu ele, s-a dezvoltat și intelectualitatea satului, formată din învățători, profesori, medici, agronomi etc., care joacă un rol deosebit de important în creșterea nivelului de cultură și civilizație al mediului rural. însă ridicarea standardului de civilizație la sate începe să fie tot mai mult stînje- nită de dispersarea exagerată, de dimensiunile reduse și densitatea mică a așezărilor rurale, de lipsa de sistematizare pe criterii științifice și eficiente. De aceea, ampla acțiune de sistematizare a localităților rurale va face obiectul unui program național de ansamblu și de durată, în lumina cerințelor desăvîrșirii construcției societății noastre socialiste.Comunele vor fi unități puternice, adevărate centre social-econo- mice și culturale, ce vor avea deplina capacitate de a valorifica la maximum posibilitățile materiale și umane din mediul rural. Cuprinzînd totalitatea populației de pe un teritoriu delimitat, unită prin comunitate de, interese economice, sociale, politice, culturale și tradiții, comuna va deveni o u- mtate administrativă cu un număr mai mare de familii, cu o bază materială mai largă. Aceasta îi va permite să se întărească puternic din punct de vedere econo- mico-organizatoric, să mobilizeze in mai bune condițij masele la rezolvarea pe plan local a treburilor de stat și obștești, să se înfrumusețeze și să se gospodărească mai bine. întărirea economică a comunelor va duce, pe lîngă dezvoltarea vieții lor interne, și Ia condiții mai prielnice pentru folosirea binefacerilor științei șl culturii, la modernizarea căilpr de comunicații din raza lor de activitate, la creșterea gradului de confort si civilizațieProgramul de sistematizare a localităților rurale va trebui să a- sigure dimensiuni și densități optime comunelor printr-o regrupare judicioasa, să stabilească funcția și profilul lor economic, să aibă în vedere tot ceea ce este necesar pentru comună, ca ea să înriureas- că profund dezvoltarea mediului rural. în acest sens se impun diversificarea bazei lor economice, înființarea unor întreprinderi și ateliere de prelucrare sau semi- prelucrare industrială a produselor agricole, dezvoltarea multilaterală a meseriilor și atelierelor de reparații, de prestări de servicii etc. Fiecare comună va avea școală de învățămînt general. Comuna va avea cămin cultural, cinematograf. bibliotecă publică, dispensar, casă de nașteri, baie comunală. magazine, unități de alimentație publică, brutărie, unități de deservire. într-un cuvînt, tot ceea ce este necesar făuririi unei vieți civilizate. Comuna va deveni, așadar, un centru social, economic, cultural puternic, cu instituții proprii, bine amplasate, avîn- dn-se in vedere nevoile prezente și perspectiva viitorului. Forțele de producție ale acesteia vor crește continuu, felul de viată al săteanului -e va modifica permanent, în procesul apropierii treptate a nivelului satului de cel al orașului Pătrunderea accentuată a științei și tehnicii în agricultură, mecanizarea, chimizarea, foiosirea celor mai înaintate procedee agrotehnice, apariția unor unități agricole de tip industrial fac să sporească numărul cadrelor tehnice, solicită din partea celor ce muncesc pe ogoare lărgirea orizontului lor științific, tehnic, cultural. A- ceasta are și va avea implicații multiple în ceea ce privește structura satului, profilul spiritual al locuitorilor comunei, nivelul lor cultural-științific, pregătirea acestora presupunînd și o diversificare a procesului de învățămînt, a- daptarea lui la noile cerințe.Perfecționarea organizării ad- ministrativ-teritoriale îsi va aduce contribuția la îndeplinirea rolului și atribuțiilor crescînde ale statului în viața economică și socială a țării, la sporirea eficienței întregii activități a poporului român, în vedeiea realizării sarcinilor desăvîrșirii construcției socialismului, în același timp, organele alese ale puterii de stat — consiliile populare județene, orășenești și comunale — vor asigura, pe plan local, aplicarea principiilor de bază ale orînduirii noastre, mai ales a centralismului democratic, democrației socialiste, a muncii si conduce-
(Continuare în pag. a VlII-a) ,g|
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CHIVU STOICA
(Urmare din pag. a VU-a) ifrii colective, se vor lega și strîns de mase, vor căuta și găsi formele cele mai corespunzătoare pentru valorificarea multilaterală a inițiativelor și propunerilor acestora, vor crea condiții mai largi și mai bune pentru a participa cu toată energia la rezolvarea treburilor de stat și obștești.în documentele supuse dezbaterii și în cuvîutul delegaților ce-au vorbit înaintea mea, s-a arătat că măsurile cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale și cele referitoare la îmbunătățirea organizării ad- ministrativ-teritoriale a țării fac să crească atribuțiile și răspunderile organelor de partid și de stat județene, orășenești și comunale, în activitatea de transpunere în practică a hotărîrilor partidului și guvernului. Se impune, deci, ca în munca desfășurată de organele de partid în exercitarea conducerii și îndrumării întregii activități politice, economice și social-cultu- rale să se caute și să se folosească forme și metode noi. care să corespundă pe deplin cerințelor etapei.

mai vor

Tovarăși,De o deosebită importanță sînt măsurile supuse aprobării Confe-

rinței Naționale cu privire la perfecționarea continuă a formelor și metodelor de organizare și conducere a vieții sociale, a activității organelor de partid și de stat. Experiența acumulată de partidul și statul nostru demonstrează necesitatea înlăturării unor paralelisme existente în momentul de față atît la nivel central cit și pe plan local. Aceasta va duce la creșterea eficienței întregii activități economice, sociale și politice, va înlesni utilizarea mai rațională a cadrelor. Realizarea prevederilor deosebit de importante cuprinse în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu va duce cu siguranță la îmbunătățirea considerabilă a muncii de conducere.în legătură cu aceasta apare necesitatea de a se elimina paralelismul care se manifestă între activitatea Consiliului de Stat și cea a organelor superioare de partid, De aceea propun ca funcția de președinte a) Consiliului de Stat să fie îndeplinită în viitor de secretarul general al Comitetului Central al partidului, potrivit rolului de forță politică conducătoare în stat, pe care îl exercită partidul nostru comunist și să se prezinte în acest sens propuneri corespun-

zătoare Marii Adunări Naționale, îndeplinirea de către aceeași persoană a funcției de secretar general al Comitetului Central al partidului și a aceleia de președinte al Consiliului de Stat va asigura înfăptuirea conducerii unitare de către Comitetul Central al partidului a întregii activități sociale și de stat din patria noastră, va înfăptui reprezentarea, la cel mai înalt, nai, a politicii tuluiîmi exprim ceastă propunere < mentul Conferinței partidului.
nivelulpe plan internațio- partidului și staconvingerea că a- este în asenti- Naționale aDragi tovarăși.Măsurile ce vor fi Conferința Națională vor stimula profund tuturor oamenilor muncii în vederea găsirii celor mai potrivite soluții problemelor complexe ce apar în procesul dezvoltării generale a scumpei noastre patrii, vor crea noi posibilități pentru participarea largă a maselor la realizarea mărețelor obiective ale desăvîrșirii construcției socialiste și trecerii la comunism. (Cuvintarea a fost sub

liniată prin vii și puternice a-- 
p lăuze J.

adoptate la a partidului preocupările
U neori, mult cum de ta- unde

sa

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE NECULA

Conferința Națională a Partidului Comunist Român, chemată să hotărască asupra unor probleme de importanță vitală pentru dezvoltarea României socialiste, se înscrie ca un eveniment de maximă însemnătate pentru desfășurarea în perspectivă a operei de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. proiectul de Directive cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, cît și proiectul privind îmbunătățirea organizării administrați v-teritoria- le a României șl sistematizarea localităților rurale, cuprind principii și măsuri de organizare și conducere, a căror aplicare va duce la rezolvarea optimă a unor probleme ivite în procesul complex al dezvoltării economice și sociale a țării.înscriindu-se pe coordonatele principale ale politicii Partidului Comunist Român de dezvoltare multilaterală, continuu ascendentă, a societății noastre socialiste, documentele pe care le dezbatem răspund necesităților, subliniate de Congresul al IX-lea al partidului, de a ridica procesul producției materiale pe o treaptă calitativ superioară, de a asigura perfecționarea continuă a formelor și metodelor de conducere a economiei și a celorlalte domenii ale vieții sociale, de înflorire multilaterală a patriei.în anii construcției socialiste, poporul român a obținut succese remarcabile în toate domeniile vieții economice, sociale și spirituale, care încununează o muncă creatoare, plină de dăruire, desfășurată sub conducerea Partidului Comunist Român.Datorită politicii de repartizare judicioasă a forțelor de producție, de valorificare mai deplină a resurselor naturale șl a forței de muncă, și in regiunea București industria cunoaște o continuă dezvoltare Investițiile alocate pentru dezvoltarea industriei în regiunea noastră în perioada 1959—1967 s-au ridicat la peste 8.6 miliarde lei. Numai în actualul plan cincinal este planificată construcția a peste 20 de noi obiective industriale Se dezvoltă continuu extracția de țiței, regiunea București a- jungind să dea peste o treime din totalul producției pe țară. Anul acesta s-au realizat peste plan 83 000 tone țiței, urmînd ca în 1968, sporul de 150 000 tone prevăzut pe întreaga ramură să fie obținut pe seama realizărilor Trustului de extracție București De asemenea. au luat o mare dezvoltare construcția de nave, industria chimică, industria ușoară și alimentară. Răspunzând grijii partidului și statului nostru, muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderile industriale ale regiunii mun-

cesc cu entuziasm pentru îndeplinirea și pășirea sarcinilor plan Pe primele 10 luni ale acestui an, cea mare parte a unităților industriale a îndeplinit planul producției marfă vîndută și încasată. Planul n-a fost îndeplinit, însă, de cele două combinate chimice Turnu Măgurele lărași.Greutățile din tatea acestor combinate pun, în evidență unele anomalii ce izvorăsc din sistemul actual de executare a investițiilor. A- ceasta se referă atît la proiectare, cît și Ia execuția lucrărilor contractarea Timp de mai în activitatea strucții din chimică nu s-a asigurat fundamentarea tehnico- economică pentru fiecare instalație și utilaj, de documentație a gene- multe greutăți, împiedicînd în funcțiune a obiec- termenele stabilite și lor la parametrii în activitatea de pla- trebuie să se coreleze

de- demai
de la și Că-activi-

Și utilajelor, mulți ani, de con- industria
iar lipsa rat punerea tivelor la exploatarea proiectați nificare cu mai multă grijă planul de producție cu cel de investiții, ținîn- du-se seama de posibilitățile reale de producție Sîntem de părere că trebuie să se înlăture actualul tem cînd unii contractează, alții construiesc și exploatează stalațiile respective De aceea, neficiarul să participe efectiv alegerea furnizorului de utilaje, a procedeelor tehnologice, cadrelor care vor lucra la exploatarea instalațiilor. De va trebui să se instituie răspunderea materială a titularilor de investiții și a constructorilor pentru orice întîrziere survenită din vina lor în punerea în funcțiune a instalațiilor. Credem că ar fi bine ca. în perioada de amplasare șj pe toată durata construirii obiectivului respectiv, șeful de proiect și colaboratorii săi să fie prezenți pe șantier șl nu la București, ceea ce ar face posibilă intervenția operativă și remedierea imediată, pe loc, a unor eventuale omisiuni din proiect.Preocupîndu-se de dezvoltarea industriei, a cărei importanță deosebită pentru progresul general al patriei este cunoscută, partidul a- cordă, totodată, o mare atenție agriculturii, care reprezintă o ramură principală a economiei naționale. Vreau să remarc aici importanța economică deosebită a măsurilor luate de conducerea partidului și statului, pe baza programului stabilit de Congresul al IX-lea al partidului, pentru modernizarea și ridicarea producției agricole, pentru perfecționarea relațiilor de producție în agricultură. întărirea bazei sale tehnico-materiale. S-au adus perfecționări organizării activității Consiliului Superior Agriculturii și a organelor sale, luat ființă Uniunea Națională Cooperativelor Agricole de Producție și uniunile cooperatiste regionale și raionale, a fost perfecționat sistemul de organizare, conducere, planificare și finanțare a întreprinderilor agricole de stat. Măsurile luate, aplicarea în practică a prețioaselor indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei făcute în regiunea noastră au dus la creșterea eficienței economice a întregii activități desfășurate în întreprinderile agricole de stat, stațiuni de mașini și tractoare și cooperative agricole de producție. Astfel. în acest an s-au obținut producții medii la hectar de 2 360 kg grîu. 2 730 kg porumb. 1 745 kg floarea-soarelui. 24 420 kg sfeclă de zahăr. Producțiile realizate ne-au

sis- iar in- be- 
lacît și aasemenea.

Și al au a

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MANEA MÂNESCU

dat posibilitatea să livrăm statului peste plan circa 130 000 tone grîu, 19 000 tone floarea-soarelui, 32 000 tone sfeclă de zahăr, 25 000 hectolitri lapte și altele.Pentru regiunea noastră, care este cea mai mare regiune agricolă a țării, prevederile cuprinse în raportul prezentat în fața conferinței au o însemnătate deosebită, ele venind să întărească cadrul favorabil creat pentru dezvoltarea agriculturii, să-1 adîncească, să creeze premise mai bune pentru creșterea într-un ritm susținut a producției și productivității muncii, reducerea substanțială a cheltuielilor, sporirea eficienței economice a producției a- gricole. Aplicarea măsurilor preconizate impune îmbunătățirea activității organelor de partid și de stat, lichidarea neajunsurilor care se mai manifestă și care diminuează eficiența economică a fondurilor investite de stat pentru dezvoltarea agriculturii. Așa. de pildă, în domeniul irigațiilor nu toată suprafața amenajată de 141 00(> hectare a putut fi folosită, deoarece industria n-a livrat în termen utilajele planificate, fiind vorba îndeosebi de electro-pompe de puteri mari și as- persoare. Dacă ținem seama că pe teritoriul regiunii noastre s-au început lucrările la sistemele de irigații Jegălia și Pietroiu-Ștefan cel Mare, urmînd ca în viitorul apropiat să se deschidă și șantierul Că- lărași-Gălățui. care împreună cuprind peste 155 000 hectare, este ne-

cesar să se la de pe acum măsuri pentru asigurarea întregului utilaj și echipament necesar.In ceea ce privește construcțiile pentru agricultură, trebuie să spunem că nu întotdeauna s-au găsit soluțiile optime de realizare a o- biectivelor, astfel îneît ele să fie date în producție în termene cît mai scurte, să se asigure eficiența lor economică și recuperarea rapidă a fondurilor investite. De pildă, la îngrășătoriile de taurine, date în funcțiune cu 2—3 ani în urmă, nici pînă în prezent Consiliul Superior al Agriculturii n-a găsit soluția tehnică pentru construcția bucătăriilor furajere. Din această cauză se merge pe improvizații, fiecare se descurcă cum poate, ceea ce duce inevitabil la o productivitate scăzută și la cheltuieli mari, se întirzie nejustificat de construcția unor obiective, este, de pildă, îngrășătoria urine de Ia Podul Borcea,lucrările durează de aproape 3 ani — din cauza neîntocmirii în termen a documentațiilor, a deselor schimbări în soluțiile constructive si a altor neajunsuri. Toate acestea influențează negativ asupra e- ficienței economice, împiedică folosirea deplină a condițiilor favorabile de care dispune agricultura regiunii noastre.De aici, se desprinde și necesi tatea pentru Consiliul Superior a! Agriculturii și consiliile agricole regionale și raionale, de a acorda aiutor tehnic de specialitate, sistematic și competent, htît întreprinderilor agricole de stat, cît șl cooperativelor agricole de producție. care au pe teritoriul lor șantiere de construcții, irigații si ameliorări funciare.Măsurile privind perfecționarea organizării, conducerii și planificării economiei, asupra cărora sîntem chemați să hotărîm, deschid Jargi căi pentru înflorirea tuturor forțelor și capacităților creatoare ale poporului, pentru valorificarea la un nivel superior a potențialului material și uman de care dispune societatea noastră socialistă, în vederea ridicării patriei pe culmi tot mai înalte de civilizație și greș social.în acest proces de continuă voltare a orînduirii noastre, sider de o mare importantă vederile cuprinse întul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în legătură cu lărgirea activității legislative a Marii Adunări Naționale, creșterea rolului deputaților și al comisiilor permanente. Aceste măsuri vor duce, fără îndoială, la perfecționarea activității forului suprem al puterii de stat, chemat să dezbată și să hotărască prin lege asupra problemelor vitale ale țării noastre.Oamenii muncii din întreprinderi, unități agricole, instituții, întregul nostru popor — sub conducerea înțeleaptă a partidului — își va consacra întreaga sa capacitate creatoare înfăptuirii hotărîrilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român.

unități agricole, în conferințele regionale de partid, în sesiuni ale sfaturilor populare șl în presă, proiectul de Directive a avut o profundă rezonanță în rîndul poporului nostru care și-a exprimat deplina sa adeziune față de măsurile preconizate, față de linia generală a politicii Partidului Comunist Român. Dezbaterea largă a acestui important document, la care au participat în mod practic toți oamenii muncii, a constituit un prilej deosebit pentru analiza multilaterală a activității de producție în toate ramurile economiei naționale.

moderne. Numărul consl- de propuneri și sugestii ceducției derabil s-au făcut în legătură cu constituirea centralelor industriale vine în sprijinul lucrărilor aflate în elaborare pentru de- —i_i forme noi în

pro-dez- con- pre- Rapor-

Stimați tovarăși,Conferința Națională a partidului, eveniment de seamă în viața patriei și poporului nostru, situează în centrul dezbaterilor sale problemele conducerii și planificării economiei naționale, ale producției materiale — sectorul decisiv al dezvoltării sociale.Principiile cuprinse în proiectul de Directive, elaborate pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului, sînt rodul unor studii îndelungate și laborioase, întemeiate pe experiența construcției noastre socialiste, pe cercetarea tendințelor contemporane în dezvoltarea economică. Studiile de fundamentare științifică a acestor măsuri s-au desfășurat sub îndrumarea directă și permanentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care în tot a- cest răstimp a condus nemijlocit întreaga muncă de elaborare și definitivare a principiilor perfecționării conducerii și planificării economiei noastre naționale. Problemele îmbunătățirii organizării și planificării economiei au fost analizate, în repetate rînduri, de conducerea de partid și de stat, au făcut obiectul unor ample dezbateri în cadrul Comitetului Executiv, al Consiliului de Miniștri și în Plenara Comitetului Central.înalta exigență, răspunderea și chibzuință cu care partidul nostru abordează problemele cu deosebite implicații în viața țării și a poporului își găsesc o reflectare în acțiunea de experimentare, încă din acest an, a unui șir întreg de măsuri prevăzute în proiectul de Directive. Primele rezultate ale experimentării, în curs de desfășurare într-un număr de 71 de întreprinderi care furnizează peste 15 la sută din producția globală industrială a țării, arată că lărgirea atribuțiilor și competențelor întreprinderilor creează condiții mai bune pentru creșterea producției și a productivității muncii, pentru ridicarea gradului de rentabilitate a activității economiceSupus discuției publice în adunări din întreprinderi, instituții și
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE AGACHI

Ansamblul măsurilor supuse dezbaterii Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român constituie o expresie a gîndirii științifice a partidului nostru în abordarea și soluționarea principalelor probleme privind dezvoltarea și valorificarea continuă a potențialului material și uman al țării noastre. Ele reflectă consecvența cu care conducerea partidului traduce în viață hotărîriie Congresului al IX-lea, sintetizează și aplică în mod creator principalele cerințe ale legilor de dezvoltare a societății noastre pe calea desăvîrșirii construcției socialismului.Siderurgiștii hunedoreni au primit cu deosebit interes documentele plenarei din octombrie Adunarea activului de partid. în care au fost dezbătute aceste documente, a dat o înaltă apreciere caracterului științific al programului stabilit de partid și a subliniat că complexul de măsuri preconizate reflectă concepția partidului și statului nostru privind conducerea, planificarea și organizarea activității economice.La indicația conducerii partidu-

Iul, colectivul nostru de muncă s-a preocupat, în tot cursul acestui an, de organizarea științifică a producției și a muncii, acțiune în cadrul căreia s-au adus îmbunătățiri tehnologice de elaborare a oțelului, a fost extinsă mecanizarea și automatizarea unor operații, se folosește mai rațional forța de muncă. Toate acestea ne-au permis ca, pînă în prezent, să dăm peste plan 25 000 tone oțel, 30 000 tone laminate și să respectăm integral obligațiile contractuale, să realizăm în același timp depășiri importante la alți indicatori economici ai planului. Asigurăm Conferința Națională a partidului, că siderurgiștii din Hunedoara își vor respecta cuvtntul dat, realizînd pînă la sfîrși- tul anului integral sarcinile de luate.structură plan și angaja-menteleNoua nizatorică propusă trie, avînd la bază trei verigi de conducere : centrală industrială organizată prin gruparea mai multor întreprinderi ca o unitate economică autonomă ; ministerul economic — organ central de stat — șl întreprinderea care funcționează în cadrul centralei cu gestiune economică proprie, creează condițiile pentru valorificarea deplină a superiorității relațiilor de producție socialiste și pentru soluționarea o- perativă și eficientă a problemelor economice curente.Pe baza practicii muncii noastre apreciem ca avînd o deosebită însemnătate concentrarea funcțiilor de conducere a activității din industrie la nivelul centralei industriale. cu competențe largi și Sarcini multiple, care va prelua o parte din atribuțiile actuale ale ministerelor și ale altor organe economice centrale. După părerea noastră, legăturile tradiționale și condițiile o- biective de cooperare din industria siderurgică reclamă gruparea în-

economico-orga-pentru indus-

treprinderilor din această ramură în centrale industriale organizate după profil teritorial. Prin aceasta, nu numai că se elimină neajunsurile actuale cauzate de practica tărăgănării și improvizațiilor în rezolvarea problemelor de organizare și conducere a producției, de rațională aprovizionare și desfacere, de creștere a rentabilității, dar se asigură în același timp folosirea mult mai completă a capacităților de producție, adaptarea mult mai elastică a producției la cerințele nevoilor de consum. Pornind de la aceste principii, apreciem că există posibilitatea obiectivă de a organiza o centrală industrială în zona de vest a țării care să grupeze uzinele siderurgice din regiunea Hunedoara, precum și restul uzinelor siderurgice din această parte a țării. Apreciem, de asemenea, că ar fi rațional ca în structura centralei siderurgice să fie incluse și întreprinderile conexe, producătoare de piese de schimb, materiale refractare și construcții.Centralei industriale îi sarcina de a menține în nență producția la nivelul contemporane, de a-și preocupările de cercetare iectare în concordanță cu dințele ce apar pe pian mondial. De aici derivă necesitatea ca la nivelul fiecărei centrale să se concentreze o parte importantă din munca de cercetare-proiectare prin includerea în structura lor organizatorică a unor compartimente de proiectare, cît și a unor institute de cercetare științifică. Apartenența acestor institute la centrala industrială creează condiții optime pentru orientarea activității lor spre principalele probleme ce stau în fața întreprinderilor din centrală. Rolul important al centralei in asigurarea conducerii unitare a unui grup de întreprinderi impune încadrarea acesteia cu cadre de specialiști cu o înaltă pregătire și o îndelungată experiență în producție. în aceste condiții, în afară de promovarea unor specialiști din întreprinderi, este rațională completarea personalului centralelor cu unele cadre existente în ministere și organe economice cen-

revine perma- tehnicii orienta și pro- ten-

Tovarăși,Din însărcinarea conducerii partidului, informez conferința că in cursul dezbaterii publice a proiectului de Direc- privire la perfecționareative cu . conducerii și planificării economiei naționale au fost făcute peste 5 000 de propuneri, care cuprind sugestii pentru completarea anumitor prevederi, modalități concrete de aplicare în practică a măsurilor preconizate, precum și soluții pentru îmbunătățirea diferitelor laturi ale activității economice curente.Cea mai mare parte a propunerilor se referă la problemele privind perfecționarea organizării și conducerii ramurilor producției materiale. în dezbateri s-a insistat asupra faptului că lărgirea atribuțiilor și competențelor întreprinderilor, întărirea autonomiei lor în gospodărirea fondurilor materiale și bănești corespund cerințelor actualei etape de dezvoltare a economiei. S-a apreciat, pe drept cu- vînt, că măsurile ce se vor lua în acest sens vor contribui la înlăturarea practicilor de centralism excesiv, a paralelismelor între diferitele verigi organizatorice, ale căror consecințe negative s-au resimțit adeseori în activitatea întreprinderilor. în acest context, s-au făcut o serie de propuneri judicioase pentru precizarea atribuțiilor și răspunderilor unităților economice, care considerăm că merită să fie avute în vedere la definitivarea statutului model al întreprinderii.Cu deosebită satisfacție au fost primite măsurile luate de conducerea partidului nostru în direcția creșterii rolului întreprinderilor îrt elaborarea și fundamentarea propunerilor de plan, ca și măsurile preconizate pentru mărirea competențelor și mobilității unităților economice în realizarea programelor de producție, pentru întărirea și extinderea aplicării principiilor gestiunii economice proprii.Au stîrnit un profund interes și s-au bucurat de apreciere unanimă măsurile prevăzute în proiectul de Directive cu privire la crearea unor mari complexe economice de sine stătătoare — centralele industriale — menite să pună mai deplin în valoare avantajele pro-

curs de < talierea acestei forme noi sistemul de conducere și organizare a activității noastre economice. Multe dintre propunerile exprimate se referă la înființarea centralelor în diferite ramuri industriale, ia amplasarea lor teritorială, precum și la unele criterii care trebuie să fie avute în vedere la constituirea acestor mari unități ; s-a subliniat în mod deosebit necesitatea ca la reunirea întreprinderilor în centrale să se țină seama de specificul producției și înrudirea tehnologiei de fabricație, gradul de cooperare și specializare, precum și de complexitatea activității lor. într-o serie de propuneri s-a insistat asupra necesității de a se delimita cît mai precis atribuțiile centralelor industriale și ale întreprinderilor care le compun, pentru a se evita orice tendință de paralelism și suprapunere de sarcini. Toate aceste sugestii vor fi puse la dispoziția colectivelor organizate de Consiliul de Miniștri pentru a fi luate în considerare la constituirea și organizarea centralelor industriale și la elaborarea statutului lor de funcționare.O largă aprobare în rîndul oamenilor muncii au găsit măsurile cu privire la promovarea formelor de conducere colectivă la nivelul întreprinderilor, centralelor industriale, ministerelor, pe toate treptele activității economice. Numeroși participant! la discuții au propus ca adunările generale ale salariaților să aibă un caracter de lucru, de dezbatere, care să permită masei largi de muncitori, ingineri și tehnicieni să-și aducă o contribuție efectivă la soluționarea problemelor concrete ale unităților economice.Participanții la dezbateri au scos în evidență importanța măsurilor luate de conducerea partidului după Congresul al IX-lea al P.C.R. pentru îmbunătățirea activității de planificare. Au fost remarcate, în mod deosebit, măsurile luate pentru elaborarea viitorului plan cincinal și a liniilor principale ale dezvoltării economiei naționale pînă în 1980, care vor asigura continuitate în activitatea de planificare, o legătură mai bună între planurile cincinale și o perspectivă permanentă a dezvoltării economiei pe 10 ani în acest sens s-a făcut următoarea propunere ; „în condițiile în care planurile curente și de perspectivă se elaborează de jos în sus. să se extindă metoda întocmirii de prognoze și studii previzionale nu numai pe ansamblul economiei, ci și pe diferitele ramuri și domenii de activitate, pentru a ajuta astfel întreprinderile și centralele industriale să-și formuleze cît mai judicios propunerile de plan" Considerăm necesar ca la redactarea definitivă a Directivelor propunerea enunțată să fie mai bine reliefată.Una din principalele probleme
(Continuare în pag. a ÎX-a)

trale, care în decursul anilor au lucrat în întreprinderile cuprinse în centrala respectivă.în cadrul noii structuri de conducere, întreprinderii, ca verigă e- conomică de bază, i se asigură cadrul corespunzător concentrării activității spre rezolvarea principalelor probleme legate de realizarea ritmică a sarcinilor de plan, de organizarea rațională a producției și a muncii, de folosire completă a capacităților de producție, de perfecționare a proceselor tehnologice, de gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, în contextul acestor probleme a- preciez că va crește mult rolul întreprinderii în fundamentarea sarcinilor de plan Planul de stat va deveni astfel mijlocul eficient de mobilizare a tuturor rezervelor existente în întreprinderi. Realizarea acestui obiectiv impune însă cunoașterea mai completă a cererii în perspectivă. în întreprindere va fi necesar să se lucreze după programe de fabricație stabile pe perioade mai lungi de timp, condiție indispensabilă pentru folosirea deplină a capacităților de producție, pentru realizarea unei productivități a muncii mai înalte și reducerea cheltuielilor producție.Practica actuală programelor de schimbare frecventă a structurii lor, trebuie eliminată. Fundamentat științific, pe baza necesităților beneficiarilor și în condițiile folosirii depline a resurselor de producție, programul de fabricație trebuie să fie instrumentul de bază în orga-i nizarea activității întreprinderii. Experiența colectivului nostru privind organizarea activității de producție pe bază de programe științific întocmite cu respectarea riguroasă a acestora, demonstrează din plin rolul acestui mod de lucru în realizarea ritmică a planului, a disciplinei contractuale. în cadrul unor cheltuieli minime de producție. Noua formă organizatorică va crea posibilitatea ca munca de programare la nivelul întreprinderilor din cadrul centralei industriale, să se bazeze pe cunoașterea în fond a problemelor de producție, să se treacă pe o treaptă superioară de programare, folosind mașinile electronice de calcul. O anumită experiență privind această problemă e- xistă în cadrul colectivului nostru, îmbunătățirea în ansamblu a ac-

materiale dede fărîmițare a fabricație, de

tivltății întreprinderilor este strîns legată de îmbunătățirea sistemului de aprovizionare tehnico-materială și desfacere a produselor. Așa cum prevede proiectul de Direotive, este bine ca acest sector de activitate să aparțină centralei industriale. In acest fel, centrala va avea obligația să asigure prin convenții de lungă durată resursele de aprovizionare, iar întreprinderile să încheie contracte directe cu furnizorii. în a- celași timp, pentru desfacerea produselor siderurgice în condițiunl îmbunătățite față de situația actuală, este necesar să se continue profilarea, specializarea și dezvoltarea rețelei de baze de aprovizio- nare-desfacere a metalului în cadrul unui organ constituit la nivelul economiei — Oficiul de aprovizionare și desfacere a metalului.Folosind formele și metodele pe care le pune la îndemînă știința organizării producției și a muncii, va trebui ca în special la nivelul întreprinderilor să îmbunătățim în continuare mijloacele de urmărire operativă a producției, de creștere a rentabilității prin reducerea costurilor materiale și eliminarea cheltuielilor neproductive. Pentru ca toate măsurile să-și aducă o contribuție substanțială la creșterea eficienței economice, este necesar să ne ocupăm mai mult de perfecționarea formelor de cointeresare materială, de găsirea acelor pîrghii care să stimuleze obținerea celor mai bune realizări și în același timp să întărească răspunderea fiecăruia pentru calitatea muncii prestate.Măsurile prevăzute în proiectul de Directive cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale fundamentează noi căi pentru avîntul continuu și pentru progresul multilateral al societății noastre socialiste. Colectivul siderurgiștilor hunedoreni va munci cu și mai mare entuziasm pentru traducerea în viață a hotărîrilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român, aducîndu-și astfel contribuția la înfăptuirea mărețului program de desăvîrșire a construcției socialismului în țara noastră, convins fiind că numai prin perfecționarea formelor de conducere a producției și a muncii, vom reuși să sporim producția d® metal, să ridicăm eficiența activității noastre economice, spre binele și inflorirea patriei noastre socialiste.
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Conferința Națională a Partidului Comunist Român
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MANEA MĂNESCU

(Urmare din pag. a VIII-a) abordate în cadrul discuțiilor proiectului de Directive a constituit-o îmbunătățirea sistemului de indicatori prin care se concretizează sarcinile de plan la unitățile economice. Din multitudinea de propuneri și sugestii făcute In această privință, menționăm una care vizează o problemă fundamentală a activității de investiții — și anume : „indicatorul principal al planului de investiții să fie punerea la termen în funcțiune a noilor obiective" Această propunere este motivată de faptul că, în prezent, în condițiile existenței unui larg front de investiții, unele ministere și întreprinderi acordă întîietate îndeplinirii planului valoric și nu în a- ceeași măsură se preocupă de darea la termen în exploatare a noilor capacități de producție. Sîntem de părere că această propunere trebuie reținută la precizarea indicatorilor privind activitatea de investiții și construcții.Cu interes au fost primite măsurile preconizate pentru îmbunătățirea sistemului de aprovizionare și desfacere. în dezbateri s-au făcut, cu deplin temei, referiri critice cu privire la greutățile și neajunsurile existente în acest domeniu. Dintre numeroasele propuneri exprimate, subliniem pe aceea cu privire la necesitatea înființării unui organ central care să coordoneze întreaga activitate de aprovizionare tehnico- materială. De asemenea, evidenți- indu-se oportunitatea organizării Oficiului de aprovizionare și desfacere a produselor siderurgice, prevăzută în proiectul de Directive, în discuții s-a sugerat ideea creării unor oficii similare și pentru alte produse și materiale importante. Aceste propuneri urmează să fie atent examinate în cadrul lucrărilor ce se desfășoară în prezent pentru îmbunătățirea întregului sistem de aprovizionare tehnico-materială.în problemele de finanțare și creditare a producției și investițiilor, majoritatea propunerilor aprofundează măsurile prevăzute în proiectul de Directive, cuprind soluții de aplicare a acestora în practică, urmărind lărgirea atribuțiilor unităților economice în folosirea fondurilor de care dispun pentru îndeplinirea planului de stat. Merită să f’e analizată propunerea de a se lăsa la dispoziția centralelor industriale o cotă sporită din beneficiul planificat, față de cea prevăzută în Directive, pentru efectuarea unor investiții productive. Numeroase alte propuneri se referă la necesitatea îmbunătățirii formelor de organizare a controlului financiar, îh scopul sporirii eficienței și al asigurării u- nei coordonări unitare, pe întreaga economie, a acestei importante activități. Considerăm necesar ca Ministerul Finanțelor, împreună cu celelalte ministere și organe centrale, să analizeze atent propunerile făcute în acest domeniu.în cadrul dezbaterilor au fost a- preciate în mod deosebit măsurile inițiate de conducerea partidului pentru reducerea cheltuielilor de producție și sporirea rentabilității întreprinderilor și produselor. S-a relevat că rezultatele obținute pînă în prezent constituie un început bun, dar că în fiecare unitate sînt încă mari rezerve pentru reducerea costurilor de producție, îndeosebi a cheltuielilor materiale, pentru desfășurarea unei activități mai rentabile Au fost făcute numeroase propuneri concrete pentru creșterea productivității muncii sociale, utilizarea mai intensă a mașinilor și utilajelor, reducerea normelor de consum de materii prime și materiale, pentru atragerea în circuitul economic a fondurilor fixe inactive și a stocurilor supranormative. Dezbaterile au scos în evidență posibilitățile însemnate care există în întreprin
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CAROL GOLLNER

Alături de toți intelectualii țărn, de întregul nostru popor, aprob cu căldură politica partidului și guvernului de înflorire multilaterală a României. Complexul de măsuri cu privire la perfecționarea conducerii și planificării e- conomiei naționale, precum și principiile de bază ale îmbunătățirii organizării administrativ- teritoriale a României și ale sistematizării localităților rurale, constituie o nouă reflectare a grijii permanente a partidului și statului nostru pentru creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului, 

derile noastre pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor, diversificarea și modernizarea sortimentelor de fabricație. în această privință este de relevat propunerea „de a se acorda centralelor industriale și întreprinderilor competențe largi în domeniul experimentării, omologării și introducerii în fabricație a produselor noi“.Un loc important în discuția publică l-au ocupat problemele perfecționării în continuare a organizării și coordonării activității de cercetare științifică. Marea majoritate a propunerilor reflectă grija unităților de cercetare pentru a asigura materializarea în practică a rezultatelor obținute, pentru sporirea rolului științei în introducerea progresului tehnico-științific în întreaga economie națională. Socotim că merită a fi reținută propunerea ca „o dată cu elaborarea programului unitar de cercetare științifică să se întocmească și un plan de aplicare cît mai rapidă în practică a cercetărilor încheiate în faza de laborator sau pilot". Această propunere, precum și cele care privesc coordonarea, finanțarea, informarea și documentarea tehnico-științifică vor trebui studiate de Consiliul Național al Cercetării Științifice, de ministerele și instituțiile care au unități de cercetare în diferite domenii științifice.întreaga dezbatere publică a proiectului de Directive cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale a confirmat pe deplin aprecierea cuprinsă în raportul prezentat Conferinței Naționale că „organizarea științifică a producției și a muncii constituie o problemă fundamentală a progresului întregii economii". Pe această linie, dorim să subliniem că un mare număr de propuneri și sugestii făcute de participants la dezbateri au reflectat puternicul ecou pe care l-a avut în rîn- dul oamenilor muncii acțiunea de perfecționare a organizării producției în industrie, inițiată în a- cest an de conducerea partidului. Concepută în contextul preocupărilor generale ale partidului nostru pentru îmbunătățirea conducerii și planificării economiei, această acțiune s-a desfășurat în peste 1 200 unități din toate ramurile industriale. Studiile și analizele întreprinse pînă a- cum au permis identificarea unor însemnate rezerve interne în întreprinderi. O primă evaluare de ansamblu a măsurilor stabilite în întreprinderile industriale demonstrează că avem posibilități de a obține pe această cale, pînă la sfîrșitul cincinalului, un spor de producție de circa 30 miliarde lei, beneficii suplimentare de peste 11 miliarde lei, precum și o creștere substanțială a productivității muncii.Rezultatele obținute și rezervele estimate pînă în prezent arată că acțiunea pentru organizarea științifică a producției și a muncii se situează — așa cum s-a reliefat pregnant în dezbaterea proiectului de Directive și în cadrul lucrărilor Conferinței — în rîndul celor mă*  eficiente măsuri adoptate în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Pornind de la experiența acumulată în industrie, îndeosebi în ramurile industriei ușoare și construcției de mașini, numeroase propuneri au subliniat necesitatea extinderii acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii și în celelalte sectoare, în așa fel încît fiecare unitate din construcții, agricultură, transporturi, comerț să lucreze cu maximum de rentabilitate, să contribuie la ridicarea eficienței generale în economie.Un însemnat număr de propuneri s-au referit la necesitatea in
pentru afirmarea plenară a tuturor posibilităților și rezervelor .creatoare ale națiunii noastre socialiste. Principiile și măsurile propuse, iz- vorînd dintr-o profundă cunoaștere a realităților noastre și o ascuțită pre- ciziune științifică, trezesc în fiecare dintre noi sentimentul de răspundere istorică față de prezentul și viitorul țării.îmbunătățirea organizării administrativ-teri- toriale a țării, în lumina principiilor pe care le dezbatem acum, va determina cu certitudine o legătură mai strînsă, nemijlocită între organele centrale și unitățile de bază — orașul și comuna — o repartizare mai judicioasă a forțelor materiale de producție, a dotațiilor uti- litar-gospodărești, o a- propiere însemnată a nivelului de dezvoltare economică și social-culturală a diferitelor localități. Se vor întîlni în cadrul a- cestui amplu proces două aspecte esențiale, organic legate între ele : valorificarea pe o treaptă mai înaltă a potențelor materiale și u- mane, iar pe de altă parte, creșterea accesului oamenilor muncii spre forme superioare de activitate culturală, științifică și socială.De maximă însemnătate sînt măsurile enunțate în proiectul principiilor de bază cu privire la sis

troducerii pe scară largă a metodelor moderne de programare a producției, de optimizare a proceselor tehnologice în întreprinderile industriale, în construcții, transporturi și telecomunicații, cu ajutorul mașinilor electronice. în legătură cu aceste propuneri, doresc să informez Conferința Națională că recent, Comitetul Executiv a aprobat un amplu program de trecere la fabricația pe scară industrială a calculatoarelor electronice, de cooperare cu alte țări pentru dotarea treptată a economiei cu echipamente de calcul necesare activității de conducere și organizare a producției.Continuînd cu perseverență acțiunea de perfecționare a organizării producției și a muncii în toate ramurile, organele și organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor și unităților economice, muncitorii, inginerii, tehnicienii vor avea un vast cîmp de activitate pentru a-și pune în valoare inițiativa în rezolvarea unor probleme hotărîtoare pentru mersul înainte al întregii noastre economii.Sugestiile și observațiile exprimate în cursul dezbaterii publice a proiectului de Directive cu privire la perfecționarea conducerii, și planificării economiei, precum și cele ce se fac în cadrul Conferinței Naționale a partidului nostru vor fi examinate în continuare cu toată atenția.Propunem Conferinței ca o parte dintre acestea să fie luate în considerare la îmbunătățirea redactării, Directivelor, iar altele să servească la elaborarea legilor, hotărîrilor și celorlalte acte normative care vor reglementa aplicarea în practică a complexului de măsuri preconizate de partid. Cele mai multe dintre propunerile făcute, fiind legate de munca concretă a unităților din diferite ramuri ale economiei naționale, vor fi transmise ministerelor și celorlalte organe centrale pentru a fi luate în considerare la soluționarea problemelor curente ale activității lor economice.Stimați tovarăși.Ca o concluzie generală se poate aprecia că larga dezbatere a proiectului de Directive a constituit o nouă și viguroasă manifestare a democratismului orînduirii noastre socialiste, a sudat și mai puternic legăturile trainice dintre partid și popor.Principiile cu privire la perfecționarea metodelor de conducere și organizare a economiei și vieții sociale reprezintă rodul experienței construcției noastre socialiste, o ilustrare grăitoare a modului original de gîndire și acțiune a Partidului Comunist Român. Promovînd conducerea științifică a întregii vieți economice, politice și sociale a țării, partidul formulează și transformă viziunea generală asupra viitorului într-un program de acțiune la îndeplinirea căruia mobilizează energiile creatoare ale tuturor oamenilor muncii.Măsurile expuse în acest înalt forum și în fața întregii opinii publice îmbrățișează problemele majore ale prezentului și viitorului țării, ale generațiilor de azi și de mîi- ne ; ele corespund întrutotul intereselor și năzuințelor fundamentale ale harnicului și talentatului nostru popor.Sînt pe deplin încredințat că înfăptuirea măsurilor pe care le vom adopta pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei, a vieții' sociale va avea urmări dintre cele mai pozitive asupra tuturor domeniilor de activitate, va contribui în mod hotărîtor la propășirea națiunii noastre socialiste, la înflorirea și progresul continuu al României. (Cuvîntarea a fost subli
niată prin vii și puternice aplauze).

tematizarea localităților rurale. Avantajele formării unor comune puternice, capabile să concentreze în jurul lor mari energii materiale și umane, sînt elocvent demonstrate de către o serie de așezări rurale din sud-estul Transilvaniei, cu o populație densă în vatra satului, care au cunoscut o impresionantă dezvoltare, multe din ele transfor- mîndu-se în orașe. Țărănimea cooperatistă, clasă nouă a societății noastre, cu cunoștințe politice, culturale și tehnico-profesionale mereu mai ridicate, va păși astfel, împreună cu toți oamenii muncii din mediul rural, într-o nouă etapă a progresului satului românesc, beneficiind în măsură tot mai mare de atributele civilizației.Complexitatea acestor acțiuni, soluționarea importantelor probleme pe care le ridică evoluția satului necesită studierea atentă și luarea în considerație a numeroșilor factori economici, geografici, sociali, tehnici, precum și a tradițiilor, în vederea elaborării unei politici științifice de sistematizare a localităților rurale, pentru a le apropia treptat de nivelul orașelor.în acest sens, consider util să remarc importanța deosebită a cercetărilor sociologice, urbane și rurale, pentru fundamentarea științifică a măsurilor ce se preconizează a fi luate în cadrul programului național unitar, la care se fac referiri în documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționale. Se impune — cred eu — o extindere a studiilor sociologice, prin antrenarea unui număr mai mare de intelectuali cu aptitudini în acest sens, inclusiv a studenților facultăților sau secțiilor de sociologie, sub în

drumarea unor cadre de cercetători cu experiență și autoritate.Pe baza îmbunătățirii organizării administrativ-teritoriale a țării, orașele — puternici factori de polarizare economică și social- culturală — vor continua să se dezvolte armonios, corespunzător noilor condiții și posibilități de care vor dispune. Prin eliminarea unor subordonări inutile, care îngrădeau afirmarea capacităților și a inițiativei locale, prin ajutorul direct pe care-1 vor primi din partea organelor centrale, orașe ca Sibiu, Mediaș, Sighișoara și altele vor do- bîndi un loc tot mai important în desfășurarea activității economice și social-culturale a țării.Toate acestea sînt de natură să ofere climatul unei noi emulații în viața științifică și culturală a acestor orașe, în valorificarea bogatului lor tezaur cultural și artistic, agonisit de-a lungul veacurilor. Baza materială și cadrele necesare dezvoltării cercetării științifice, muzeelor, bibliotecilor, teatrelor și celorlalte instituții culturale, care pînă acum erau concentrate îndeosebi la centrul de regiune, vor fi mai rațional repartizate și folosite, ceea ce va ridica prestigiul acestor orașe, contribuția lor la înflorirea științei și culturii românești.în ce privește Sibiul, el a cunoscut o activă participare la viața științifică și culturală a patriei. Cercetătorii muzeului Bruckenthal și oamenii de știință care activează în cadrul secției sibiene de științe sociale a filialei Cluj a Academiei Republicii Socialiste România, an- gajîndu-se cu pasiune în cercetarea complexă, și-au adus contribuția la studierea unor aspecte ale culturii materiale și spirituale a poporului român și a naționalităților conlocuitoare din Transilvania. S-au relevat în aceste studii viața și lupta înfrățită a oamenilor muncii români, germani și _ maghiari de-a lungul secolelor, strălucit împlinită azi în efortul comun pentru edificarea cît mai luminoasă a o- rînduirii socialiste pe teritoriul României. în lumina măsurilor preconizate, oamenii de știință, intelectualitatea sibiană își vor amplifica și mai mult activitatea lor creatoare, pe toate planurile, pentru a îmbogăți comoara spirituală a poporului nostru.înalta responsabilitate și grija pentru asigurarea prezentului și viitorului luminos al patriei noastre socialiste se oglindesc din plin și în politica pe care o desfășoară partidul și statul nostru pe plan internațional.Pornind de la realitățile vieții, de la interesele cauzei socialismului și păcii în lume. România militează activ pentru stabilirea ținui climat internațional de securitate, pentru înlăturarea surselor de încordare și statornicirea" in; sr relații principiale, echitabile, de apropiere și încredere între popoare, pe baza respectării independenței și suveranității naționale, a egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor popoare, avantajului reciproc, Experiența istorică, recentă și nu numai recentă, arată că a- ceasta este în mod obiectiv baza unor relații trainice în toate domeniile, respectarea principiilor menționate constituind un factor de progres și un stimulent al dezvoltării raporturilor dintre state.Promovarea de către partidul nostru a acestor principii se bucură de o deosebită apreciere mondială Am trăit momente de intensă satisfacție și bucurie cu prilejul unor deplasări în străinătate, cînd în mod nemijlocit am constatat stima și prețuirea de care se bucură politica internă și externă a partidului și statului nostru, ascensiunea prestigiului României socialiste. Este o mîndrie pentru noi să știm că năzuințele istorice de pace, libertate socială și națională, prietenie între popoare, își află cuvenita apreciere, ca o contribuție importantă la cauza păcii și progresului în lume.Cu deplină convingere că hotă- rîrile Conferinței Naționale a partidului vor determina o nouă și puternică ascensiune a economiei și culturii României socialiste, eu personal nu-mi voi precupeți e- forturile pentru a-mi aduce contribuția la aplicarea lor în viață.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CONSTANTIN DRĂGAN

Stimați tovarăși,Documentele puse în dezbaterea Conferinței Naționale, întregite de analiza științifică, multilaterală făcută de secretarul general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Raportul prezentat conferă acestei adunări reprezentative a partidului o deosebită importanță, înscriind-o ca un eveniment cu adînci rezonanțe în viața țării, a poporului, în evoluția societății noastre socialiste.Expresie a spiritului creator, a viziunii de largă perspectivă ce caracterizează activitatea partidului nostru, a Comitetului său Central, măsurile preconizate în documentele ce le examinăm, confirmă elocvent aplicarea cu consecvență a programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului.Evaluînd sistematic, cu maximum de exigență experiența acumulată în construcția socialistă, bazîndu-se pe studii amănunțite în care și-au găsit îmbinarea competența a numeroase cadre de specialiști și înțelepciunea maselor largi, conducerea partidului prezintă spre dezbaterea Conferinței Naționale un complex de măsuri ce vizează progresul amplu și profund al întregii noastre vieți economice și sociale.Consecvent practicii sale de a lărgi democratismul pe toate treptele vieții sociale și a se sfătui cu oamenii muncii, partidul a pus și a- eeste documente în dezbaterea maselor largi .de la orașe și sate. Se conferă astfel prezență autentică întregului popor la lucrările Conferinței, ceea ce constituie o garanție sigură că hotărîrile ce vor fi a- doptate aici vor deveni realități.Dînd glas sentimentelor milioanelor de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, Uniunea Generală a Sindicatelor susține cu căldură, întrutotul, măsurile preconizate de partid, își exprimă deplina satisfacție, adeziunea și ho- tărîrea de a depune toate eforturile pentru înfăptuirea lor.Tovarăși,Aplicarea în practică a prevederilor referitoare la perfecționarea planificării, organizării și conducerii economiei, cît și a întregii vieți sociale impune, așa cum se subliniază în documente, sarcini de înaltă răspundere organelor de partid, de stat și organizațiilor de masă.Sublinierea aportului și rolului crescînd al organizațiilor obștești de. masă, printre care și al sindicatelor, în toate domeniile vieții economice și sociale, crearea cadrului corespunzător pentru sporirea contribuției lor Ia soluționarea problemelor complexe ale dezvoltării societății noastre, constituie pentru noi un prilej de evaluare a muncii sindicatelor, de puternică mobilizare a forțelor de care dispunem, în vederea îm

bunătățirii calitative a întregii noastre activități.La cîteva aspecte ale acestei probleme aș dori să mă refer în cuvîntul meu.Principiul fundamental, definitoriu, al orînduirii socialiste, participarea maselor la activitatea de conducere a treburilor statului, la rezolvarea problemelor vieții sociale, își găsește în măsurile preconizate în documentele ce le dezbatem o puternică reafirmare, dezvoltare și perfecționare.Adunarea generală a salariaților, instituție nouă a societății noastre, constituie o expresie a dezvoltării continue a democrației socialiste, a procesului de perfecționare a relațiilor de producție, marchează un stadiu calitativ superior al participării oamenilor muncii la organizarea și conducerea producției, al controlului muncitoresc asupra activității economice. Prezentarea de către eomitetul de direcție a unor dări de seamă asupra îndeplinirii planului și a altor probleme importante, iar la fine de an a bilanțului întregii activități a întreprinderii, ca și dreptul de a trage la răspundere pe cei vinovați de nerealizarea sarcinilor de plan, de lipsurile și deficientele existente în producție, conferă adunării generale a salari- aților o reală autoritate, forță și eficientă.Prezența cu drept deliberativ a reprezentanților sindicatelor în componența Consiliului de Miniștri, a organelor colective de conducere ale ministerelor și centralelor, precum și a consiliilor județene și orășenești asigură cadrul participării directe a acestora la activitatea economică a organelor de stat.Creșterea funcțiilor și răspunderii sindicatelor în viața economică și socială a țării marchează o treaptă superioară în relațiile și formele de conlucrare între sindicate și statul socialist, se fundamentează pe unitatea de interese a acestora față de dezvoltarea și perfecționarea forțelor și relațiilor de producție, apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, sporirea bogăției naționale și, pe această bază, a creșterii nivelului de trai al celor ce muncesc.Complexitatea atribuțiilor și . sarcinilor sindicatelor în etapa actuală impune perfecționarea și diversificarea formelor și metodelor de muncă, care în unele domenii ale activității noastre nu și-au dovedit eficiența cerută sau sînt rămase în urmă.Eliminînd cu hotărîre manifestările de formalism și birocratism, excesul de ședințe, fărîmițarea forțelor în rezolvarea unor probleme mărunte, sindicatele își vor concentra toate eforturile și atenția spre studierea profundă și rezolvarea operativă a numeroaselor probleme legate de activitatea profesională și social-culturală a salariaților.O preocupare cardinală pentru noi o constituie adoptarea unor forme adecvate specificului activității sindicatelor care să asigure participarea efectivă, eficientă Ia dezbaterile din adunarea generală a salariaților, la mobilizarea colectivelor de muncă pentru aplicarea în viață a hotărîr'lor adoptate. In același timp, sindicatele au datoria să stimuleze controlul maselor, creșterea opiniei sociale în activitatea întreprinderilor.Se impune, de asemenea, îmbunătățirea activității uniunilor sindicatelor pe ramuri de producție pe linia întăririi colaborării cu ministerele și instituțiile centrale, a contribuției lor competente la întocmirea planului de stat, la elaborarea și aplicarea măsurilor pentru îndeplinirea prevederilor acestuia.Una din formele de mobilizare a oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor economice, de cultivare a 

atitudinii înaintate față de muncă o constituie întrecerea socialistă. Trebuie să recunoaștem însă că nu peste tot sindicatele au reușit să-i asigure eficiența impusă de cerințele etapei actuale.Fiind axată mai ales pe elemente cantitative, în multe întreprinderi întrecerea socialistă nu stimulează suficient și obținerea unor efecte de ordin calitativ, mai ales privind reducerea cheltuielilor de producție, creșterea eficienței economice, a rentabilității. Angajamentul și evidența în întrecere au fost transformate, uneori, într-un scop în sine. Multitudinea de situații, evidențe, ce se cer conducătorilor producției șl organelor sindicale pe diferite trepte, a generat aspecte de birocratism. Caracterul formal al unor angajamente este relevat de faptul că adeseori ele au fost depășite cu mare ușurință, pentru întregul an, încă din primul trimestru sau semestru.Organizarea științifică a producției și a muncii, măsurile preconizate privind cointeresarea și răspunderea personală vor crea un cadru optim pentru stimularea materială și morală a fiecărui angajat în raport cu contribuția adusă la îndeplinirea calitativă și cantitativă a sarcinilor de plan și de serviciu. Acest context impune sindicatelor găsirea unor forme adecvate de mobilizare a inițiativei creatoare a colectivelor din întreprinderi, de emulație în muncă în scopul obținerii de rezultate superioare în producție, în ridicarea pregătirii tehnico-profesionale.Aplicarea realizărilor științei și tehnicii în producție solicită larg inteligența milioanelor de creatori ai bunurilor materiale în rîndurile cărora inovatorii tehnici sînt promotorii progresului, ai noului. Mișcarea inovatorilor suferă încă de multe neajunsuri generate de atitudinea formală, birocratică a unor conduceri de întreprinderi și organe sindicale.Considerăm de datoria noastră să adoptăm o atitudine mai fermă pentru respectarea noii legislații privind inovațiile, să acționăm prin mijloace și forme eficiente pentru dezvoltarea mișcării de masă a inovatorilor și raționalizatorilor.Cunoașterea permanentă a pulsului activității colectivelor unităților și pe această bază organizarea unor acțiuni de consultare în cadrul formațiilor de muncă, la nivelul secțiilor, al întreprinderilor și centralelor industriale, a părerilor oamenilor muncii în problemele economice și sociale, va constitui și în viitor o preocupare constantă, perseverentă a Sindicatelor.Tovarăși,Desăvîrșirea construcției socialiste învederează sensul major al ■participării conștiente, tot mai competente a maselor la soluționarea problemelor complexe care le ridică evoluția societății noastre.Acest imperativ pune în evidență necesitatea îmbunătățirii substanțiale a activității educative a sindicatelor pentru cultivarea în conștiința oamenilor muncii a sentimentului de stăpîni ai mijloacelor de producție, pentru înțelegerea profundă de către fiecare salariat a legăturii indisolubile, direct condiționate între rezultatele obținute în dezvoltarea proprietății socialiste, creșterea eficienței economice și rentabilității fiecărei întreprinderi și posibilitățile de ridicare a nivelului de trai. O înrîurire crescîndă este chemată să imprime activitatea educativă asupra disciplinei muncii.Aplicarea hotărîrii Comitetului Central al partidului și Consiliului de Miniștri cu privire la reglementarea programului de lucru și întărirea disciplinei a determinat o sporire a exigenței, a simțului de răspundere, o creștere a opiniei colective față de manifestările de indisciplină.Cu toate succesele obținute, în numeroase întreprinderi și instituții există încă abateri de la disciplina tehnologică și de producție, nu se respectă timpul de lucru, continuă să se înregistreze absențe nemoti-
(Continuare în pag. a X-a)
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(Urmare din pag. a IX-a) vate, învoiri etc., ale căror efecte se repercutează negativ asupra rezultatelor economice.Analiza structurii pe cauze a aspectelor indisciplinei evidențiază o serie de factori, dintre care unii sînt determinați de neajunsurile în organizarea producției și muncii și de unele carențe care mai stăruie în activitatea sindicatelor.Trebuie să arătăm că în unele întreprinderi abaterile de la disciplină sînt generate de lipsa de preocupare responsabilă a conducătorilor unităților, secțiilor, a maiștrilor pentru organizarea producției și a muncii. Aprovizionarea tehnico-materială defectuoasă, slaba asistență tehnică, insuficienta preocupare pentru asigurarea unei ritmicități în procesul de producție conduc la nefolosirea integrală a timpului de lucru, la stagnări în producție. Aș adăuga la neajunsurile de ordin tehnico-organizatoric că pe alocuri se înregistrează chiar și abuzuri ale unor conduceri de întreprinderi, șefi de secție, maiștri privind programul de lucru.Considerăm că ministerele trebuie să manifeste mai multă exigență față de asemenea deficiențe, să rezolve mai operativ problemele ce le ridică unitățile în subordine, să asigure o mai mare stabilitate a sarcinilor de plan, respectarea contractelor de cooperare și realizarea planurilor de aprovizionare tehnico-materială.In ce privește contribuția sindicatelor la întărirea disciplinei în muncă, trebuie să recunoaștem că în multe unități metodele, acțiunile organelor sindicale n-au fost totdeauna cele mai eficace nu s-a stimulat suficient opinia de masă împotriva celor nedisciplinați.Se impune ca obiectiv esențial al muncii educative de masă a sindicatelor crearea unui climat de intransigență și responsabilitate colectivă, în fiecare loc de muncă, față de orice abatere de la disciplină, de la etica comunistă.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ELISABETA MOSZORJAK

Tovarăși,Salariații Fabricii de piele și încălțăminte „Crișul" din Oradea — unde lucrez eu — au luat cunoștință cu deosebit interes de conținutul documentelor supuse dezbaterii și aprobării Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român. Măsu-rile preconizate, scoase în evidență cu o deosebită claritate în raportul prezentat în fața Conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vor crea, prin amploarea problemelor pe care le abordează și a soluțiilor preconizate, cadrul favorabil pentru dezvoltarea complexă a economiei românești, stimulînd inițiativa și capacitatea creatoare a maselor în interesul valorificării mai eficiente a resurselor materiale și de muncă ale țării. Noi vedem în măsurile propuse o nouă și grăitoare confirmare a adevărului, de care ne-am convins de-a lungul anilor construcției socialiste, că întreaga politică a partidului slujește intereselor poporului, fiind subordonată țelului fundamental al ridicării sistematice a nivelului de trai material și Spiritual al celor ce muncesc.Noi simțim an de an cum, ce baza dezvoltării economiei, a sporirii venitului național, au crescut salariile oamenilor muncii, s-a îmbunătățit regimul de pensii, viața întregului popor a devenit mai luminoasă.Un factor esențial pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei, pentru creșterea în continuare a nivelului de trai al celor ce muncesc, îl constituie sistemul de răspundere și cointeresare materială. Actualul sistem de cointeresare nu răspunde ^erințelor unei activități economice eficiente, nu stimulează îndeajuns folosirea i a- țională a forței de muncă, a cadrelor cu o calificare superioară, nu a- trage răspunderi materiale pentru neîndeplinirea la nivelul corespunzător a sarcinilor încredințate. în numeroase cazuri, cîștigul muncitorilor și al unor cadre cu o califi ’a- re mai înaltă este sub nivelul celui obținut de categorii de salariați cu o calificare inferioară. Asemenea neajunsuri sînt și în întreprinderea noastră, unde cîștigurile realizate de unii muncitori necalificați sînt egale sau chiar întrec pe cele ale muncitorilor calificați. Sînt cazuri cînd chiar cîștigurile realizate de unii tehnicieni sau maiștri sînt

Atenția noastră, a sindicatelor, împreună cu organizațiile de tineret, se cere îndreptată mai ales spre noile contingente de oameni ai muncii care pășesc an de an în industrie, ajutîndu-i în perfecționarea pregătirii profesionale, dezvol- tîndu-le spiritul de disciplină, atașamentul față de colectiv, de întreprinderea unde lucrează.Este de datoria noastră, a sindicatelor, de a veghea la respectarea întocmai a legislației muncii, a obligațiilor conducerilor întreprinderilor și instituțiilor referitoare la contractul de muncă, normele de producție și cointeresarea materială, timpul de lucru și odihnă și asigurarea condițiilor necesare bunei desfășurări a activității anga- jaților.în același timp sîntem întru- totul de acord cu ideea relevată în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca o dată cu stimularea materială a celor ce-și îndeplinesc în bune condiții sarcinile sociale, să se introducă principiul ca cei care nu-și fac datoria, nu-și realizează sarcinile, irosesc bunurile poporului, să resimtă direct și material consecința atitudinii lor. Sindicatele vor acționa prin toate mijloacele pentru respectarea strictă a acestui principiu care corespunde intereselor generale ale societății, ale oamenilor muncii.Tovarăși,Profundele transformări social- economice din țara noastră exercită o puternică înrîurire asupra vieții oamenilor, asigură posibilități largi pentru dezvoltarea multilaterală a personalității umane.Viața noastră contemporană ridică în fața sindicatelor sarcini deosebit de mari pe linia perfecționării formelor activității culturale de masă pentru ridicarea în conținut a nivelului de cultură generală, tehnic și economic al oameni- lor/muncii, al ținutei lor morale și cetățenești, pentru educarea în spiritul internaționalismului socialist.

mai mici sau egale cu cele ale muncitorilor.Ansamblul măsurilor ce urmează a fi luate în acest domeniu au ca o- biectiv principal stabilirea remunerării fiecărui om al muncii, în funcție de cantitatea, calitatea și răspunderea socială a muncii, crearea unui raport rațional în scara salariilor. Creșterea ponderii salariului tarifar de încadrare în salariul total, care la întreprinderea noastră reprezintă acum doar 75 la sută, diferențierea categoriilor tarifare prin fixarea unor trepte în cadrul acestora — constituie o măsură bine venită care va determina creșterea interesului pentru ridicarea calificării fiecărei categorii de muncitori. Totodată, le- gînd rezultatele muncii individuale cu cele obținute pe ansamblul întreprinderii, întregul colectiv este stimulat în realizarea obiectivelor esențiale, a indicatorilor principali ai planului.Consider că are o mare importanță prevederea din directive, potrivit căreia aplicarea cointeresării
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MIHAI DRĂGĂNESCU

Tovarăși,Ca reprezentant al unei generații de cercetători formată în perioada construcției României socialiste, generație antrenată activ în rezolvarea unor sarcini care izvorăsc din caracterul tot mai complex al vieții noastre economice și sociale și al rolului nou pe care știința îl are în viața societății, vă rog să-mi permiteți a exprima în fața Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român satisfacția și mîndria față de realizările țării noastre, realizări care permit astăzi poporului nostru să-și afirme din plin personalitatea sa. Această personalitate izvorăște din istoria noastră, din munca noastră, din firea înțeleaptă, binevoitoare, dar

Organizarea manifestărilor recreative culturale, sportive, pentru masele de salariați, impune studierea atentă din partea organelor și organizațiilor răspunzătoare — inclusiv sindicatele — a complexului de factori ce acționează simultan, solicitînd preocupările din timpul liber.Există încă multe aspecte de paralelism între activitatea instituțiilor culturale ale sindicatelor și a celor de stat sau a altor organizații de masă și obștești. Desfășurarea ei izolată duce la fărîmițarea de forțe și mijloace materiale, iar e- ficiența este marginală.Se impune eliberarea muncii noastre culturale de unele forme depășite, ineficiente, în favoarea altora, adecvate gusturilor, cerințelor actuale ale omului muncii.Va trebui să asigurăm în colaborare cu organizațiile U.T.C. și organele de stat o mai bună coordonare a activității culturale de masă, în vederea creării unor condiții optime pentru folosirea de către oamenii muncii a timpului liber într-un mod cît mai plăcut și instructiv, pentru îmbogățirea continuă a vieții lor spirituale cu comorile artei și culturii naționale și universale.Acestea au fost, tovarăși, aspecte cu care am dorit să rețin atenția Conferinței.Noi, comuniștii, care muncim la sindicate, întreaga mișcare sindicală din țara noastră, încredințăm Conferința Națională, Comitetul Central al P.C.R. că vom depune toată puterea noastră de muncă, capacitatea și energia pentru stimularea permanentă a avîntului patriotic al oamenilor muncii din întreprinderi și instituții în realizarea marilor obiective stabilite de partid pentru progresul patriei noastre socialiste și al bunăstării poporului român.
(Cuvîntarea a fost subliniată prin 

vii și puternice aplauze).

materiale implică atît retribuirea salariaților după cantitatea și calitatea muncii, cît și răspunderea lor materială pentru neîndeplinirea sarcinilor de plan, pentru pagubele aduse avutului obștesc. Principiul cointeresării materiale nu poate fi aplicat unilateral. Ar fi nejust ca societatea, recompensînd rezultatele pozitive, să treacă cu vederea peste rezultatele slabe ale celor care nu-și îndeplinesc cu conștiinciozitate sarcinile ce le revin, lucrează superficial, nu respectă disciplina tehnologică și dau produse de slabă calitate. Aplicarea deplină a principiului cointeresării materiale în unitatea ambelor sale laturi va duce la întărirea disciplinei și conștiinciozității în producție, a răspunderii în muncă.Aș vrea să mă opresc în cuvîn- tul meu și asupra acțiunii complexe de organizare științifică a producției și a muncii, avînd ca principal obiectiv atingerea unei producții fizice superioare, prin utilizarea mai intensivă a capacităților de producție și a forței de muncă. Comisia de organizare științifică a producției și a muncii a avut ca punct de plecare organizarea locului de muncă, care și acum mai prezintă unele aspecte negative în ce privește pierderile de timp înregistrate la preluarea și depunerea semifabricatelor pe benzile transportoare, efectuarea unor mișcări inutile. Prin in

fermă a poporului român, istoria, munca și firea noastră cristalizîn- du-se în conducerea partidului nostru, în fruntea căruia se găsește tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a devenit pentru noi un simbol și o garanție a tăriei, viitorului și succeselor noastre.Măsurile prevăzute în Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale vizează sectorul producției materiale de care depinde prosperitatea și progresul în toate domeniile. Apreciez că aceste măsuri, care au în vedere tendințele contemporane de dezvoltare ale unei economii socialiste și progresul economic, tehnic și științific pe plan mondial, vor asigura dezvoltarea echilibrată în ritm susținut a economiei noastre, vor duce la ridicarea generală a eficienței economice în toate ramurile de producție, la o mai bună gospodărire a avuției naționale și a venitului național, ceea ce va asigura ridicarea continuă a bunăstării materiale a poporului român.Raportul prezentat de tovarășul secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român explicitează în mod științific directivele Comitetului Central, scoțînd în evidență principiile generale care stau la baza acestor măsuri, care se întemeiază pe considerarea legităților economice ale orînduirii socialiste, pe aplicarea clarvăzătoare a marxism-leninismului la condiți

troducerea unei linii tehnologice noi, moderne, s-a creat muncitorului posibilitatea să se desprindă de ritmul uniform al benzii transportoare, să lucreze independent, în funcție de calificarea profesională și îndemînarea sa. Aplicarea și pe viitor a unei variate game de măsuri organizatorice și de folosire a rezervelor interne, de exploatare eficientă a mașinilor și aplicarea unor tehnologii noi pentru scurtarea ciclului de producție vor permite fabricii noastre să sporească productivitatea muncii pe cap de muncitor cu circa 30 la Sută pînă în anul 1970.îmbunătățirea procesului de producție și a locului de muncă cere neîntîrziat îmbunătățirea normării muncii, prin introducerea de norme fundamentate științific, în corelație deplină cu procesul tehnologic și cu organizarea locului de muncă. Actualele norme nu mai corespund, ele nu mai constituie un factor de organizare și cointeresare stimulatori u, fiind cu mult în urma înzestrării tehnice. Prin depășirea lor exagerată s-a permis multor muncitori să obțină venituri mai mari decît ar fi obținut pe seama promovării lor în categorii superioare de încadrare. Totodată, este necesară elaborarea de normative tehnice pentru munca în acord, privind toate locurile de muncă unde se poate măsura concret rezultatul muncii, ceea ce va duce în final la extinderea muncii în acord. Prin măsurile luate și cele care șe vor lua în continuare la fabrica unde lucrez, munca în acord — care în prezent reprezintă numai 64 la sută din activitatea productivă — va putea fi extinsă la peste 85 la sută pînă în anul 1970.în cadrul măsurilor prevăzute de Plenara din 5—6 octombrie a Comitetului Central al Partidului se subliniază importanța ce o are asigurarea stabilității muncitorului la locul de muncă, stimularea vechimii îndelungate în aceeași unitate, acordîndu-i-se pentru aceasta un spor peste salariul tarifar. Rezultatul firesc al acestor măsuri va fi înlăturarea fluctuației cadrelor, permițînd închegarea unor colective de muncă trainice, alcătuite din oameni cunoscători ai meserieiși a problemelor de ansamblu ale întreprinderii.în condițiile actualei legislații a muncii, fluctuațiile de muncitori au cauzat în multe cazuri și în întreprinderea noastră greutăți în realizarea ritmică a sarcinilor de plan, în obținerea unei producții de calitate. Astfel, în primele 10 luni ale anului curent 77 muncitori s-au transferat și alți 98 s-au angajat, aceștia din urmă trebuind să fie in- struiți la locul de muncă o anumită perioadă, randamentul lor în producție fiind în acest timp, fără îndoială, scăzutNe mîndrim cu cei peste 700 salariați care datorită stabilității lor în întreprinderea noastră vor beneficia de sporuri pentru vechimea neîntreruptă în această unitate. Dintre aceștia, 274 vor beneficia de sporul de 7 la sută, iar 31 de 10 la sută. Este neîndoielnic faptul că aceste sporuri vor constitui un stimulent material pentru salariați, fapt ce va avea în viitor un efect pozitiv în permanentizarea cadrelor.Tovarăși,Cu prilejul dezbaterii documentelor plenarei din octombrie, colectivul nostru, format din români, maghiari și de alte naționalități, s-a angajat să nu-și precupețească eforturile spre a traduce în viață hotărîrile cevvor fi adoptate de către Conferința Națională a partidului, contribuind prin aceasta la dezvoltarea economiei naționale, la înflorirea multilaterală a patriei noastre socialiste.

ile specifice țării noastre, prin cunoașterea profundă a realizărilor social-economice ale României.Rețin ca o idee centrală a directivelor, de o deosebită însemnătate astăzi, cînd fiecare stat își examinează posibilitățile și caută să-și dirijeze eforturile în consecință, teza, fundamentată teoretic pe baza posibilităților majore pe care le oferă socialismul pentru conducerea unitară, de ansamblu, a întregii economii naționale, conform căreia planificarea constituie principala metodă de conducere a întregii activități social-economice. Planul devine instrumentul științific în conducerea întregii societăți de către partid și stat, în plan re- flectîndu-se mobilizarea resurselor materiale și umane ale țării, în cadrul unei dezvoltări proporționale a tuturor ramurilor economiei, a tuturor zonelor teritoriale ale țării. Planificarea urmărește atingerea obiectivelor majore ale partidului și deci ale poporului și a- sigură conducerea de către partid și stat a economiei naționale prin controlul principalelor ei pîrghii, examinate în detaliu în directive. Conducerea planificată permite fixarea obiectivelor pe termen lung, în perspectivă, și de aici derivarea planurilor cincinale și anuale, permite, totodată, adaptabilitatea planurilor de scurtă durată la condițiile economice concrete ale etapei respective, ferește economia noastră de fenomenele de nestabili- tate, asigurîndu~i o creștere continuă.Ca lucrător într-un domeniu nou al cercetării și producției industriale — domeniul electronicii, care cunoaște în principalele țări dezvoltate ale lumii o creștere vertiginoasă, ajungînd una din ramurile industriale cele mai puternice, aș sublinia faptul că industria elec

tronică oferă cele mai moderne mijloace tehnice pentru organizarea științifică a producției și a muncii, pentru conducerea activității industriale. Industria electronică, rezultată direct din activitatea de cercetare științifică a omului, a cunoscut și cunoaște transformări revoluționare din punct de vedere tehnic, caracterizate la început prin generații de aparate cu tuburi e- lectronice, apoi cu tranzistori, iar astăzi cu circuite integrate, fiecare generație aducînd performanțe calitative superioare, o mai mare siguranță în funcționarea aparaturii, în condiții economice mai avantajoase.Apreciez în mod deosebit corelarea care se face în directive între noile cerințe ale conducerii și organizării economiei noastre socialiste cu utilizarea echipamentelor moderne pe care le oferă tehnica actuală, în cadrul unei concepții u- nitare.Directivele prevăd aprofundarea lucrărilor de plan prin prezentarea către conducerea la diferite nivele a mai multor variante de plan și asigurarea continuității în planificare. Evident că aceste cerințe fundamentale vor putea fi satisfăcute mai ușor cu ajutorul an- samblelor electronice de prelucrare a datelor încadrate într-un sistem informațional și de calcul unitar. Mijloacele moderne de calcul bazate pe electronică, mecanică fină și automatică sînt chemate să joace un rol deosebit în organizarea științifică a producției și a muncii ; ele vor aduce tehnica nouă și în munca de cercetare științifică, de proiectare, în activitatea sistemelor de aprovizionare și desfacere, a sistemului financiar-bancar etc., fiind astfel legate de toate domeniile economiei.în vederea realizării unor asemenea obiective vor trebui parcurse însă cîteva etape. Recent au fost aprobate de conducerea partidului o serie de măsuri cuprinse într-un program de dotare a econo
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI JANOS FAZEKAȘ

Tovarăși,Conferința Națională a Partidului Comunist Român constituie un eveniment de cea mai mare însemnătate în istoria României contemporane ; ea marchează trecerea țării noastre într-o etapă de ample și profunde perfecționări a întregii vieți economice și sociale. Măsurile supuse aprobării Conferinței răspund cerințelor obiective ale perfecționării economiei naționale în strînsă concordanță cu progresele și cuceririle tehnico-științifice actuale, precum și necesității îmbunătățirii conducerii vieții sociale, fundamentîndu-se pe o experiență bogată, pe experiența unei perioade istorice pline de dinamism, de transformări înnoitoare, încununate de triumful deplin al socialismului la orașe și sate.Cu deplină convingere că hotărîrile Conferinței Naționale vor stimula concentrarea tuturor forțelor societății în direcțiile hotărîtoare ale mersului nostru înainte, întărind și mai mult legătura trainică, de nezdruncinat, dintre partid, guvern și popor, mă declar în întregime de acord cu minunatul raport prezentat Conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al partidului nostru, susțin din toată inima măsurile propuse și îmi exprim hotărîrea de a munci cu pasiune revoluționară pentru transpunerea lor în viață.Dragi tovarăși,Permiteți-mi să expun pe scurt cîteva considerațiuni pe marginea problemelor din raport privind îmbunătățirea organizării administra- tiv-teritoriale a țării și a conducerii vieții sociale.în primul rînd, țin să subliniez că măsurile ce se preconizează au o solidă fundamentare științifică marxist-leninistă, sînt puternic ancorate în actualitate, corespund stadiului și schimbărilor calitative în dezvoltarea forțelor de producție, precum și cerințelor de prim ordin ale lărgirii atribuțiunilor organelor centrale și locale ale administrației de stat. Pentru înțelegerea importanței deosebite pe care o au măsurile supuse dezbaterii Conferinței, consider de mare preț ideea cuprinsă în raport, și anume că îmbunătățirea conducerii vieții sociale, a organizării administrativ-terito- riale, precum și perfecționarea conducerii și planificării economiei formează un tot unitar, succesul transpunerii lor în viață condițio- nîndu-se reciproc.Acordul meu deplin se bazează pe convingerea că ansamblul măsurilor va solicita, la nivelul posibi

miei naționale cu mijloace moderne de calcul și utilizarea acestora, program în cadrul căruia perioada 1968—1970 constituie o etapă pregătitoare. In această etapă se va acumula o anumită experiență în utilizarea tuturor categoriilor de echipamente de calcul, va începe procesul unei pregătiri sistematice de cadre și se vor pune bazele unei industrii electronice profesionale și de mecanică fină în țară. In urma măsurilor preconizate a fost înființată o Comisie guvernamentală pentru dotarea cu echipamente de calcul și automatizare a prelucrării datelor, cu sarcini privind coordonarea și dirijarea tuturor activităților din acest domeniu ; a fost înființat, în cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, un institut de cercetare și proiectare pentru utilaje electronice de calcul, în cadrul căruia vor fi reunite cele mai bune forțe din țară în vederea unei mai armonioase îmbinări a activității de cercetare științifică cu finalizarea acesteia în produse industriale. Acest institut, într-un domeniu de vîrf al tehnicii moderne, își va începe activitatea în condițiile și perspectivele deschise activității industriale și științifice de prevederile actualelor directive.Referitor la măsurile prevăzute în directive cu privire la cercetarea științifică, consider că prevederile vor contribui efectiv Ia sporirea eficacității acesteia. Reorganizarea sistemului de unități de cercetare va duce la o reală evitare a paralelismelor în cercetare, la o mai bună utilizare a bazei materiale, la o mai rapidă formare de cadre și la o mai eficientă transformare în „realități industriale" a rezultatelor activității științifice.Consider, de asemenea, importante măsurile privind activitatea viitoare a Consiliului Național al Cercetării Științifice, ca și măsurile privind perfecționarea sistemului de finanțare a activității științifice.

lităților și al condițiilor de care dispunem, uriașa forță a cadrelor valoroase, formate și crescute în anii construcției socialiste, capabile să dea un avînt și mai puternic eforturilor creatoare ale minunatului și harnicului nostru popor. Des- chizînd un cîmp larg de manifestare inițiativei și aportului personal al cadrelor, la toate nivelele, măsurile vor lărgi considerabil aria de acțiune a muncii colective, principiu caracteristic activității conducerii de partid și de stat, gene- rînd în același timp creșterea spiritului de răspundere în toate domeniile vieții politice, e- conomice și sociale. Socotesc necesar să subliniez cu deosebire această latură esențială a măsurilor, deoarece marea complexitate a sarcinilor ce stau în fața noastră în procesul desăvîrșirii construcției socialiste, modernizarea și perfecționarea neîncetată a industriei, agriculturii, a tuturor ramurilor economiei naționale, impun promovarea hotărîtâ la toate verigile activității de stat — de la guvern și pînă la ultimele unități economice de bază — r. muncii colective, principiu a cărui valabilitate a fost verificată de întreaga practică a edificării noii societăți.Toate acestea vor duce nem jlo- cit la creșterea rolului conducător al partidului, condiție hotărîtoare a mersului nostru înainte, a progresului și înfloririi continue a patriei noastre socialiste, vor amplifica și adînci democratismul vieții noastre sociale și de stat, ceea ce evidențiază caracterul profund popular al măsurilor ce le dezbatem.Putem afirma, dragi tovarăși, că prin întregul complex de măsuri, conceput pe baza unei analize profunde a etapei pe care o parcurgem, se rezolvă sarcini de o excepțională însemnătate în construcția de stat, tezele raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu aducînd o contribuție originală la problemele teoretice și practice ale construcției socialiste, la știința organizării și conducerii statului socialist.A apărut cît se poate de clar din raport rolul important pe care il vor avea consiliile populare județene și comisiile economice județene, organe cu largi atribuții și competențe în viața politică, economică, socială și culturală la nivelul județelor. Realizînd o legătură directă, nemijlocită, pe de o parte, cu unitățile de bază și, pe de altă parte, cu conducerea partidului și guvernului, răspunderea noilor organe față de toate problemele dezvoltării locale se va îmbina cu îndatoririle firești ale acestora pentru mersul general al treburilor țării.Dați-mi voie ca. în legătură cu activitatea viitoare a consiliilor populare și a com'siilor economice, să mă refer Ia cîteva probleme care vor trebui să stea în atenția lor.Alături de industria noastră modernă, mecanizată și automatizată, un loc bine definit în economia țării îl ocupă și mica industrie, industria locală, industria cooperatistă și producția meșteșugărească Dacă ținem cont de faptul că producția globală a industriei locale va atinge la sfîrșitul cincinalului un volum de circa 16 miliarde lei, iar a industriei cooperatiste de 10 miliarde lei, ne putem da seama de necesitatea acordării unei neslăbite atenții tuturor problemelor 

In acest spirit, supun atenției dv. o problemă care ar putea constitui o completare a directivelor în partea referitoare la cercetarea științifică și anume în ceea ce privește pregătirea cadrelor științifice.Nu este o exagerare în a afirma că știința, odată condițiile organizatorice și materiale fiind create, depinde complet de numărul și calitatea slujitorilor ei. Fenomene contemporane în activitatea de cercetare. ca apariția lucrului în echipe. polarizarea acestora în jurul a- numitor valori științifice, cerințele de productivitate și creativitate — sînt elemente care trebuie avute în vedere în cadrul unei politici de pregătire a cadrelor științifice. Este imperios necesar, după cum a arătat întreaga istorie a științei și experiența contemporană a țărilor care elaborează tehnologia, ca în rîndul cercetătorilor să se formeze și să se mențină mari valori științifice, prin valori înțelegînd acei oameni de știință care în afara unor cunoștințe profunde dau dovadă de inițiativă, de putere de finalizare, de productivitate, ingeniozitate și creativitate în munca lor științifică.Avînd în vedere importanța a- cestei probleme, căreia i se acordă o mare atenție în multe țări ale lumii, consider că și în țara noastră pot fi luate unele măsuri speciale care să permită formarea unui numeros detașament de remarcabili oameni de știință români, ancorați în realitățile și nevoile noastre Procesul acesta solicită e- forturi deosebite, dar înfăptuirea lui se încadrează în nobila misiune de afirmare a poporului nostru.In încheiere, subliniez încă o dată adeziunea mea completă la prevederile documentelor supuse Conferinței Naționale a partidului, prevederi care deschid o nouă etapă în dezvoltarea economiei țării noastre și la îndeplinirea cărora mă angajez să contribui cu toată convingerea.

care privesc dezvoltarea acestei industrii. Trebuie spus că posibilitățile existente în acest domeniu n-au fost nici pe departe valorificate, deși dispunem de o bogată tradiție a meșteșugarilor. In industria locală se impune să acordăm atenție deosebită realizării ' unei sporite mobilități în acoperirea necesităților de o mare varietate a consumului. Consiliile populare și comisiile economice vor trebui să fructifice mult mai larg atribuțiile ce le vor avea în conducerea nemijlocită a întreprinderilor de industrie locală, acționînd cu maximă suplețe în planificarea producției și în adaptarea ei operativă la cerințele fondului pieței.Unul din aspectele caracteristice vieții moderne, care se manifestă tot mai mult și la noi, constă în solicitările populației pentru o gamă largă de servicii și de prestații. Dînd curs acestei pronunțate necesități, Comitetul Executiv al partidului nostru a adoptat în acest an o serie de măsuri care permit ca volumul de servicii să crească în cooperația meșteșugărească cu 40 la sută, iar în cooperația de consum cu 50 la sută peste prevederile planului cincinal. Cerințele populației sînt însă mult mai mari decît aceste creșteri, tocmai de aceea consiliile populare și comisiile economice, printr-o strînsă colaborare cu UCECOM, CENTROCOOP și UNCAP vor trebui să _ găsească soluții care să asigure, în scurt timp, o creștere și o diversificare a activității acestui sector cu vaste perspective de dezvoltareIn același timp, trebuie avut în vedere că mica industrie este chemată să fabrice în mai mare măsură decît pînă acum acele produse care se realizează în unicate sau serii mici, neeconomice pentru marea industrie, dar foarte potrivite specificului de activitate și de rentabilitate al întreprinderilor mici. In acest sens trebuie adîncită colaborarea și cooperarea între mica și marea industrie, ceea ce este în interesul întregii noastre economii naționale Este bine de amintit că cele mai moderne și concentrate industrii dintr-o serie de țări dezvoltate industrial nu se pot lipsi de colaborarea cu mica întreprindere. De pildă, firma americană de automobile „General Motors", cu o cifră de afaceri anuală de 20 miliarde dolari, dă comenzi la 50 mii întreprinderi mici, din care 70 la sută au sub 100 lucrători.O sarcină dintre cele mai actuale, de care consiliile populare și comisiile economice trebuie să se ocupe îndeaproape, o constituie valorificarea pe scară largă, atît pentru cerințele interne, cît și a celor externe, a vastului potențial turistic din țara noastră. în literatura economică a multor țări, turismul este denumit „industria turistică", „industria fără furnale", ba chiar mai mult : „industria viitorului". Devin cu totul explicabile aceste denumiri, dacă ne gîndim că în anul 1966 turismul internațional a înregistrat un număr de 128 milioane turiști. Nu este pentru nimeni un secret că turismul nostru se află de-abia la începutul dezvoltării sale, deși în ultimii doi ani, ca rezultat al măsurilor luate de conducerea partidului, numărul turiștilor străini sosiți în țara noastră s-a dublat, iar în anii următori ritmul creșterii trebuie să fie menținut în continuare la nivel ridicat ; țara noastră să ocupe locul ce i se cuvine prin frumusețile de care
(Continuare în pag. a Xl-a)
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(Urmare din pag. a X-a) dispunem. Tocmai de aceea apare necesar ca toți factorii care au sarcina de a contribui la dezvoltarea turismului să privească această nouă ramură, de mare viitor a economiei noastre naționale, cu toată grija și răspunderea. Fiecare stațiune turistică trebuie considerată o întreprindere economică avînd menirea ca, alături de îndeplinirea rolului său social, să aducă statului venituri din ce în ce mai mari, să participe într-o măsură sporită la crearea venitului național, la reproducția socialistă lărgită. Printr-o colaborare strînsă cu O.N.T. și cu alte organe, consiliile populare și comisiile economice vor trebui să depună eforturi susținute pentru ca stațiunile noastre balneoclimaterice să dobîndească un înalt prestigiu, să ajungă în scurt timp la nivelul stațiunilor cu renume internațional.Tovarăși,După cum se subliniază în raport : „La crearea județelor va trebui să se aibă în vedere condițiile geografice, social-politice, componența națională a populației, legăturile culturale tradiționale, perspectivele de dezvoltare ale diferitelor localități etc. Reședința județului se va afla în orașul care ocupă — pe cît posibil — o poziție geografică centrală, pentru a înlesni legăturile cu toate localitățile din cuprinsul județului". în lumina acestor principii, aplicarea neabătută a politicii partidului și statului care asigură egalitatea deplină în drepturi a tuturor cetățenilor țării, indiferent de naționalitate, consfințită de Constituția României socialiste, va avea în continuare un larg teren de afirmare în noile județe, împărțirea administrativ-teritorială preconizată nu numai că nu re- strînge sfera de aplicare a prevederilor Constituției ci, dimpotrivă, înlesnește o mai largă participare a oamenilor muncii de toate naționalitățile la conducerea și rezolvarea treburilor obștești. în activitatea lor, consiliile populare județene vor acorda și pe viitor aceeași atenție dezvoltării învățămîntului în limba maternă, folosirii limbii materne, oral și scris în administrația de stat, în relațiile cu populația, dezvoltării culturii naționalităților conlocuitoare, în strînsă legătură cu cultura națională a poporului român.Directivele C.C. al P.C.R. cu privire la perfecționarea organizării administrativ-teritoriale a țării și la sistematizarea localităților rurale se află în prezent în dezbaterea maselor de oameni ai muncii, în urma căreia o comisie centrală de partid și de stat va pregăti propunerile de demarcare a noilor județe și va publica pentru discuție harta lor, înainte de a fi supuse spre aprobare Marii Adunări Naționale De pe acum s-au făcut numeroase propuneri din partea oamenilor muncii, a organelor locale de partid și de stat, a unor organe centrale O astfel de propunere se referă la crearea unui județ puternic, cu largi posibilități de dezvoltare industrială, din raioanele Odorhei, Gheor- ghieni, Miercurea Ciuc, Tg. Secuiesc și Sf Gheorghe. Acesta ar prezenta în fapt cuprinderea laolaltă a unui număr de 10 „scaune" secuiești din cele 13, care au existat ca organizare administrativă, cu secole în urmă, în secuime. Unele calcule arată că, în organizarea menționată, producția globală a noului județ s-ar cifra, la nivelul anului 1967, la 2,4 miliarde lei și ar ajunge în 1970 la 3,4 miliarde lei, adică ar crește cu 42 la sută avînd în vedere intrarea în funcțiune a noilor obiective industriale, precum și modernizările și dezvoltările prevăzute la unitățile existente.După cum cunoașteți, dragi tovarăși, construirea, încă în actualul cincinal, a unui număr însemnat de fabrici noi în Odorhei, Miercurea Ciuc, Gheorghieni, Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe a fost a- nunțată de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul memorabilelor vizite ale conducătorilor de partid și de stat făcute în regiunile Mureș-Autonomă Maghiară și Brașov, unde le-a fost făcută o primire entuziastă, populația ma- nifestîndu-și dragostea și atașamentul fierbinte față dă înțeleptul conducător al poporului, Partidul Comunist Român. Personal consider că aceste vizite au reprezentat 
o înaltă școală a patriotismului și internaționalismului proletar, o vibrantă demonstrație a prieteniei și frăției veșnice dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, confirmînd cu strălucire că înfăptuirea egalității în drepturi 
a tuturor oamenilor muncii este 
o realizare istorică a regimului nostru de care pe drept cuvînt putem să ne mîndrim.Iată ce dezvoltare minunată va cunoaște și secuimea, în acest colț frumos al patriei noastre, la fel de frumos ca Moldova, Oltenia, Do- brogea, Maramureș, ca toate meleagurile patriei noastre. Iată de ce, dragi tovarăși, secuii au o deosebită stimă, considerație și respect față de secretarul general al C.C. al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dacă vrem să respectăm adevărul istoric — și istoria se poate considera știință numai atunci cînd respectă adevărul _ trebuie să spunem că un rol hotărîtor în ceea ce privește cursul pe care l-a luat industria

lizarea într-un ritm înalt a acestor meleaguri unde trăiește secuimea, îl are secretarul general al Comitetului Central al partidului. Despre aceasta am vorbit, personal, de multe ori secuilor și o să mai vorbesc. Congresul al IX-lea al partidului a fost congresul întregului nostru popor, al oamenilor muncii români și de alte naționalități și, după cum mi-a spus un secui, acesta a fost adevăratul congres și al secuilor. Cei ce cunosc istoria secuilor știu bine că cei mai buni fii ai lor au organizat în cursul vremurilor numeroase congrese, în cadrul cărora au discutat problema industrializării meleagurilor locuite de ei. Dar secuimea a rămas tot fără industrie. Desigur nu din vina lor. în schimb, mii și zeci de mii de secui au trebuit să emigreze din această cauză încă înainte de primul război mondial în America, Canada, Brazilia, Australia, părăsind locurile natale atît de iubite, plaiurile, dealurile, falnicii munți, rîurile îndrăgite — Mureșul, Oltul, Tîrnavele.Stimați tovarăși,Exprimînd în cel mai înalt grad năzuințele maselor populare și dragostea lor fierbinte față de patrie, partidul nostru este prin toate fibrele ființei sale un partid internaționalist, care în întreaga sa activitate a slujit cu devotament realizarea idealului de frăție și egalitate între poporul român și naționalitățile conlocuitoare, demascînd în anii de cruntă prigoană diversiunile naționaliste ale claselor dominante. Această poziție principială de neclintit a partidului a constituit forța de atragere a celor mai buni fii ai naționalităților conlocuitoare la lupta comună cu revoluționarii comuniști români împotriva exploatării burghezo-moșierești, pentru pregătirea condițiilor de trecere la revoluția socialistă și de făurire a Republicii Socialiste România.Victoria definitivă a socialismului în țara noastră, egalitatea reală în drepturi a tuturor cetățenilor, înlăturarea oricăror discriminări rasiale și naționale stau la baza relațiilor de deplină prietenie și frăție între poporul român și naționalitățile conlocuitoare, la baza încrederii nemărginite a întregului nostru popor în Partidul Comunist Român și în guvernul Republicii Socialiste România. Muncitorii, țăranii, intelectualii, toți oamenii muncii români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități își exprimă entuziasmul lor și marea lor satisfacție față de politica națională marxist-leninistă a partidului, pătrunsă de cele mai nobile și generoase idei ale patriotismului socialist și internaționalismului proletar.Teza filozofică a materialismului istoric privind interdependența dintre fenomenele social-istorice ne învață că patriotismul socialist și internaționalismul proletar formează o ideologie unică, un torent revoluționar de neînvins. Aceasta înseamnă că nu poate fi adevărat internaționalist decît acela care este și un înflăcărat patriot. Cine nu-și iubește propriul popor, poporul în rîndurile căruia s-a născut și a crescut, nu poate fi nici internaționalist bun.A fi mîndru de poporul din care faci parte, de trecutul său glorios de luptă, ca și de remarcabilele realizări ale prezentului, a cultiva tradițiile revoluționare progresiste, patriotismul și internaționalismul care animă poporul tău, este o cauză înaltă, pe cît de umană și firească, pe atît de necesară și obligatorie dacă recunoști — și trebuie să recunoști — că societatea socialistă pe care o construim este rezultatul luptelor de veacuri ale celor mai buni fii ai poporului român și ai naționalităților conlocuitoare. Se știe cu cîtă vigoare a combătut Lenin manifestările nihilismului național, socotindu-le cele mai rafinate și mai camuflate forme ale șovinismului și naționalismului.Tovarăși,Marele poet revoluționar maghiar Petofi Sândor spunea : „Patria este acolo unde sînt drepturile". Pornind de la acest aforism poetic, per- miteți-mi să subliniez cîteva idei fundamentale care dau expresie celui mai nobil sentiment, dragostea față de patria comună, de care sînt pătrunși toți oamenii muncii români, ca și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare :1. Pe meleagurile patriei noastre, împreună cu poporul român, trăiesc de peste 1 000 de ani maghiari și alte naționalități ; împreună au luptat și și-au vărsat sîngele împotriva jugului străin, împotriva năvălitorilor tătari și a ocupației otomane, împotriva absolutismului habsburgic ; împreună au luptat în marile răscoale țărănești pentru desființarea iobăgiei, pentru dreptul la pămînt, pentru o viață omenească ;2. Au stat împreună pe aceleași baricade în toate marile bătălii de clasă ale proletariatului, conduse de Partidul Comunist Român ; sub steagul partidului au luptat cot la cot împotriva exploatării omului de către om, împotriva oricăror forme de asuprire națională, de discriminare rasială, împotriva șovinismului și naționalismului de orice fel ;3. Strîns uniți în jurul partidului, au participat împreună la înfăptuirea revoluției socialiste, la instaurarea republicii ; împreună au transformat România, dintr-o țară 

înapoiată din punct de vedere industrial, într-o țară prosperă, cu o industrie și o agricultură modernă, cu o știință și o cultură înfloritoare ;4. Naționalitățile conlocuitoare se bucură de drepturi egale cu poporul român în toate domeniile vieții e- conomice, politice, juridice, sociale și culturale, consfințite și garantate de Constituția Republicii Socialiste România ;5. Oamenii muncii, indiferent de naționalitate, participă activ, de sus pînă jos, în toate verigile administrației de stat, la conducerea treburilor obștești ;6. Alături de cultura poporului român, și în strînsă legătură cu a- ceasta, se dezvoltă cultura naționalităților conlocuitoare, contribuind, fiecare cu specificul său național, la continua îmbogățire a patrimoniului culturii noastre socialiste ;7. Există o largă rețea de învă- țămînt în limba maternă a naționalităților conlocuitoare ; tinerilor maghiari, germani, sîrbi etc. le sînt larg deschise, ca și întregului nostru tineret, toate căile pentru a deveni oameni de cultură, artă, știință, participanți activi la viața economică, politică, socială a țării ;8. Tradițiile revoluționare, progresiste ale naționalităților conlocuitoare sînt respectate și cultivate în egală măsură cu tradițiile poporului român, ele formînd deopotrivă un izvor nesecat al dragostei de țară și de popor ;9. Instituțiile și organele locale de stat folosesc, în relațiile cu populația, și limba maternă a naționalităților conlocuitoare, numesc funcționari din rîndurile acestora ;10. Se asigură în egală măsură dezvoltarea economică, industrială a tuturor localităților țării, chezășia ridicării nivelului de viață și de civilizație pentru toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate.Iată, dragi tovarăși, realitatea ! Ea este puternică întocmai ca o stîncă ; ea nu poate fi nici tăgăduită, nici denaturată !Iată de ce România socialistă este patria noastră comună, patria egalității și frăției veșnice între poporul român și naționalitățile conlocuitoare.Partidul nostru, secretarul general al Comitetului său Central, U.T.C.-ul nostru sînt aceia care au crescut tineretul minunat, patriotic, internaționalist al patriei noastre. Frăția între tinerii români, maghiari, germani și de alte naționalități este o realitate de fiecare zi. Permiteți să vă spun că în zilele în care am pregătit această expunere, pe una din cărțile pe care le-am studiat am găsit o dedicație pe care un student maghiar o trimitea unui student român din anul I de facultate. Este vorba de versurile marelui poet maghiar Arany Janos, care au fost traduse excepțional de frumos în limba română. Și acesta nu este decît un singur exemplu ; așa a crescut și crește în școala noastră tineretul nostru, așa sînt mii, zeci de mii și sute de mii de exemple. Iată deci ce scria acest student: „îți ofer cartea unuia dintre cei mai mari poeți maghiari El a militat pentru frăția românilor și maghiarilor, pentru ca ei uniți să poată lupta împotriva dușmanului lor comun, feudalismul și capitalismul Și astăzi aceste popoare se înfrățesc și își unesc forțele în vederea mărețului țel al construcției socialismului și comunismului. Pentru aceasta muncesc părinții noștri și cred că și noi, prin prietenia noastră, ajutăm acest măreț ideal".Noi, comuniștii, care am participat cu trup și suflet, în primele rînduri, la cucerirea istoricelor iz- bînzi ale eroicei noastre clase muncitoare, ale minunatului nostru popor, sîntem mîndri de realizările obținute, iar eu, personal, care, de peste 24 de ani, din fragedă tinerețe, am militat împreună cu sute și mii de activiști români și maghiari la întărirea și consolidarea prieteniei și frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, sînt bucuros că lă aceste mari victorii istorice am adus și eu o modestă contribuție. Voi continua să lupt cu aceeași ardoare pentru ca, în perioada desăvîrșirii construcției socialiste și trecerii la comunism, această prietenie și frăție să se ridice pe o treaptă superioară, pentru fericirea și bucuria poporului român și a naționalităților conlocuitoare, pentru înflorirea continuă a patriei noastre dragi, Republica Socialistă România.
(Cuvintarea a fost subliniată prin 

vii și puternice aplauze).

Aspecte din sold

Tovarăși,Directivele Corpitetului Central și complexul de măsuri prezentate în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu Conferinței Naționale spre dezbatere, reprezintă concepția unitară la care a ajuns Comitetul Central al partidului nostru cu privire la perfecționarea conducerii e- conomiei și a întregii vieți sociale în etapa actuală a dezvoltării sociale a țării noastre. Această concepție, avînd la bază generalizarea experienței a două decenii de construcție economică și culturală și, îndeosebi, a perioadei de intensă dezvoltare pe fronturile largi deschise de Congresul al IX- lea, sintetizează rezultatele studierii atente a relației dialectice dintre baza economică și suprastructura social-politică a societății noastre, a tendințelor principale ale progresului științific, tehnic și economic pe plan mondial, a rolului ce revine socialismului în lumea contemporană.Ca un prim rezultat se impune constatarea că stadiul atins în dezvoltarea economiei naționale, progresul ei în pas cu revoluția ștîin- țifico-tehnică contemporană, cere un nivel mai înalt de organizare și conducere. Mai mult, necesitatea realizării unei concordanțe depline între mecanismul economic și cel social reclamă perfecționarea formelor și metodelor de conducere nu numai în sectorul economic, ci în toate compartimentele vieții noastre de stat și obștești, în întreaga noastră societate.Dacă este un adevăr axiomatic că formele de conducere și organizare socială nu sînt imuabile, este tot atît de indiscutabil că de capacitatea de a adapta aceste forme schimbărilor care se produc în evoluția societății, de a înlătura ceea ce devine perimat și a promova ceea ce devine progresist, depinde întreaga dezvoltare economică și socială, ritmul, perspectiva ei.Complexul de măsuri preconizate de Comitetul Central este menit să permită o utilizare mai eficientă a potențialului material și intelectual al societății noastre socialiste, să asigure mobilitate și suplețe a- paratului de conducere și organizare socială, să creeze cadrul instituțional pentru soluționarea mai promptă și mai competentă a cerințelor vieții economice și sociale, să înlăture fenomenele de centralism excesiv, de paralelism și suprapuneri în exercitarea funcțiunilor de conducere.Semnificația acestor măsuri devine deplină însă numai prin înțelegerea temeinică a principiilor care stau Ia baza lor.Mă refer în primul rînd la principiul care formează axa întregii noastre concepții și anume că mersul înainte al construcției socialiste, cerințele dirijării conștiente a proceselor din ce în ce mai complexe, cărora ea le dă naștere, reclamă întărirea rolului conducător al partidului pe toate planurile. încercat și sudat în luptă, închegat ca un monolit, purtător activ al gîndirii științifice marxist-leniniste, mînuitor priceput al legilor obiective ale dezvoltării sociale, înzestrat cu aptitudinea de a prefigura pe a- ceastă bază fizionomia viitoare a societății. Partidul Comunist Român este chemat să-i dirijeze evoluția spre treptele ei cele mai înalte, spre comunism.în ordine logică, în condițiile producției socialiste moderne, ale dinamismului economic și tehnolo

gic care o caracterizează, socotim neabătut că dirijarea proceselor economice pe baza unui plan unic este și rămîne o necesitate obiectivă. Conducerea economiei pe bază de plan unic constituie una din cele mai importante funcțiuni în sistemul economic socialist, un atribut fundamental al statului, în care își găsește expresia deplină principiul suveranității naționale.De aceea, considerăm drept sarcină esențială perfecționarea continuă a metodelor de elaborare și de realizare a planului, adaptarea lui elastică la noile cerințe, fără a altera sau diminua rolul său hotărîtor în reglarea și impulsionarea vieții economice.A construi societatea socialistă, cea mai a- vansată orînduire a lumii contemporane, înseamnă a căuta și a găsi cele mai potrivite forme și metode de organizare și conducere. Este un merit al partidului nostru că prin amploarea propunerilor supuse dezbaterii Conferinței Naționale a ridicat problema principiilor, formelor și metodelor în care trebuie să fie realizată conducerea economiei și a întregii vieți sociale la rangul unei sarcini cardinale a societății noastre. Trebuie să ținem seamă că dacă actul de guvernămînt sau de administrație este important în toate formațiunile sociale, în socialism, formațiunea care se construiește în mod conștient, însemnătatea fiecărei decizii capătă o dimensiune nouă atît prin sfera ei de cuprindere cît și prin profunzimea efectelor pe care le generează.Mai întîi de toate, principiul care slujește în modul cel mai propriu și funcțional societatea socialistă este și rămîne centralismul democratic, ca sistem care, în concepția exprimată în documentele supuse Conferinței Naționale, își desăvîrșește structura și funcționalitatea prin aplicarea la toate nivelurile a principiului muncii și conducerii colective o dată cu lărgirea considerabilă a atribuțiilor diferitelor organe de conducere.în orice activitate de conducere, una din cele mai importante cerințe este de a împăca în mod judicios rezolvarea treburilor curente privind ziua de azi cu activitatea de concepție privind ziua de mîine.în timp ce funcțiile de execuție curentă pot fi delegate unor verigi în subordine, conducerea de vîrf limitîndu-se la un control riguros și la intervenții atunci și acolo unde se simte nevoia, funcțiile de concepție nu pot fi delegate, deoarece ele pot fi efectuate numai la nivelul conducerii superioare și constituie de fapt principala ei rațiune de a fi.Ritmul în care se dezvoltă știința, ramificarea ei multilaterală, progresul tehnic rapid caracteris

tic epocii noastre, competiția ascuțită pe arena internațională și consecințele vaste ale acestor fenomene în toate domeniile evidențiază mai puternic ca oricînd necesitatea mobilității muncii de concepție : sinteză de idei noi și de inovații științifice, tehnice, economice și de organizare socială.Această activitate de sinteză înseamnă gîndire concentrată, studiu și cercetare laborioasă spre un scop bine precizat, determinat de factorii calitate și timp ; factorul calitate exprimat prin soluția optimă, iar factorul timp exprimat prin timp util.Locul pe care-1 ocupă în activitatea unui conducător sau organ de conducere munca de concepție reprezintă unul din cele mai sigure și valoroase criterii de apreciere.Pentru aceste rațiuni, principala și totodată cea mai rațională și eficientă metodă de conducere în socialism rezidă în aplicarea perseverentă a principiului muncii colective. Acest principiu s-a validat pe deplin în conducerea superioară de partid și de stat și sarcina care se pune acum în fața noastră este de a-1 generaliza în toate verigile economice, sociale și de stat, pînă jos.Lărgirea atribuțiilor și împuternicirilor unităților economice și a organismelor locale, ca necesitate a dezvoltării noastre, poate fi eficientă numai prin aplicarea generală și consecventă a principiului conducerii colective, după cum faptul că noile organe colective de conducere vor fi organe deliberative, chemate a lua hotă- rîri pe deplin și legal valabile, determină condiția atragerii în organele de conducere a celor mai calificate forțe, a celor mai buni specialiști care să confere competentă hotărîrilor luate.în această concepție, conducerea colectivă la diferitele eșaloane ale organismului economic și social va trebui să se manifeste prin repartizarea judicioasă a sarcinilor între membrii colectivului de conducere. prin crearea condițiilor și a climatului prielnic exprimării părerii proprii a fiecăruia dintre aceștia, prin organizarea de asemenea manieră a ședințelor organelor colective, încît ele să nu se reducă doar la a confirma și argumenta justețea unei măsuri preconizate, ci să constituie o adevărată dezbatere și un schimb de idei și opinii care să releve toate laturile problemei discutate Și toate implicațiile ei, inclusiv aspecte sau consecințe negative, lipsuri care trebuie remediate, măsuri greșite sau dăunătoare. Exigențele deciziei ca act de autoritate, nu vor putea fi satisfăcute decît numai ca urmare a unei asemenea dezbateri creatoare.în același timp, exercitarea conducerii colective implică angajarea responsabilității personale a fiecărui membru al organului de conducere pentru fiecare decizie luată de acesta. Capacității crescute de decizie îi corespunde deci o sporire a responsabilității, atît colective cît și personale.Ca rezultat al experienței proprii a partidului nostru în afirma

rea rolului său conducător, în condițiile în care capacitatea de conducere a cadrelor noastre de partid și de stat a crescut, apare necesitatea și posibilitatea trecerii la o diviziune mai rațională a muncii, la o împletire mai strînsă a funcțiilor de partid și de stat, o dată cu participarea în organele de stat a reprezentanților organizațiilor obștești — într-un cuvînt, la o ridicare pe o treaptă superioară a întregului mecanism de conducere a societății, care să realizeze pe deplin funcțiunile și rolul partidului ca forță conducătoare în stat și în întreaga viață socială. A- doptarea unor astfel de forme de conducere și organizare va duce la eliminarea paralelismelor și suprapunerilor existente în munca de partid și de stat, la simplificarea activității de elaborare a hotărîrilor și la creșterea operativității în înfăptuirea lor.De aceea, pe deplin de acord cu toate propunerile care privesc îmbunătățirea organizării conducerii în partid și în stat, cuprinse pe larg în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, socotesc că propunerea prezentată de tovarășul Chivu Stoica în sensul ca secretarul general al Comitetului Central al partidului să dețină și înalta funcție de președinte al Consiliului de Stat reprezintă desăvîr- șirea concepției noastre asupra ideii conducerii, pentru că vine să dea cea mai puternică expresie cerinței de a asigura împletirea organică a funcției conducătoare a partidului cu interesele supreme de stat.Tovarăși,Atenția deosebită și Interesul cuprinzător manifestate de toți cei ce muncesc și creează în țara noastră în legătură cu apariția documentelor de partid care a precedat Conferința Națională, dezbaterile rodnice care au avut loc în toate întreprinderile și instituțiile patriei noastre, propunerile numeroase făcute de oameni din toate ramurile de activitate privind aplicarea măsurilor preconizate de Comitetul Central, constituie mărturia vie a încrederii nețărmurite a poporului în partidul nostru, în capacitatea lui de a conduce țara spre noi iz- bînzi ale socialismului. Aceasta constituie un nou mandat de onoare pe care partidul îl va îndeplini cu perseverența, devotamentul și răspunderea ce-i sînt proprii.în anii în care partidul nostru a condus mari bătălii de clasă în lupta- pentru răsturnarea regimului burghezo-moșieresc și pentru instaurarea puterii populare, precum și în anii în care a desfășurat vasta operă de edificare a noii orînduiri sociale s-au format mii și mii de activiști de partid și de stat, specialiști în diferite domenii, oameni de știință, conducători de unități economice, culturale, capabili, experimentați, de înaltă calificare și cultură, al căror rol în propășirea patriei este imens. Sîntem cu toții îndreptățiți să ne exprimăm încrederea că aceste cadre încercate vor fi în măsură a face față cu cinste noilor împuterniciri și atribuții cerute de mersul înainte al patriei noastre, Republica Socialistă România.
(Cuvîntarea a fost subliniată prin 

vii și puternice aplauze).
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Conferința Națională a Partidului Comunist Român
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE POTOP

Raportul amplu, de înaltă ținută științifică, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Directivele cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale și principiile îmbunătățirii organizării administrativ-teritoriale a României și sistematizării localităților rurale reprezintă o încununare a șirului de măsuri elaborate de conducerea partidului în anii de după Congresul al IX-lea, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a întregii noastre activități. Aceste documente de o remarcabilă valoare practică și cu profunde semnificații teoretice răspund unor cerințe o- biective ale perfecționării continue a economiei naționale și a întregii vieți sociale, utilizării mai depline a resurselor de care dispune țara, progresului neîntrerupt al societății noastre socialiste.Din raportul pe care l-am ascultat cu deosebit interes rezultă foarte clar și convingător că adoptarea măsurilor preconizate este determi- 'nată în principal de schimbările calitative de ordin obiectiv și subiectiv ce au avut loc în anii construcției socialiste, de creșterile impunătoare ce s-au înregistrat pe tă- rîm economic, politic și social. A- ceste transformări sînt caracteristice și regiunii Suceava. De la un an la altul a crescut volumul investițiilor pentru dezvoltarea economiei, pentru crearea unor condiții mai bune de viață și muncă. Este semnificativ de menționat faptul că, dacă în 1960, în ansamblul economiei regiunii, valoarea producției industriale reprezenta 38 la sută, iar a producției agricole 62 la sută, pînă la sfîrșitul acestui cincinal raportul se inversează, industria va deține 59 la sută, iar agricultura 41 la sută. Este și acesta un exemplu care confirmă justețea politicii partidului de creștere a acumulărilor socialiste — baza investițiilor și modernizării economiei, concomitent cu sporirea fondului de consum, care se reflectă în creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii.Eforturile făcute de către stat pentru dezvoltarea bazei tehnico- materiale a agriculturii, măsurile luate pentru îmbunătățirea conducerii și planificării acestui sector de activitate își spun din plin cuvîntul în creșterea producției vegetale și animale, în sporirea veniturilor unităților agricole.Procesul amplu al dezvoltării în toate domeniile și în toate regiunile, condițiile noi și obiectivele mari ce le avem de îndeplinit în viitor au determinat în mod obiectiv ca anumite forme de organizare — metode de muncă și conducere fixate cu ani în urmă, care în perioada respectivă au servit dezvoltării societății, să nu mai corespundă în noile condiții, să se transforme din pîrghii ale progresului în frîne care încătușează inițiativa.în activitatea noastră simțim din plin acest lucru, ne lovim deseori de forme organizatorice și metode necorespunzătoare, care sînt atît de just evidențiate în documentele conferinței. De aceea apreciez, ca și alți tovarăși, că valoarea deosebită a acestor documente emană tocmai din analiza profundă, multilaterală, ce o fac tuturor laturilor
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

Tovarăși,Documentele supuse dezbaterii și aprobării Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român reprezintă un program de excepțională 

esențiale ale sistemului nostru economic, ale organizării de stat, activității de partid și obștești, ceea ce permite să se ia măsuri pe toate planurile pentru perfecționarea relațiilor social-econo- mice, în ansamblul lor. Realizarea cerințelor puse de proiectul de Directive privind adoptarea corespunzătoare a unităților productive la noile exigențe survenite pe plata intern și mondial este de neconcepuit fără organizarea rațională a producției, nu numai pe ansamblul întregii economii, ci și în cadrul fiecărei unități. De organizarea științifică a producției și a muncii depinde în mare măsură fructificarea avantajelor pe care le oferă dotarea întreprinderilor cu tehnică superioară, valorificarea rezervelor de care dispune fiecare unitate economică.Acest lucru a fost demonstrat de rezultatele obținute în acțiunea de mare amploare inițiată în acest an de către conducerea partidului pentru o mai bună organizare a producției și a muncii. Și în regiunea Suceava, cele peste 1 000 studii efectuate în prima etapă a acestei acțiuni au dus la descoperirea unor importante rezerve în toate întreprinderile, care, puse în valoare, asigură sporuri de producție, creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor materiale. Prin aplicarea măsurilor stabilite pînă la sfîrșitul acestui cincinal se va obține, față de prevederile inițiale, un plus la producția globală de peste un miliard . lei, din care 160 milioane în acest an ; creșterea productivității muncii cu 7,5 la sută și beneficii suplimentare în valoare de 450 milioane lei.Aceste rezultate nu reprezintă nici pe departe limita superioară a posibilităților de care dispunem, în întreprinderi sînt încă probleme nerezolvate, neajunsuri și rezerve în folosirea spațiilor industriale, organizarea fluxurilor tehnologice, programarea și urmărirea producției. De aceea, consider ca deosebit, de importantă sublinierea ce se face în proiectul de Directive că acțiunea pentru organizarea științifică a producției și a muncii trebuie privită ca un proces dinamic de perfecționare continuă ce urmează să fie adîncit și extins în pas cu dotarea tehnică a întreprinderilor. cu schimbările în structura producției, în calificarea și specializarea forței de muncă.Continuarea și adîncirea acestui proces vor fi mult favorizate de aplicarea întregului complex de măsuri prevăzute în proiectul de Directive. Nu sînt puține cazurile cînd fenomenele de centralism excesiv, sistemul greoi și întortocheat al diverselor aprobări și avizări au frînat aplicarea la timp a unor soluții care ar fi avut o importantă eficientă economică. La Combinatul de celuloză și hîrtie, bunăoară, s-a întocmit un studiu privind folosirea mai bună a spațiilor de producție, lărgirea gamei sortimentelor cerute pe piața internă și la export, mecanizarea unor operațiuni cu consum mare de manoperă, care, aplicate în viață, ar fi dus la creșterea valorii producției cu circa 80 milioane lei anual. De aproape un an și jumătate, acest studiu se plimbă de la întreprindere la direcția generală și alte foruri, dar nici pînă acum nu s-a definitivat aplicarea lui, fie și parțialCondițiile noi ce se creează prin lărgirea atribuțiilor și creșterea răspunderii întreprinderilor în problemele aprovizionării, producției și desfacerii, perfecționarea sistemului de finanțare, creditare și formare a fondurilor, introducerea în fapt a muncii și conducerii colective la toate nivelele reprezintă garanții că asemenea fenomene nu se vor mai repeta.Sîntem eonștienți că aplicarea hotărîrilor pe care le dezbatem ridică noi și importante obligații pentru activitatea de partid. Realizarea la un nivel superior a ro
însemnătate pentru dezvoltarea pe mai departe a patriei noastre socialiste. Măsurile înscrise în proiectul de Directive cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, în principiile de bază cu privire la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a României și sistematizarea localităților rurale, măsurile adoptate în ultimii 2 ani pe baza hotărîrilor Congresului Partidului Comunist Român, dovedesc preocuparea continuă a partidului nostru pentru perfecționarea sistematică a formelor și metodelor de conducere planificată a economiei naționale, care să asigure o eficiență maximă a producției materiale — factor hotărîtor al creșterii avuției naționale, al ridicării bunăstării întregului popor.Oamenii muncii din regiunea Do- brogea au primit cu satisfacție deplină documentele plenarei. In dezbaterile organizate în întreprinderi, 

lului de conducător al partidului impune eforturi sporite pentru îmbunătățirea calitativă a muncii fiecărei organizații de partid. întărirea răspunderii fiecărui comunist pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate. Aplicarea măsurilor ce ne-au fost prezentate privind îmbunătățirea structurii organizatorice a organelor și organizațiilor de partid și înlăturarea verigilor intermediare creează condiții mai bune pentru creșterea operativității în muncă stabilirea unor legături mai directe între organele de conducere și organizațiile de bază, limitează timpul necesar pentru ședințe. prelucrări, instructaje și permite concentrarea forțelor spre activitatea concretă — organizatorică și politică — pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului.în toate unitățile economice, în instituții și la sate există organizații de partid puternice, care au a- cumulat o bogată experiență în munca cu masele, în organizarea unor acțiuni de amploare pentru realizarea sarcinilor ce le revin. Sînt însă numeroase situații cînd activitatea lor este stînjenită de numărul mare de ședințe și adunări cu pregătirea cărora se pierde mult timp. De aceea, sînt de a- cord cu propunerea ce s-a făcut ca în statutul partidului să se prevadă ca adunările generale ale organizațiilor de bază ale partidului să se țină de regulă o dată l’a 3 luni. Acest lucru va permite ca adunările să fie mai temeinic pregătite și să examineze problemele principale ale muncii din unitățile respective.Timpul consumat pentru pregătirea adunărilor va putea fi mai util folosit în munca practică pentru aplicarea hotărîrilor. Ca urmare a unei activități perseverente, desfășurate cu deosebită grijă, partidul nostru și-a format un puternic detașament de cadre cu temeinică pregătire politică și profesională, cu bogată experiență, care muncesc cu devotament și pricepere pentru aplicarea politicii partidului. Folosirea eficientă a întregii capacități a cadrelor de partid și de stat, cerințele repartizării mai judicioase a acestora justifică întrutotul măsurile ce se prevăd pentru înlăturarea paralelismelor și suprapunerilor în exercitarea diferitelor funcții de conducere la toate nivelele Susțin, de aceea, propunerea de a se abroga din statutul partidului prevederea potrivit căreia un membru de partid nu poate ocupa decît o sihgură funcție de răspundere.Avînd în vedere atribuțiile largi ce se acordă întreprinderilor, comunelor, orașelor, vom asigura ca centrul de greutate al întregii noastre activități să fie în aceste unități. Continuînd munca pentru întărirea rîndurilor partidului, vom da mai mare atenție îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă, promovării și respectării neabătute a principiului muncii colective, întăririi disciplinei și răspunderii pentru îndeplinirea politicii partidului.Tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să exprim în fața Conferinței Naționale a partidului înalta apreciere și recunoștință pe care comuniștii și toți oamenii muncii din regiunea Suceava o acordă activității multilaterale desfășurate de conducerea partidului pentru înflorirea continuă a patriei, pentru ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc, corespunzător intereselor vitale ale întregului nostru popor ; să exprim aprobarea noastră deplină față de politica consecventă ce o promovează conducerea partidului pe plan extern pentru crearea unui climat constructiv în vederea întăririi sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru întărirea păcii și colaborării între popoare.Asigur Conferința Națională că organele și organizațiile de partid din regiunea Suceava vor milita cu energie pentru înfăptuirea politicii partidului, vor traduce neabătut în viață hotărîrile ce vor fi adoptate, aducîndu-și astfel contribuția la înflorirea și prosperitatea României socialiste.
ION TUDORîn sesiunile sfaturilor populare, în adunările de dări de seamă și alegeri, la conferința organizației regionale de partid, ei și-au manifestat adeziunea și hotărîrea fermă de a le traduce în viațăAcțiunile inițiate de conducerea partidului privind organizarea științifică a producției și a muncii, de rentabilizare a întregii activități economice, munca plină de entuziasm a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au determinat mobilizarea de noi rezerve și, ca urmare, întreprinderile industriale din regiunea noastră vor realiza planul anual în proporție de 103,3 la sută producția marfă vîndută și încasată în proporție de102.3 la sută.Ca urmare a dezvoltării rapide a economiei naționale, a creșterii și diversificării schimburilor comerciale cu alte țări, traficul portuar de mărfuri în anul 1967 a crescut față de anul trecut cu 15,9 la sută Capacitatea flotei maritime românești crește, în 1967, cu58.3 la sută față de 1966, iar veniturile brute în lei valută prezintă o creștere de 45,5 la sută.La investiții pe 11 luni s-a rea

lizat 94,4 la sută din planul anual, ceea ce creează premise pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor. Rezultate bune s-au obținut și în agricultură. Producțiile medii planificate au fost îndeplinite și depășite la aproape toate culturile de bază. Acest lucru a permis ca să se vîndă în plus către stat 180 000 tone de grîu, iar la porumb C.A.P.-urile vor da 10 000 tone peste sarcinile de contract.Tovarăși,Măsurile de perfecționare a conducerii și planificării economiei supuse dezbaterii și aprobării Conferinței Naționale a partidului constituie o cerință obiectivă a perioadei istorice în care se află patria noastră — procesul de desă- vîrșire a construcției socialiste. Respectarea consecventă a principiului centralismului democratic în întreaga activitate economică presupune îmbinarea coordonată, pe bază de plan, a activității de producție, cu acordarea de largi atribuții unităților economice.Viața a dovedit că centralismul excesiv și paralelismele existente în diferite verigi ale activității de producție, de conducere a economiei, au îngreunat rezolvarea operativă a unor probleme majore ale dezvoltării economiei naționale, ale eficientei acestora, au frînat inițiativa, au dus la apariția unor verigi intermediare care au favorizat apariția birocratismului. De a- ceea, considerăm că îmbunătățirea organizării industriale prin crearea de centrale industriale ca organisme economice și prin lărgirea atribuțiilor întreprinderilor, a- plicarea strictă a principiului muncii și conducerii colective, vor crea condiții pentru valorificarea mai intensă a resurselor inepuizabile ale economiei noastre naționale.Așa cum se arată în Directivele plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din octombrie cu privire la perfecționarea conducerii și planificării, o deosebită importanță are acordarea de atribuții mai largi unităților economice în realizarea sarcinilor ce le revin. Practica a dovedit că tutela măruntă nu a creat posibilitatea lărgirii autonomiei funcționale și mobilității sporite a unităților economice, creșterii răspunderii acestora în îndeplinirea indicatorilor de plan. Din această cauză, unele ministere, și îndeosebi Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Comerțului Exterior, Oficiul Național de Turism trimit în întreprinderile lor din regiunea noastră un număr mare de inspectori, consilieri, dispeceri și alți specialiști pentru așa-zisa activitate de ajutorare. Dar de multe ori aceștia sînt preocupați în primul rînd să găsească motivele pentru justificarea nerealizării unor indicatori de plan.O problemă care stînjenește activitatea întreprinderilor o constituie frecventele modificări de plan ce sînt operate de către unele ministere și direcții generale. Anul a- cesta, de exemplu, în numai 10 luni s-au operat asemenea modificări la 31 de întreprinderi din cele 34 existente în regiune. Nefundamentarea planurilor încă de la lansarea lor a condus la situația ca unele unități, și în primul rînd cele din construc- ții-montaj, să nu fie asigurate cu materialele necesare. De aceea, la fabrica de mobilă și furnire din lipsa cablelor de forță nu s-a putut pune în funcțiune, la sfîrșitul trimestrului III, secția de finisaj. Nici în prezent nu sînt asigurate în totalitate materialele necesare. O situație asemănătoare avem și în construcția de locuințe, unde din lipsa unor materiale de instalații și, în special, a fitingurilor, este periclitată darea în funcțiune a circa 300 de apartamente. Tot din această cauză ne îngrijorează realizarea în termen a construcțiilor turistice de pe litoral.Portul Constanța — principala poartă maritimă a țării noastre — reprezintă în condițiile actuale un factor important în desfășurarea schimburilor de valori dintre țara noastră și partenerii de peste hotare. în port își desfășoară activitatea un număr mare de unități (4 unități ale Ministerului Comerțului Exterior, 3 unități ale Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, o unitate a Ministerului Căilor Ferate, cîte o unitate a Ministerului Economiei Forestiere. Comitetului de Stat pentru Valorificarea Produselor A- gricole. Ministerului Petrolului, Ministerului Industriei Chimice și Ministerului Comerțului Interior, precum și alte unități cu atribuții de control, vamă, grăniceri, controlul mărfurilor și controlul fito- sanitar). Pentru o mai bună conducere a acestor unități, cu sprijinul conducerii partidului, a fost creat Consiliul de coordonare a activității din port. Deși de puțin timp înființat, acesta și-a dovedit eficacitatea. Avînd în vedere dezvoltarea comerțului nostru exterior, în baza căreia se dezvoltă și capacitatea portului Constanța, ar fi indicat, după părerea noastră, crearea unei centrale care să preia în întregime activitatea de transport — exploatarea portuară, depozitarea și expedierea mărfurilor.Doresc să mă opresc pe scurt și asupra sectorului pescăresc, care ocupă un loc important în economia regiunii noastre, dînd peste două treimi din producția de pește a țării. Întrucît în viitor acest sector urmează a se dezvolta și mai mult, mai ales pescuitul oceanic și cel de crescătorii, consider că ar fi indicat să se revadă actuala formă de coordonare a întreprinderilor piscicole și de industrializare a peștelui, a șantierului de nave pescărești, a Institutului de cercetări piscicole, precum și a unități

lor stuficole din Deltă în vederea stabilirii unor forme organizatorice adecvate condițiilor existente în acest sector. Acest organ să fie astfel conceput încît să fie în măsură să organizeze și să valorifice cu maximum de eficiență bogățiile din Deltă și litoralul.în ultimii ani au fost luate măsuri pentru o mai bună activitate a circulației mărfurilor. Prin unificarea activității comerciale cu ridicata cu aceea cu amănuntul, măsură ce se experimentează în prezent în regiunea noastră, se obține o operativitate mai mare, crește gradul de utilizare a spațiilor de depozitare, se influențează mai direct produc
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI IOSIF BANC

Stimați tovarăși,în aceste zile, atenția întregului nostru popor este îndreptată spre lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român — eveniment de mare însemnătate în viața partidului, pentru dezvoltarea economică, socială și politică a României socialiste.Ansamblul măsurilor, privind dezvoltarea continuă a patriei, preconizate de conducerea partidului și supuse dezbaterilor conferinței, constituie o sinteză programatică de mare profunzime științifică, rezultat al gîndirii sale colective, este expresia grăitoare a consecvenței cu care sînt traduse în viață hotărîrile Congresului al IX-lea. în deplină concordanță cu interesele națiunii române. Aceste măsuri completează îmbunătățirile aduse pînă acum metodologiei și sistemului de conducere; și planificare a economiei naționale. Ele se întemeiază pe' învățămintele de aproape două decenii de dezvoltare planificată a economiei, în decursul cărora în România a fost acumulată o experiență prețioasă.Conținutul îmbunătățirilor propuse îl constituie organizarea unui sistem care, prin verigile sale și prin mecanismul său, să asigure o eficiență maximă în valorificarea muncii sociale și a bogățiilor naturale ale țării.Respectînd consecvent centralismul democratic, principiu organizatoric fundamental al statului nostru socialist, îmbinînd coordonarea pe bază de plan a activității economice și social-culturale în ansamblu cu acordarea de atribuții mai largi ministerelor, unităților economice, instituțiilor cultural-ști- ințifice și organelor locale, se creează condiții mai bune pentru valorificarea deplină a inițiativei și capacității creatoare a celor ce muncesc.Principiile cu privire la îmbunătățirea organizării administrativ- teritoriale au la bază o analiză minuțioasă a factorilor demografici, social-economici și stabilesc direcțiile pentru dezvoltarea economică, social-culturală și edilitar-gospo- dărească a orașelor și comunelor de pe cuprinsul țării noastre. Traducerea lor în viață va crea cadrul necesar pentru perfecționarea conducerii economiei și va contribui la accelerarea progresului economic, la dezvoltarea ascendentă a întregii societăți.în raportul minunat prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu străbat ca un fir roșu caracterul creator al politicii economice a partidului nostru, maturitatea și capacitatea sa de a sesiza problemele pe care le pune dezvoltarea țării și de a elabora soluții în concordanță cu condițiile și particularitățile României în actuala etapă de desăvîrșire a construcției socialiste.Tovarăși,Continuîndu-și eforturile spre industrializarea țării, ca singura cale viabilă pentru propășirea economică a României, partidul acordă o atenție deosebită dezvoltării agriculturii. Agricultura, ca ramură de bază a economiei, trebuie să joace un rol tot mai important în dezvoltarea economică și socială a țării. După cum se știe, de la Congresul al IX-lea, conducerea partidului și a statului a luat un ansamblu de măsuri în domeniul a- griculturii. Au fost îmbunătățite conducerea și planificarea întregii agriculturi, au fost create uniunile cooperatiste, s-a îmbunătățit structura organizatorică a agriculturii de stat și s-au organizat institutele de cercetări pe ramuri de producție, asigurînd condiții pentru modernizarea agriculturii și dezvol

ția. Drumul producție — consumator se scurtează. Cu toate acestea, consider că pe lîngă măsurile ce trebuie să le luăm în pregătirea și educarea personalului în păstrarea și buna repartizare a mărfurilor se impune cu necesitate creșterea, îmbunătățirea și diversificarea fondului de mărfuri mai ales la produsele textile, încălțăminte și meta- lo-chimice. De asemenea, așa-zisele magazine de prezentare ale întreprinderilor producătoare nu răspund scopului pentru care au fost create După părerea noastră, în a- ceste unități ar trebui să se desfacă îndeosebi numai produse noi, pentru a deveni un mijloc eficace 

tarea ei în pas cu progresul general al țării.Ca urmare a măsurilor luate, a hărniciei, priceperii și devotamentului cu care au muncit lucrătorii din agricultură, folosind mai rațional și mai eficient pămîntul — principalul mijloc de producție agricolă — iri- troducînd pe scară mai largă metode avansate în procesul de producție în agricultură, lărgind mecanizarea, chimizarea și îmbunătățirile funciare, agricultura noastră a obținut noi și importante succese. Este suficient să a- mintim că producția de cereale din ultimii doi ani este cea mai mare din istoria țării. S-a dezvoltat mult sectorul zootehnic, obținîndu-se producții sporite de carne, lapte, lînă etc. Producția agricolă globală a anului 1967 va fi mai mare cu 9 miliarde lei decît cea realizată în 1965 și, ca urmare, veniturile bănești ale țărănimii vor crește cu 18 la sută.Cu toate rezultatele obținute, mai sînt încă foarte multe de făcut. Marele potențial economic și uman de care dispune agricultura nu este folosit destul de rațional și eficient; nu s-a lichidat încă practica dăunătoare — tolerată ani de-a rîndul — ca anumite întreprinderi agricole de stat și stațiuni de mașini și tractoare să lucreze cu pierderi. Agricultura nu a reușit, în anumite perioade, să pună la dispoziția populației cantitățile și calitățile necesare de legume, fructe și struguri ; uneori, se simt goluri în aprovizionare, îndeosebi cu carne de pasăre, ouă și alteleNoi, cei care ne ocupăm de agricultură și răspundem de aceasta în fața conducerii de partid și de stat, sîntern eonștienți de lipsurile și neajunsurile existente și asigurăm conferința că vom face totul pentru lichidarea lor. în agricultura țării noastre sînt încă foarte mari rezerve, care, cunoscute, studiate și valorificate cu pricepere, pot să aducă un mare aport la dezvoltarea economiei. Un studiu întocmit recent, pe care va trebui încă să-l adîncim și să-1 perfectăm, arată că, prin anumite măsuri posibile de luat-într-un timp scurt, valoarea producției agricole globale poate să depășească prevederile planului cincinal în anul 1970 cu circa 10 miliarde lei. Pentru ca această posibilitate să devină realitate este necesar ca lucrătorii din agricultură să-și îndrepte e- forturile în primul rînd spre ridicarea capacității productive a pă- mîntului, să fie scoase de sub influența negativă a excesului de umiditate noi suprafețe, să punem capăt risipei de teren agricol și să ajungem ca la sfîrșitul actualului cincinal să irigăm cel puțin un milion de hectare.O altă cale o constituie îmbunătățirea structurii culturilor și așezarea mai corespunzătoare a a- cestora pe teritoriu, sporind ponderea acelora care dau o mai mare valoare la hectar, cum ar fi legumele, floarea-soarelui și altele. Trebuie să extindem culturile duble și succesive, mai cu seamă pe terenurile irigate, care să se afle tot timpul sub cultură, și să tindem să obținem cîte două recolte pe an. în viticultură și pomicultură avern mari posibilități de creștere a producției prin mărirea eficienței plantațiilor, respectînd întocmai regulile agrotehnice bine cunoscute. Consiliul Superior al Agriculturii va trebui ca în cel mai scurt timp să perfecteze studiul cu privire la ridicarea eficienței viticulturii și pomiculturii, în așa fel încît, încă în anul viitor, să se obțină îmbunătățiri substanțiale.Consider că cea mai mare rezervă pe care o au agricultura, satul românesc, pentru creșterea producției și a nivelului veniturilor o constituie folosirea rațională și deplină a forței de muncă, care reprezintă 56 la sută din populația ocupată în economia națională. în a- cest scop, trebuie să creăm și să dezvoltăm activități economice utile și eficiente, agricole și neagricole. Va trebui ca în perioada 1968— 1970 să construim, peste prevederile cincinalului, circa 1 000 ha sere, 2 000 ha solarii, să extindem substanțial culturile protejate, suprafețele de căpșuni, arbuști fructiferi și ciupercăriile, care dau produse de mare valoare și absorb multe brațe de muncă.De asemenea, socot că este necesar să fie extinsă creșterea animalelor în toate unitățile socialiste și mai cu seamă în gospodăriile personale ale populației, unde nu este nevoie de investiții suplimen

de sondaj direct a cererii consumatorilor Aceste unități pe viitor nu mai trebuie legate de realizarea u- nor indicatori cantitativi.Oamenii muncii din regiunea Do- brogea, ca și întregul nostru popor, sînt profund încredințați că hotă- rînle pe care le va adopta Conferința Națională vor fi înfăptuite cu succes. Aprob cu căldură documentele supuse dezbaterii și încredințez Conferința Națională a partidului că alături de toți comuniștii, de oamenii muncii din patria noastră îmi voi consacra întreaga energie și capacitate, voi munci cu abnegație și devotament pentru înflorirea continuă a Româhîei socialiste.

tare, existînd adăposturi și alte capacități de producție incomplet folosite la ora actuală. în felul a- cesta vom putea realiza în 1970 circa 9 milioane porci sacrificați, cu 2,7 milioane mai mult decît prevederile cincinalului și să creștem cu peste 100 milioane mai multe păsări decît este prevăzut. Va trebui să mărim numărul de stupi și să dezvoltăm creșterea viermilor de mătase. în acest scop se impune luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea materialului biologic necesar și a condițiilor de furajare.Tovarăși,Așa după cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu în raport și în lumina măsurilor prevăzute în proiectul de Directive va trebui să ne preocupăm de elaborarea unor planuri de dezvoltare a agriculturii pe o perspectivă îndelungată. La baza acestora va trebui să stea o temeinică fundamentare științifică, avîndu-se în vedere tendințele consumului de produse agricole în condițiile creșterii continue a veniturilor populației țării și cerințele celor mai pretențioase piețe externe. Este necesar să se aducă îmbunătățiri importante planificării în profil teritorial, concentrînd și specializînd producția agricolă, pe baza unei concepții cuprinzătoare de amenajare complexă a teritoriului, coordonată cu dezvoltarea altor activități economice și social- culturale, cu sistematizarea localităților rurale și cu noul sistem de organizare administrațiv-teritorială a țării.Pentru ca activitatea economică a tuturor unităților agricole socialiste să capete un nou avînt, să se ridice la nivelul sarcinilor trasate de partid, este necesar să crească rolul stimulator al unor pîrghii economice. Una din principalele pîrghii pentru modernizarea agriculturii o constituie investițiile, care vor trebui să crească an de an, atit din fondurile statului, cît și din fondurile proprii ale cooperativelor agricole. Problema esențială constă în creșterea eficienței economice a fondurilor de investiții, dirijîndu-le spre acele acțiuni și obiective de la care se pot obține indicatori tehnico-economici la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial. Cointeresarea materială în a- gricultură, ca și în celelalte ramuri ale economiei, constituie una din pîrghiile economice esențiale în sporirea producției. Această pîr- ghie este legată atît de nivelul retribuirii cît și de formele de aplicare a ei în practică. în această privință vor trebui aduse îmbunătățiri continue formelor de retribuire. Creșterea nivelului veniturilor în agricultură nu poate avea loc decît prin sporirea producției și a productivității muncii, prin reducerea cheltuielilor și în ultimă instanță prin ridicarea eficacității întregii activități de producție.O altă problemă deosebit de importantă, pe care va trebui să o rezolvăm în cel mai scurt timp, este organizarea tuturor unităților din agricultură — inclusiv a institutelor de cercetări — pe baza gestiunii economice proprii, ca o cerință obligatorie a creșterii rentabilității fiecărei unități. Perfecționarea și extinderea acestui principiu economic fundamental va asigura unităților agricole o mai mare autonomie funcțională, va mări inițiativa și răspunderea în elaborarea și îndeplinirea planurilor curente și de perspectivă, în ridicarea nivelului tehnic al producției, în problema rentabilizării producției, sarcini deosebit de importante revin Consiliului Superior al Agriculturii, care va trebui să organizeze în așa fel munca încît toate întreprinderile agricole de stat și stațiunile de mașini și tractoare să desfășoare activitatea de producție rentabil, să dea statului an de an beneficii tot mai mari și nu să aibă — planificate sau neplanificate — pierderi, așa cum procedează astăzi multe din aceste unități.La organizarea științifică și economică a procesului de producție, un rol deosebit de important revine institutelor de cercetări, care vor trebui să-și sporească contribuția la promovarea și introducerea în producție a progresului tehnic și să participe mai activ la rezolvarea celor mai actuale probleme pe care le ridică nevoile agriculturii noastre socialiste.Tovarăși,în încheiere, mă declar întrutotul de acord cu documentele supuse dezbaterilor și aprobării Conferinței Naționale, convins fiind că prevederile lor corespund pe deplin cerințelor obiective ale ridicării pe o treaptă superioară a României și creează un cadru favorabil progresului social, valorificării mai depline a avantajelor orînduirii noastre socialiste.
(Cuvintarea a fost subliniată prin 

vii și puternice aplauze).
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE COCOȘ

Am ascultat cu atenție și mult Interes ampla expunere prezentată în Conferința noastră de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Caracteristica întregii activități 
a partidului nostru o constituie aplicarea creatoare a marxism-le- ninismului la condițiile și particularitățile specifice ale României, temeinica ei fundamentare științifică, marea receptivitate față de nou, realismul și valoarea soluțiilor preconizate corespunzător necesităților generale ale construcției socialiste.Documentele pe care le dezbatem astăzi vorbesc de ridicarea economiei pe o treaptă superioară, de creșterea bunăstării oamenilor muncii, de dezvoltarea multilaterală a țării în care ne-am născut și căreia i-am dăruit, îi dăruim și îi vom dărui munca noastră, elanul nostru în diverse domenii de activitate.In perioada care a trecut, s-a format în țara noastră o școală a constructorilor hidroenergetici. La începutul realizării primului plan de electrificare a țării noastre nu existau cadre pregătite în acest domeniu. Cu toate acestea, sub îndrumarea înțeleaptă a partidului comunist, de-a lungul anilor care s-au scurs, prin realizarea marilor lucrări de pe Bistrița, unde prima școală a fost Bicazul, a celor de pe Argeș, se poate spune că s-a format o școală puternică, bine pregătită, care realizează astăzi marile lucrări hidroenergetice de pe Dunăre. Lotru și Argeș și care pe viitor va înfăptui întreaga amenajare hidroenergetică a țării.Constructorii hidrocentralei Lotru au întîmpinat Conferința
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE RĂDULESCU

Tovarășe și tovarăși,Conferința Națională a partidului nostru este chemată să dezbată un ansamblu de măsuri de o însemnătate excepțională pentru dez voltarea viitoare a României.Raportul amplu, de o deosebită profunzime, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central a! Partidului Comunist Român, proiectul de Directive cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale ca •și proiectul cu privire la îmbunătățirea organizării administrativ-teri- toriale — document® de o deosebită valoare teoretică și practică — concretizează indicațiile Congresului al IX-lea al partidului, în rezoluția căruia se menționează necesitatea obiectivă a îmbunătățirii continue a formelor organizatorice și a metodelor de conducere.Aplicînd consecvent principiile fundamentale ale marxism-leninis- rnului, ținînd seama de cerințele legilor economice obiective ale socialismului, partidul nostru elaborează măsuri cu privire Ia conducerea economiei, în condițiile concrete ale României, aflată în plină construcție socialistă, folosind experiența proprie și originală a țării noastre și avînd în vedere cerințele dezvoltării în perspectivă a întregii noastre societăți Tocmai prin a- ceasta, documentele care formează obiectul dezbaterilor Conferinței noastre își dovedesc caracterul lor științific, creator ș; novatorConsider, tovarăși, necesar să subliniez, în fața dv, modul creator in care se reflectă. în documentele pe care le examinăm, aplicarea in 

Națională a partidului cu rezultate deosebite în muncă. A- nul acesta ne-am realizat toate stadiile fizice pe care le-am avut și ne-am îndeplinit în fiecare trimestru toți indicatorii planului de producție. Brigăzile de mineri de la galeria de deviere a apelor a viitorului baraj de la Vidra și cele de la accesul secundar în centrala subterană de la Ciunget au dat dovadă de eroism în munca lor reușindu-se să se devanseze multe dintre lucrările ce le a- vem de executat. Astfel, pentru prima oară în istoria lor, apele sălbatecului Lotru au fost nevoite să parcurgă un nou drum construit de mîna omului în inima sălbatecă a muntelui, constituind astfel prologul marii epopei ce se va realiza In următorii ani.Potrivit prevederilor, primul grup de 17G MW al hidrocentralei Lotru urmează să fie dat în exploatare în 1972, al doilea în 1973, iar cel de-al treilea în 1974 — asigp- rîndu-se astfel economiei naționale 900 milioane kilowați ore energie de vîrf. Realizarea volumului mare de investiții prevăzut pune în fața noastră probleme importante pentru respectarea acestor termene și pentru reducerea cheltuielilor.Viața a-arătat că durata mare a lucrărilor de construcții generează importante pierderi pentru economie, sustrage pe perioade îndelungate fonduri considerabile din circuitul economic. Ținînd cont de a- ceasta, va trebui să ne concentrăm toate eforturile, deoarece un singur an întîrziere în darea în exploatare a hidrocentralei aduce economiei naționale pagube de sute de milioane lei.Este, de asemenea, necesar — avînd în vedere faptul că lucrările hidroenergetice se întind pe suprafețe mari, cerînd un complex divers de lucrări — să ne concentrăm mijloacele materiale, financiare și forța de muncă pe un număr mai restrîns de obiective, pe care să le executăm în termene foarte scurte, astfel ca folosind a- celeași mijloace să putem trece la executarea altor obiective noi. Un mare rol în această direcție îl are introducerea mecanizării avansate, în special pentru lucrările hidrocentralei Lotru, unde avem de executat 150 km de galerii.Măsura preconizată de a se forma, în cadrul Ministerului Energiei Electrice, centrale de construcții pentru realizarea obiectivelor energetice o considerăm deosebit de bună. Am propune însă ca în ca- 
etapa actuală de dezvoltare a principiului centralismului democratic, prin îmbinarea conducerii întregii economii pe bază de plan cu lărgirea atribuțiilor unităților economice, ceea ce va avea drept urmare a- propierea conducerii de producție, creșterea inițiativei, operativității, competențelor și răspunderii unităților economiceTovarășe și tovarăși,Din conținutul cuprinzător al documentelor pe -care le examinăm, cu îngăduința dumneavoastră, aș dori să*  mă refer la două probleme, și a- nume : politica și mecanismul prețurilor interne și unele aspecte ale cooperării economice și tehnico-științifice cu străinătatea.După cum se știe, în conducerea economiei ,.„t______  un rol de deosebită importanță revine sistemului de pre-naționalețuri. .Prețurile în economia socialista, prin funcțiile lor de mijloc de măsurare a muncii sociale și de pîr- ghie economică, trebuie să constituie un instrument care să-și aducă întreaga contribuție atît la dezvoltarea echilibrată, eficiență și în ritm susținut a economiei naționale, cît și la înfăptuirea măsurilor legate de creșterea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii. Ca o consecință firească, folosirea sistemului de prețuri, ca pîrghie care trebuie să contribuie la orientarea producției, repartiției, circulației și consumului, în direcția realizării obiectivelor stabilite central de către partidul și statul nostru, impune în mod necesar exercitarea unei politici unitare și coordonate a prețurilor.Această necesitate a reglementării unitare și coordonate de către stat a politicii de prețuri este subliniată deosebit de pregnant în raportul prezentat Conferinței Naționale.Tovarăși,Folosirea conștientă a legii valorii prin mecanismul prețurilor, în interesul realizării sarcinilor de dezvoltare economică a țării, esle în contradicție de neîmpăcat cu mecanismul liber al pieței, cu formarea spontană a prețurilor, cu autoreglarea în economie. Părerile care susțin astfel de mecanisme se situează în afara naturii însăși a economiei planificate în condițiile orînduirii socialiste, iar aplicarea lor în practica socială ar genera mari dificultăți economice. 

drul acestora să se creeze o centrală de construcții pentru lucrările hidroenergetice din țara noastră.în vederea îmbunătățirii activității din domeniul construcțiilor de hidrocentrale mi-aș permite să supun spre analizare o serie de propuneri : să se creeze în cadrul centralei de construcții unele loturi experimentale, unde să se proiecteze și să se experimenteze diverse tehnologii de execuție, diverse utilaje specifice lucrărilor noastre și diverse materiale. în felul acesta vom apela cît mai puțin la importul de idei, de materiale și chiar utilaje. De asemenea, sînt de părere să se creeze în cadrul centralei de construcții grupuri de șantiere sau șantiere, care să execute devansat lucrările de organizare. Executarea lucrărilor de organizare concomitent cu cele de bază. în cadrul lucrărilor ce le-am realizat pînș în prezent s-a soldat cu pierderi maieriale. Este cazul ca atunci cînd se începe o lucrare hidroenergetică, căile de comunicație să fie modernizate, alimentarea cu energie electrică să fie rezolvată. De a- semenea, lucrările de organizare, pe cît este posibil, avînd în vedere nevoile- ulterioare ale economiei naționale, să fie executate cu caracter definitiv. în acest sens, la hidrocentrala Lotru, două colonii importante se construiesc cu caracter definitiv, care în final vor fi preluate de către Oficiul Național de Turism.O ultimă propunere, ce aș vrea s-o fac este în legătură cu o mai bună cointeresare materială a constructorilor hidroenergeticieni. O lucrare mare hidroenergetică se execută în ani de zile. Bicazul a durat 11 ani. Argeșul 7 ani. iar Lotrul va dura 8 ani. Constructorii noștri s-au învățat cu un anumit fel de viață. Ei au totul pe șantier, familie, casă, școală, spital. La un moment dat se pune totuși problema ca tțhipă ani de activitate — avem tovarăși care lucrează din a- nul 1950 — să se retragă Considerăm ca centrala de construcții hidroenergetice să aibă posibilități de a putea oferi locuințe în diverse localități ale țării, acolo unde sala- riații ar dori să se stabilească după ani de zile de muncă pe șantiere : în felul acesta am putea asigura o și mai bună permanentizare a cadrelor noastre.Avem pe șantierul nostru minunați constructori, care nu-și vor dezminți ren urnele cîștigat prin munca lor la realizarea marilor lucrări hidroenergetice. Asigurăm Conferința Națională că vom munci cu același elan și aceeași pasiune pentru ca hidrocentrala Lotru — cea mai mare hidrocentrală de pe rîurile noastre interioare — să se conecteze la timp în constelația hidroenergetică a țării.
In măsurile de realizare a politicii noastre de prețuri distingem criteriu) esențial pe baza căruia se așează prețurile și tarifele și o- rientarea modului de stabilire a nivelului concret al acestora.Documentele conferinței noastre arată in mod limpede că sistemul de prețuri trebuie în așa fel elaborat și practicat, încît acestea să corespundă cheltuielilor sociale de producție.în ceea ce privește stabilirea nivelului concret, fixarea preturilor și tarifelor la produsele și serviciile esențiale din economie și, îndeosebi, la cele hotărîtoare pentru nivelul de trai al populației, se va face direct de către organele centrale și, indirect, tot de către a- cestea. prin stabilirea de plafoane maxime și. în unele cazuri, de normativeIn acest scop, urmează să se concretizeze măsurile pentru înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul prețurilor, să se elaboreze principiile de determinare și aplicare a diferitelor categorii de preturi.Un rol important în înfăptuirea acestei politici revine organului central coordonator în materie de prețuri, ca organ de specialitate pentru toate categoriile de prețuri, care totodată răspunde de îndrumarea metodologică și — aș sublinia — și de controlul asupra respectării stricte a măsurilor luate pe plan central în problema prețurilor Stabilirea centralizată a prețurilor și tarifelor se îmbină cu atribuirea unor competențe în a- cest domeniu centralelor industriale. organelor locale, întreprinderilor producătoare și organizațiilor comeiciale de stat și cooperatiste. Aceste organe își vor exercita sarcinile de stabilire a prețurilor și tarifelor potrivit principiului acoperirii cheltuielilor reale de producție. pe baza normelor și criteriilor unitare ce li se vor stabili.în condițiile lărgirii atribuțiilor unităților de producție și desfacere, ministerele urmează să-și concentreze atenția și asupra îndrumării ș> controlului activității de stabilire și aplicare a prețurilor și tarifelor de către centralele industriale și in întreprinderile subordonate.Ierarhizarea competențelor de stabilire a prețurilor, pe toate verigile organizatorice ale economiei naționale, va conduce la eliminarea neajunsurilor sistemului actual, greoi, de avizare a propunerilor de prețuri și tarife, la reș- terea operativității și la mărirea răspunderii directe a organelor cu atribut'i în acest domeniu.Tovarășe și tovarăși.Este bine cunoscut faptul că partidul și statul nostru promovea

ză cu consecvență politica de dezvoltare continuă a relațiilor economice externe ale țării noastre, de extindere a cooperării economice, tehnice și științifice cu străinătatea. Această politică se întemeiază pe analiza dezvoltării forțelor de producție pe plan mondial, îp condițiile revoluției tehnico-științifice actuale, ale diversificării și specializării producției. în aceste condiții, cooperarea economică internațională este nu numai posibilă, ci, în același timp, constituie o cerință obiectivă a dezvoltării fiecărei țări însăși viața ne arată că trebuie să conjugăm eforturile proprii pentru dezvoltarea economică cu avantajele ce decurg din cooperarea crescîndă pe plan mondial. Astăzi, și multă vreme de aici înainte, dezvoltarea independentă a fiecărei economii naționale se va îmbina cu dezvoltarea largă și fructuoasă a cooperării și colaborării economice între state.Este, tovarăși, meritul partidului nostru, al conducerii sale, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal. de a fi atras atenția — pe baza unei temeinice analize a tendințelor si direcțiilor principale de dezvoltare a relațiilor economice internaționale — că „dezvoltarea în viitor a economiei noastre în ritm înalt este legată nemijlocit de extinderea cooperării internaționale"Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1967, care a dezbătut, în mod special, problemele cooperării economice și tehnico-științifice cu străinătatea, a apreciat că este necesar să se practice, — pe baza principiului respectării suveranității naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc — o largă varietate de forme și modalități de cooperare, care să contribuie la valorificarea potențialului nostru material și uman, la accelerarea introducerii progresului tehnic în economie, la asigurarea unor relații economice 'externe stabde, Ia lărgirea exportului nostru, în special la produsele cu un înalt grad de prelucrare.în perioada care a trecut de la plenara din martie a. c. au avut loc tratative, la nivel guvernamental — pentru examinarea posibilităților de cooperare economică și tehnico-științifică — atît cu țările socialiste, cît și cu alte țări.Cu țările socialiste au avut loc sesiuni ale comisiilor guvernamentale mixte de colaborare economică și tehnico-științifică, la care au fost evidențiate largi posibilități de cooperare, s-au constituit pentru valorificarea lor grupe speciale de lucru, care studiază temele de interes comun și s-a trecut la perfectarea și încheierea unor operațiuni importante de cooperareîn cadrul preocupării de dezvoltare a relațiilor economice cu toate țările indiferent de sistemul lor economic și social, în cursul acestui an s-au încheiat acorduri de cooperare, atît cu unele țări în curs de dezvoltare, cît și cu unele țări capitaliste dezvoltate. Ca urmare. în prezent,. România are înțelegeri de cooperare economică și tehnico-științifică cu 37 de țări, inclusiv cu toate statele socialiste.Tovarăși.România, ca membră a. C.A.E.R., participă la activitatea acestei organizații. căreia îi revine rolul să contribuie la dezvoltarea colaborării economice dintre țările membre, pe baza prevederilor statutare și a respectării principiilor fundamentale, statornicite în relațiile dintre țările socialiste. în acest cadru. țara țloastra își aduce contribuția la activitatea de coordonare a plănui ilor de dezvoltare economică, la specializarea și cooperarea in producție, la coordonarea principalelor cercetări științifice, precum și la examinarea altor probleme importante ale colaborării.România participă, de asemenea, la activitatea unor organizații economice internaționale, ca de exemplu Conferința O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, Comisia economică O.N.U pentru Europa etc.Sub îndrumarea Comisiei interministeriale de cooperare, înființată în scopul coordonării acestei activități și asigurării unei concepții unitare pe economie, ministerele și celelalte organe centrale au întocmit programe de cooperare, atît pe baza inițiativelor proprii, cît și pe baza propunerilor primite din partea altor țări sau firme străine. De asemenea, ministerele au și perfectat unele acțiuni importante de cooperare, iar altele se găsesc în faza finală a tratativelor.Raportul cuprinde unele considerente de o deosebită importanță cu privire la rolul și modul de îndeplinire a acordurilor economice de lungă durată, la urmările neexe- cutării lor. la necesitatea ca deosebirile de păreri într-o problemă sau alta să nu afecteze colaborarea și cooperarea economică între state. Aceste indicații trebuie să fie permanent în atenția tuturor organelor noastre cărora le revin sarcini în domeniul relațiilor economice externe. Aceste organe trebuie să pregătească cu mai multă grijă a- cordurile comerciale, de colaborare și cooperare economică, să urmărească executarea întocmai a angajamentelor asumate.Intr-adevăr, tovarăși, cum se a- rată în raport, pentru ca aceste a- corduri să-și exercite întreaga lor .menire de instrumente care favorizează și contribuie la progresul economic al statelor, la dezvoltarea colaborării dintre ele. este necesar ca prevederile înscrise să fie în mod riguros respectate. Neexecu- tarea întocmai a obligațiilor și răspunderilor reciproce, stipulate în aceste acorduri, diminuează contribuția lor la dezvoltarea econo

mică stabilă, de perspectivă a țărilor, la întărirea legăturilor economice reciproce.Tovarășe și tovarăși,Proiectul de Directive cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale cuprinde importante propuneri pentru îmbunătățirea activității de relații economice externe, menite să conducă ia înlăturarea neajunsurilor și rămînerilor în urmă existente, generate mai ales de centralizarea excesivă a acestei activități.Prin transpunerea în practică a propunerilor cu privire la trecerea în competența centralelor industriale a unor importante operațiuni de export, import și cooperare economică, se deschid noi perspective de promovare a relațiilor noastre economice externe, de dezvoltare, în continuare, a cooperării economice și tehnico-științifice cu străinătatea. Intr-adevăr, avînd legături directe cu piețele internaționale, bineînțeles în cadrul reglementărilor privind asigurarea unei politici unitare în domeniul relațiilor economice externe — centralele industriale și întreprinderile subordonate vor avea posibilitatea să cunoască mai bine cerințele piețelor externe, să-și organizeze și să-și a- dapteze mai operativ producția, să ia măsuri de ridicare a nivelului tehnic-calitativ al produselor,, a gradului de competitivitate al acestora, să acționeze cu mai multă mobilitate, suplețe și inițiativă în acest important domeniu. Cu alte cuvinte, confruntarea cu piața externă devine o parte constitutivă a centralelor industriale și întreprinderilor, o cauză directă a lucrătorilor din aceste unități, interesați în obținerea de rezultate cît mai bune.în legătură cu această problemă.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE APOSTOLplicit la creșterea continuă a rolului și răspunderii partidului ca forță conducătoare a statului și poporului, ca exponentul cel mai autorizat al intereselor întregii națiuni socialiste. Iată de ce se impune îmbunătățirea substanțială a metodelor de conducere și îndrumare de către partid a tuturor domeniilor de activitate — economică, politică, de stat, obștească și social- culturală. Consider că propunerile prezentate corespund întrutotul a- cestei cerințe.Aș vrea să subliniez în mod deosebit însemnătatea principiului potrivit căruia de același domeniu de activitate trebuie să răspundă în mod unitar, atît pe linie de partid cît și pe linie de stat, un singur tovarăș din conducere. Acest principiu se cere aplicat,desigur, atît la nivelul organelor locale cît și la nivelul organelor centrale de partid și de stat. Este știut Stimati tovarăși.Documentele supuse dezbaterii și aprobări) Conferinței Națiobale a partidului tratează probleme e- sențiale ale vieții noastre economice și sociale, preconizînd soluții care vor exercita o înrîurire considerabilă asupra continuării pe trepte superioare a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste.Perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, a formelor și metodelor de organizare și conducere a vieții administrativ-teritoriale a tării și sistematizării localităților rurale se înscriu in complexul de acțiuni întreprinse pentru înfăptuirea liniei generaie politice și economice stabilite de Congresul al IX-lea al partidului.Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie o analiză multilaterală, profundă a drumului parcurs de societatea noastră socialistă in dezvoltarea sa ascendentă și a liniilor directoare ale etapei noi pe care o străbatem. Dînd o amplă fundamentare a acțiunilor și măsurilor inițiate de partid în domeniul conducerii vieții economice și sociale, raportul constituie un model de înaltă ținută științifică, de principialitate și fermitate marxist-leninistă. El exprimă consecvența cu care partidul promovează în politica sa interesele națiunii române, ținînd seamă de cerințele consolidării și afirmării tot mai puternice a o- rînduini socialiste pentru care poporul nostru a optat definitiv și irevocabil. în bogăția de idei cuprinse în raport găsim un răspuns clar și temeinic argumentat, pe baza experienței țării noastre și a celorlalte țări socialiste, unor probleme de importanță majoră ale teoriei și practicii construcție, socialiste.Este știut că noua etapă de dez- voltaie in care se află țara noastră se caracterizează printr-un puternic âvînt și o permanentă înnoire a forțelor de producție, în pas cu revoluția tehnico-științifică contemporană prin perfecționarea continuă a relațiilor de producție. Aceasta determină schimbări corespunzătoare în întreaga societate. inclusiv punerea în concordanță a formelor de conducere și organizare. în așa fel încît ele să-și poată îndeplini menirea de factor dinamizator al dezvoltării generale. Legătura organică între toate domeniile de activitate implică în mod firesc, ea această concordantă să se înfăptuiască nu uimai în economie, ci concomitent in toate sferele vieții sociale.Adîncirea caracterului conștient ai dezvoltării societății pe măsura înaintării noastre pe calea socialismului, spre comunism, duce im- 

permiteți-mi să subliniez cîteva aspecte practice :Ținînd seama de complexitatea crescîndă a operațiunilor comerciale externe, cred că ar fi util să se organizeze. pentru lucrătorii centralelor industriale și întreprinderilor, cursuri de specializare pe principalele probleme de comerț exterior.De asemenea, apare necesar ca centralele industriale și întreprinderile, care se vor ocupa de probleme de comerț exterior și cooperare economică, să acorde întreaga atenție studierii sistematice a conjuncturii piețelor externe — cu a- jutorul unui sistem informațional adecvat — sub toate aspectele pe care le reclamă această activitate : producția, progres tehnic, consum, stocuri, export, import, prețuri, legislația comercială și valutară din diferite țări etc.în mod deosebit, cred, se impune studierea economiei țăriLor socialiste, atît din punct de vedere al realizărilor obținute pînă în prezent și al perspectivelor lor de dezvoltare in viitor, cît și în ceea ce privește modalitățile practice de lucru, care decurg din reglementările referitoare la planificarea curentă și de perspectivă și la organizarea comerțului exterior, adoptate în țările socialiste în ultimul timp.De asemenea, apare necesar ca Ministerul Comerțului Exterior, Camera de Comerț și Institutul pentru studierea conjuncturii economice internaționale să acorde centralelor industriale și întreprinderilor, cu sarcini în domeniul relațiilor economice externe, o susținută asistență de specialitate.în legătură cu activitatea concretă de cooperare economică internațională, aș mai adăuga următoarele : 

că Comitetul Central al partidului, organeie sale colective conduc și îndrumă activitatea de partid și de stat nu numai în problemele interne. ci și în relațiile internaționale. Este firesc și rațional ca în aceste condiții, persoana care este în ftuntea Comitetului Central al partidului să fie considerată cea mai indicată de a se afla și în fruntea Consiliului de Stat. De a- „■eea, țin să-mi exprim adeziunea mea deplină ia propunerea, făcută de tovarășul Chivu Stoica, ca secretarul general al C.C aJ P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu. să îndeplinească și funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Așa cum se arată în raport, perfecționarea formelor și metodelor de organizare și conducere a vieții sociale piesupune totodată îmbunâ- tățitea funcționării organelor de stat, precum și ridicarea rolului organizațiilor obștești în conduce rea economiei și culturii Va trebui dezvoltată activitatea legislativă a Marii Adunări Naționale, a deputațdor și comisiilor permanente. în așa fel încît actele normative importante să fie. de regulă adoptate sub formă de lege si dezbătute ca atare în Marea Adunare Națională. Este necesară creșteiea rolului Consiliului de Stat în controlarea aplicării legilor și hotărîrilor Marii Adunări Naționale, a organelor centrale și locale de stat. în ceea ce privește Consiliul de Miniștri, el va trebui să se ocupe ir, principal de rezolvarea problemelor economice, pe baza orientării și îndrumării date de Comitetul Centra! și organele sale colective, să îmbunătățească activitatea de control si îndrumare a ministerelor și orcanelor, locale ale administrației de stat.Aplicarea acestor măsuri va e- limina paralelismele, suprapunei i'e și divizarea răspunderilor, va permite mai buna folosire a cadrelor de conducere si activiștilor, simplificarea elaborării hotărîrilor. creșterea operativității în rezolvarea problemelorDe mare însemnătate sînt măsurile îndreptate spre sporirea contribuției sindicatelor la desfășurarea activitătn organelor economice si de stat Merită relevate îndeosebi participarea presedntehii Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor la activitatea guvernului, ca membru al Consiliului de Miniștri, precum și a reprezentanților sindicatelor în organele colective de conducere ale ministerelor centralelor. întreprinderilor, în consiliile județene și

După cum se știe, prin însuși specificul lor, acțiunile de cooperare economică internațională prezintă o complexitate mult mai mare decît Operațiunile propriu- z.ise, de import sau export, cu numeroase implicații economice, financiare, valutare, juridice etc. Se poate afirma chiar, fără exagerare, că asemenea operațiuni de cooperare reprezintă adevărate creații ale celor ce le tratează.Ținînd seama de această complexitate, este necesar ca, la tratarea operațiunilor de cooperare, să fie antrenați cei mai competențe specialiști, care să asigure perfectarea contractelor în condițiile cele mai bune.De asemenea, este necesar ca, în condițiile economiei noastre planificate, să se acorde prioritate acțiunilor de cooperare, care contribuie la realizarea optimă a sarcinilor din planul de stat, condu- cînd la crearea de resurse suplimentare pentru export.întreaga activitate pe tărîmul dezvoltării cooperării economice și tehnico-științifice cu străinătatea trebuie să valorifice mai eficient posibilitățile pe care le creează politica internă și externă promovată de partidul și statul nostru, care asigură prestigiul mereu cres- cînd al țării noastre pe plan internațional.Tovarășe și tovarăși,Noi sîntem convinși că ansamblul de măsuri prevăzut în documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționale a partidului creează cadrul obiectiv necesar pentru a- sigurarea progresului multilateral al economiei și societății noastre, pentru accelerarea operei de desă- virșire a construcției socialiste în patria noastră, România socialistă.
iCuvintarea a fost subliniată prin 

vii și puternice aplauze).

orășenești. Lărgirea bazei democratice a conducerii activității economice se va realiza, de asemenea, prin faptul că din comitetele de direcție ale întreprinderilor vor face parte delegați aleși ai oamenilor munci' și mai ales prin obligativitatea organelor de conducere din întreprinderi de a prezenta periodic în fața adunării generale a salariaților dări de seamă despre activitatea lor, despre bilanțul general al întreprinderii, beneficiile obținute și repartizarea lor. în felul. acesta adunarea generală a salariaților devine o instituție permanentă. prin care oamenii muncii vor putea participa și mai activ la dezbaterea și rezolvarea problemelor legate de bunul mers al activității economice și financiare a întreprinderilor, de buna gospodărire a avuției obștești ai cărei stăpîm sintIzvorîte din condițiile și particularitățile dezvoltării actuale a României, măsurile pe care le vom aproba vor asigura sporirea aportului sindicatelor și a celorlalte organizații de masă și obștești, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la organizarea și conducerea vieții economice și sociale a patriei noastre.Tovarăși,îngăduiți-mi să mă refer în cele ce urmează la unele probleme ale perfecționării continue a conducerii și planificării economiei naționale. Proiectul de directive subli- n ază cerința de a ridica rolul și eficiența conducerii științifice a 
economiei pe bază de plan — instrument prin care se traduce în viață politica economică a partiduluiO primă condiție pentru realizarea acestei cerințe este cuprinderea în planul de stat într-un tot echilibrat, a obiectivelor fundamentale ce se pun în fiecare perioadă în toate sectoarele și ramurile economice. Pe această bază este posibilă conducerea conștientă a tuturor proceselor economice, sociale, științifice, culturale și încadrarea organică a activității tuturor întreprinderilor economi®e într-un efort comun pentru înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare susținută a economiei naționale.Totodată, pentru creșterea rolului planificării în viața noastră e- co lomică, sînt necesare măsuri pentru perfecționarea continuă a însăși metodologiei de planificare. O importanță deosebită în acest domeniu o au defalearea planurilor cincinale pe ramuri și întreprinderi, cu eșalonarea sarcinilor pe ani și pe întreaga perioadă; îmbinarea sistematică a planificării curente eu cea de perspectivă apropiată și mai îndepărtata; introducerea practicii de a se prezenta mai multe variante ale planului, pentru a a- lege pe cea mai bună; folosirea în măsură sporită a experimentărilor, studiilor și a metodelor moderne de calculStructura conducerii economice pe cele trei verigi — minister, centrală. întreprindere, — delimitarea precisă a atribuțiilor fiecăreia dintre ele, lărgirea drepturilor și posibilităților de inițiativă proprie, co icomitent cu creșterea răspunderii întreprinderilor și a celorlalte organe economice sînt menite să permită, ir. spiritul principiului centralismului democratic, o mai largă și mai competentă participare atît a organelor centrale, cît și a unităților economice ia elaborarea și fundamentarea planului Un important rol stimulator îl va constitui faptul <ă întreprinderile vor primi prin planul central un număr mai restrîns de sarcini obligatorii și vor avea atribuții sporite în domeniul organizării, sala-
(Continuare în pag a XlV-a)
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Conferința Națională a Partidului Comunist Român
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE APOSTOL

(Urmare din pag. a XIII-a) rizării, investițiilor Cunoscînd cel mai bine capacitățile de producție și căile folosirii lor raționale, unitățile economice își vor putea e- labora propriul lor program de producție, care, ținînd seama de cerința realizării directivelor generale ale politicii economice a partidului și guvernului, va cuprinde toate datele neceșare unei temeinice fundamentări a planului si u- nei conduceri eficiente a producției. în această muncă, ca și în întreaga activitate de conducere, vor aduce o contribuție largă cadrele de conducere, specialiștii și reprezentanții organizațiilor sindicale și delegații aleși ai oamenilor muncii, ca membri ai comitetelor de direcție.Consolidînd și adîncind, prin măsurile actuale, îmbunătățirile succesive aduse în activitatea de planificare economică, mai ales după Congresul al IX-lea al partidului, se vor putea înlătura neajunsurile ce mai persistă în acest domeniu, cum sînt fenomene de subiectivism, de centralism, excesiv, de tutelare măruntă a întreprinderilor, sporindu-se inițiativa și răspunderea tuturor factorilor care trebuie să conlucreze la alcătuirea și realizarea planurilorPlanurile fiind mai temeinic fundamentate vor permite într-o măsură crescîndă cunoașterea precisă a necesităților și posibilităților economiei, mobilizarea, repartizarea și folosirea mai rațională și cu maximă eficiență a bogățiilor naturale, a resurselor materiale și a
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MIRON NICOLESCU

îmi revine deosebita cinste să prezint Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român un călduros omagiu din partea membrilor Academiei Republicii Socialiste România și sentimentele lor de recunoștință pentru sprijinul generos pe care partidul și conducerea sa, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-au acordat a- firmării științei din țara noastră, creșterii rolului ei în opera de construcție a socialismului.Am ascultat cu. deosebită atenție raportul prezentat Conferinței Naționale de secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, document rezultat dintr-o profundă analiză și cunoaștere a realităților din țara noastră, pătruns de spiritul creator al marxism-leninismului, deschizător de perspective largi, luminoase pentru propășirea patriei noastre socialiste.Mulți vorbitori înaintea mea s-au referit la acest Raport ca la un document istoric. Este într-adevăr un document istoric din orice punct al traiectoriei vieții l-am privi. Pentru copiii dumneavoastră și nepoții mei, el va reprezenta un moment istoric decisiv al dezvoltării ulterioare a patriei noastre socialiste. Pentru generația de astăzi și pentru cei care am rămas în frontul muncii din generația de ieri, el reprezintă nu numai cadrul luminos, dar ne oferă și unealta necesară cu care vom făuri istoria cincinalelor care vor veni.Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a trasat cu claritate liniile directoare ale dezvoltării științei, ale legării ei tot mai strînse de cerințele economice și sociale ale României socialiste, fundamentând în același timp orientarea atît de apreciată de oamenii noștri de știință și de cercurile științifice de autoritate de peste hotare privind îmbinarea cercetării fundamentale cu cercetarea aplicativă, condiție importantă a progresului general științific. Această o- rientare este cu atît mai importantă cu cît se cunoaște că linia de demarcație între fundamental și aplicativ în știință este extrem de labilă, întreaga experiență de- monstrînd că ceea ce este astăzi fundamental devine mîine aplicativ, că cercetarea fundamentală constituie rezerva și suportul de neînlocuit al cercetării aplicative.Măsurile promovate de partid în ultimii ani s-au insnirat din a- ceste realități și s-au întemeiat pe adevărul verificat de practică, că transformarea științei din forță potențială a progresului economic și social într-o forță efectivă nu se realizează spontan, ci presunune intervenția conjugată a diferiți factori și instituții caoabile să acționeze în sensul unirii organice a cuceririlor științei cu cerințele producției. 

forțelor de muncă. în felul acesta va crește rolul planurilor ca pîr- ghii puternice pentru dirijarea conștientă a producției și circulației bunurilor, a tuturor proceselor economice spre satisfacerea optimă a nevoilor societății și a membrilor săi, spre ridicarea economiei noastre la nivelul țărilor avansate.Un obiectiv central al măsurilor privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale îl constituie creșterea con
tinuă a eficienței economice în toate întreprinderile și organizațiile economice. Eforturile partidului și statului nostru pentru atingerea a- cestui obiectiv s-au materializat într-o serie de realizări însemnate. Este edificator faptul că, în timp ce fondurile fixe puse în funcțiune în industrie s-au mărit în anii 1951—1966 de 4 ori, producția globală a crescut de peste 7 ori iar produsul net al industriei a sporit de aproape 8 ori. Dar nivelul la care au ajuns forțele de producție, potențialul material și uman de care dispune economia noastră națională, permit obținerea unor rezultate mult mai bune Avem astăzi toate condițiile pentru a lichida pierderile ce se mai înregistrează la unele întreprinderi și produse, pentru a obține, cu aceleași mijloace materiale și bănești, producții și beneficii sporite. Sarcinile care ne stau în față pentru dezvoltarea economiei naționale cer ca fiecare unitate economică să fie rentabilă și să dea societății un plus produs cît mai mare, asigurîndu-se astfel o creș

înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice, elaborarea programului unitar al cercetării științifice pe scară națională și a u- nor programe speciale pentru domenii de bază ale științei, sînt măsuri importante menite să a- sigure o orientare justă a tematicii de cercetare și o maximă valorificare a creației științifice în opera de industrializare socialistă, de ridicare a nivelului tehnico-econo- mic al agriculturii, de o- crotire a sănătății publice și de dezvoltare a culturii socialiste.Proiectul de Directive ale Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale oferă un spațiu larg problemei perfecționării în continuare a sistemului de conducere și îndrumare a activității științifice. Oamenii noștri de știință l-au întâmpinat cu încredere și cu convingerea că realizarea prevederilor din acest document va marca o etapă nouă superioară în viața științifică a țării noastre.în ultimii doi ani, cu deosebire după expunerea programatică a tovarășului Nicolae Ceaușescu în fața Marii Adunări Naționale din decembrie 1965, cu privire la îmbunătățirea organizării și îndrumării activității de cercetare științifică, s-au realizat progrese însemnate în amplificarea rețelei de cercetări departamentale. Academia salută apariția în peisajul științei românești a unor noi unități de cercetare pe ramuri în domeniul construcțiilor de mașini, al transporturilor, al comunicațiilor, al construcțiilor și altele. Existența lor umple un gol resimțit în anii trecuți și creează condițiile cercetării tehnologice, puntea de legătură între cercetarea fundamentală și cea aplicativă, un instrument de primă însemnătate în procesul complex de transpunere a unei idei științifice într-o materializare productivă, singura care încheie în mod firesc ciclul activității științifice.Deși s-au obținut realizări de seamă pe calea apropierii dintre cercetarea fundamentală și cea aplicativă, mai avem totuși încă multe de făcut pentru a intensifica avîntul cercetării legate de interesele economice, atît cele imediate, cît și cele de perspectivă. Aș dori să relev că în Academie a fost promovată nu numai cercetarea fundamentală, dar și cea aplicativă, în unitățile ei rezolvîndu-se numeroase probleme legate de cerințele dezvoltării economiei. Voi cita, pentru a nu reține prea mult atenția conferinței, cîteva exemple din activitatea ultimilor ani : în domeniul științelor matematice s-au întreprins cercetări privitoare la programarea matematică cu a- plicații în ramura transporturilor, în organizarea științifică a producției, în îmbunătățirea planificării economice ; în domeniul fizicii se remarcă cercetările legate de folosirea radioizotopilor, cercetările din domeniul semiconductorilor cu aplicații în industria electronică ; în științele chimice amintim cercetările privind producerea în pilot a unui cauciuc poliuretanic cu parametri calitativi ridicați, combaterea coroziunii, cu aplicații în industria chimică și metalurgică, cercetările consacrate obținerii polietilenei AS. Alte numeroase cercetări s-au făcut în diverse ramuri ale științelor tehnice.Totodată atenția specialiștilor 

tere susținută a venitului național și o rată înaltă a acumulării, un ritm ridicat al reproducției cu consecințe favorabile asupra situației materiale a oamenilor muncii.Iată de ce este o sarcină primordială ca întreprinderile, centralele industriale, ministerele să depună eforturi susținute pentru a fructifica mai bine condițiile create prin modernizarea economiei, să folosească cît mai rațional mijloacele de producție și forța de muncă, pentru a obține rezultate mai mari cu cheltuieli cît mai mici și a ridica, pe această bază, rentabilitatea și eficiența economică a producției materiale.Tovarăși,Dîndu-mi adeziunea din toată inima la măsurile cuprinse în documentele dezbătute, care corespund intereselor vitale ale poporului român, îmi exprim ferma convingere că Conferința Națională le va aproba cu deplină încredere.Aplicarea în practică a hotărîri- lor pe care le vom adopta, deschide un vast cîmp de activitate creatoare clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității noastre, întregului popor, unit în jurul partidului și al Comitetului său Central. înfăptuirea lor va marca un nou și important pas înainte pe calea înfloririi României socialiste, a ridicării continue a bunăstării poporului — țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român.
(Cuvîntarea a fost subliniată prin 

vii și puternice aplauze).

noștri a fost îndreptată în direcția dezvoltării unor domenii noi, de mare actualitate teoretică și practică. Au fost astfel stimulate cercetările în ramuri moderne ale matematicii, în fizica nucleară și a corpului solid, s-au ramificat cercetările în domeniul chimiei fizice, anorganice, organice, macro- moleculare ; au luat amploare cercetările în domeniul automaticii și ciberneticii, cu importante implicații economice.Științele sociale și umanistice s-au dezvoltat considerabil, reali- zîndu-se o sensibilă îmbunătățire a bazei teoretice și metodologice a cercetării și o extindere a metodelor moderne de investigație.Tovarăși,Doresc să mă opresc totuși asupra unor neajunsuri. care se mai manifestă în general în domeniul cercetării științifice. Astfel, considerăm că indicația privitoare la intensificarea cercetării științifice, ca o condiție a creșterii capacității de rezolvare a principalelor probleme majore de ordin științific și de sporire a operativității în finalizarea rezultatelor, nu se realizează peste tot în mod satisfăcător. Numărul de teme abordate este încă prea mare, chiar și în domenii în care viteza de soluționare impune un ritm viu și o concentrare ridicată de resurse umane și materiale.Măsurile prevăzute în proiectul de Directive sînt de natură să determine o selecție tematică care să permită o concentrare eficientă a forțelor și mijloacelor de cercetare și stabilirea de priorități în cercetare, legate de interese economice și sociale deosebite.în ultimii ani s-au creat posibilități apreciabile de trimitere a cadrelor pentru specializare peste hotare. Ceea ■ ce nu s-a realizat în suficientă măsură este specializarea în interiorul țării, în diferitele institute de subordonare academică și departamentală. în unitățile Academiei, și de bună seamă și în celelalte institute, sînt posibilități neexploatate în multe domenii în care activează membri ai Academiei și alți specialiști cu reputație științifică, astfel încît un aflux în aceste institute, de cercetători cu experiență mai puțin vastă, ar contribui rapid la ridicarea nivelului general de pregătire.Mi-aș îngădui să punctez în fa'a Conferinței și un alt gînd, intr-o problemă care, pentru instituția pe care o reprezint vremelnic are o mare însemnătate principială. Este vorba de împrejurarea că în procesul istoric al dezvoltării postbelice a științei românești, în Academie s-au creat succesiv un număr important de institute și centre de cercetare. Elementul uman format în anii puterii populare în aceste unități ale Academiei, reprezintă o uriașă forță intelectuală, o garanție certă a înaintării științei românești, a integrării ei în știința mondială. Dispunem de cadre tinere a căror cunoștințe sînt remarcate și prețuite, de cercetători care pun cu însuflețire și fără rezervă pregătirea lor în folosul unor variate activități științifice, economice, sociale și de stat. A- ceste cadre formează elementul dinamic de astăzi și viitorul prosper al științei românești.în ce privește dispersarea cercetării științifice subliniată pe bună dreptate de tovarășul secretar general, ea trebuie căutată în viciile propriului nostru sistem de gîndire referitor la definirea rețelei de unități. De aceea apreciem că va trebui să analizăm în profunzime, să urmărim cu fermitate armonizarea dintre factorii subiectivi și cei obiectivi ai muncii științifice, să stabilim și metodele care să ne 

conducă la lichidarea decalajului care ne separă, în unele cazuri, din punct de vedere al tehnicii de lucru și al dotării tehnico-mate- riale de practica cea mai avansată a epocii noastre, căreia trebuie să-i facem față la confruntări internaționale.Dacă ar fi să formulăm schematic direcțiile spre care să-și îndrepte Academia atenția în viitor, ar trebui în primul rînd să chibzuim la comandamente ca acestea : știința mai aproape de cerințele producției, ale vieții, cercetarea fundamentală mai strîns legată de cercetarea aplicativă și de dezvoltarea tehnică ; să dirijăm tematica spre probleme cu adevărat actuale, să reducem considerabil timpul de soluționare, să îmbunătățim mecanismul de transmitere a rezultatelor în vederea aplicării lor neîntârziate și să ne punem cu tot
CUVÎNTAREA tovarășului

Am ascultat cu deosebit interes raportul prezentat de secretarul general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de mare importanță teoretică și practică deosebită pentru activitatea de viitor a partidului și statului nostru, care exprimă spiritul viu, creator și militant, caracteristic întregii activități a conducerii partidului nostru în. rezolvarea problemelor dezvoltării societății socialiste. Măsurile stabilite în perioada ce a trecut de la Congresul al IX-lea, precum și cele pe care le va elabora Conferință Națională, își au suportul în studierea aprofundată a condițiilor dezvoltării noastre social-economice, care permit generalizarea a tot ce e înaintat pe frontul construcției socialiste, valorificarea mai deplină a superiorității orînduirii noastre în vederea sporirii eficienței întregii activități, înfloririi patriei, a națiunii socialiste române.Apreciind ce este pozitiv, arătînd deschis și cu tărie lipsurile care 

Iii timpul dezbaterilor

simțul răspunderii întrebarea cui și la ce folosește fiecare dintre temele înscrise în planul de cercetare ; spre deosebire de trecut va trebui să reflectăm la o mai bună soluționare și finalizare a cercetărilor din domeniul științelor sociale și umanistice, ale căror rezultate pot în multe cazuri să conducă la sugestii prețioase la ceea ce numim cu un titlu generic perfecționarea relațiilor socialiste de producție.Am stăruit mai mult asupra cî- torva probleme în care se cer întreprinse unele măsuri, întrucît Directivele Comitetului Central supuse dezbaterii Conferinței oferă un cadru extrem de favorabil pentru perfecționarea activității în toate domeniile, inclusiv în sfera științei. Oamenii de știință își exprimă calda lor adeziune față de liniile directoare și ideile care străbat ca
mai există — ca unele manifestări de subiectivism, insuficienta promovare a muncii colective, paralelisme create pe anumite verigi ale muncii — conducerea partidului supune dezbaterii Conferinței Naționale măsuri de o excepțională importanță care, aplicate în viață, vor duce la creșterea rolului conducător al partidului, la înlăturarea acelor forme de organizare și conducere care stânjenesc dezvoltarea mai rapidă a economiei.Comuniștii, toți oamenii muncii din regiunea Banat, români, germani, maghiari, sîrbi, sînt Cuprinși de un sentiment de mîndrie și satisfacție văzînd întruchipate în politica internă și externă a partidului propriile năzuințe și idealuri și își exprimă hotărîrea de a adăuga noi succese la cele obținute, angajîndu-se ca pînă la sfîrșitul anului, în industrie planul să fie depășit la toți indicatorii, realizîndu-se economii la prețul de cost în valoare de 200 milioane lei și circa 300 milioane lei beneficii peste cele planificate.Perfecționarea activității de conducere a industriei, crearea centralelor industriale, precum și îmbunătățirile ce se vor aduce organizării administrativ-teritbriale a țării, lărgirea atribuțiilor întreprinderilor și organelor locale ale puterii de stat, impun găsirea unor forme organizatorice corespunzătoare pe linie de partid, care să ducă la creșterea competenței organizațiilor partidului din întreprinderi și comune, să asigure îndrumarea și controlul permanent al unităților economice.înlăturarea unor verigi intermediare inutile din sistemul de conducere al economiei și al administrației de stat necesită îmbunătățirea structurii organizatorice și activității organelor locale de 

pitolul privitor la cercetarea științifică, ei apreciază că măsurile preconizate în domeniul îmbunătățirii activității C.N.C.S.-ului, a Academiei, a învățămîntului superior, ca și structura variată a unităților de cercetare din economie sînt de natură să cimenteze legătura dintre știință și producție, să integreze mai puternic știința între factorii producției materiale și ai progresului social, să ridice eficiența activității științifice și să sporească astfel aportul oamenilor de știință în creșterea puterii economice și a prestigiului internațional al României socialiste.Sub îndrumarea înțeleaptă și clarvăzătoare a partidului, oamenii de știință din Academie, își vor pune întreaga lor capacitate de muncă și de creație în slujba construirii socialismului și comunismului în patria noastră.
ION CÎRCEipartid în scopul apropierii lor de unitățile economice, de locul de muncă, unde se traduc de fapt în viață hotărîrile partidului și guvernului.Consider ca deosebit de importantă măsura prevăzută în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a se înființa la nivelul județelor comisii economice care vor asigura o coordonare uni- , tară și competentă a întregii economii, a îndrumării și controlului activității tuturor unităților economice. în acest fel conducerea directă și unitară a economiei județului, crearea centralelor industriale și mărirea competenței întreprinderilor vor crea un cadru corespunzător rezolvării operative și valorificării inițiativei organizațiilor de partid, vor înlătura în viitor anumite manifestări de birocratism, de tărăgănare a soluționării unor propuneri valoroase ale întreprinderilor. în urmă cu doi ani siderur- giștii de la Reșița și Oțelul Roșu au propus fabricarea unor prese de balotat fier vechi, prin care s-ar reduce la jumătate durata de încărcare a cuptoarelor și s-ar fi putut obține un plus de circa 100 000 tone oțel anual, iar minerii de la Moldova Nouă au propus confecționarea unor containere, care ar elimina pierderea de concentrat de cupru în timpul transportului de la Moldova Nouă la Baia Mare, propuneri care nu au fost rezolvate nici pînă în prezent.Măsurile privitoare la îmbunătățirea conducerii și planificării economiei vor permite trecerea unor cadre bine pregătite la munca concretă din întreprinderi și comune, vor orienta organizațiile de partid spre o legătură mai strînsă cu problemele producției, vor da posibilitatea unei mai judicioase coordonări a îndrumării și controlului pe linie de partid și de stat.Existența unor verigi intermediare inutile în conducere și pla

nificare implică și un volum excesiv de cheltuieli bănești neecono- micoase. De exemplu, cheltuielile necesare deplasărilor și convorbirilor telefonice înregistrate de întreprinderile republicane din Arad se ridică pe 10 luni ale acestui an • la peste 6 milioane lei. îmbunătățirile care se vor aduce conducerii întreprinderilor, prin lărgirea atribuțiilor în organizarea producției, aprovizionării și desfacerii produselor, vor conduce nemijlocit la obținerea unor importante economii ce vor spori acumulările socialiste.Conducerea activității de producție a unităților economice va cunoaște o îmbunătățire substanțială prin crearea comitetelor da direcție în întreprinderi și a consiliilor de administrație în centralele industriale. Dreptul acordat organelor de partid de a participa și de a-și spune părerea — prin reprezentanții lor — la dezbaterile acestor organe va asigura o ntai bună cunoaștere a realităților, mărirea răspunderii organizațiilor de partid față de problemele economice, îndrumarea directă, nemijlocită a activității din fiecare unitate pentru înfăptuirea în mai bune condiții și la timp a sarcinilor trasate de conducerea de partid și de stat. în acest context, consider ca avînd o deosebită importanță pre- _ vederea din raport, izvorîtă din dreptul de control al organizației de partid asupra conducerii întreprinderii, ca secretarul comitetului de partid să ia parte la întreaga activitate de conducere din întreprinderea respectivă.Prevederea ca reprezentantul C.C. al P.C.R. să participe la ședințele consiliului de administrație al centralei industriale este, după părerea mea, pe deplin justificată, avînd în vedere faptul că îndrumarea unei asemenea centrale, cu- prinzînd unități din diferite județe sau municipii, nu poate fi încredințată niciunuia din organele teritoriale ale partidului. Propun însă ca, pentru o temeinică și nemijlocită informare a comitetelor județene și orășenești de partid asupra problemelor ce se ridică în legătură cu întreprinderile din raza lor de activitate, să fie invitați la ședințele consiliilor de administrație și reprezentanții acestor organe.O situație oarecum diferită a- pare în cazul centralelor organizate pe verticală, mai ales cînd acestea Cuprind întreprinderi diri-1 tr-un singur județ. In asemenea împrejurări sînt de părere ca organului județean de partid să i se a- tribuie dreptul de control asupra centralei industriale pentfp a orienta operativ munca politică-orga- nizatorică spre rezolvarea celor mai importante probleme ce se ivesc în raza sa de activitate.Creșterea maturității politice a organizațiilor de partid, a comuniștilor. lărgirea atribuțiilor și competențelor organelor de partid,
(Continuare în pag. a XV-a)
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(Urmare din pag. a XlV-a)fac posibilă în noile condiții îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de partid, creșterea eficacității întregii activități pentru mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor de plan. De aceea, consider pe deplin întemeiată și răs- punzînd unei cerințe izvorîte din practică propunerea făcută în conferință ca adunările generale ale organizațiilor de bază ale partidului să se țină de regulă o dată la trei luni. Aceasta va crea condi- țiuni pentru o mai temeinică pre-
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ȘTEFAN VOITEC

Stimați tovarăși,Permiteți-mi să relev de la bun început faptul — caracteristic pentru profundul democratism al partidului nostru — că hotărîrile care privesc politica generală a țării și influențează decisiv mersul ascendent al societății românești sint rezultatul muncii colective a conducerii de partid, al unor studii temeinice, al unor ample discuții publice și largi dezbateri în toate organizațiile partidului. Și întru- cît acum se cer a fi luate hotărîri de însemnătate deosebită pentru rezolvarea sarcinilor actualei etape 
a construcției socialiste, după ce zeci și zeci de mii de oameni ai muncii și-au spus cuvîntul în adunări și în presă, prin sugestii și propuneri, s-a întrunit Conferirița Națională a partidului, care dezbate cu înaltă răspundere și competență problemele înscrise pe ordinea de zi.Document dă importanță excepțională pentru activitatea de partid și de stat, cuprinzătorul raport înfățișat de secretarul general al Comitetului Central al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, trasează, în perspectiva deschisă de Congresul al IX-lea, liniile directoare ale unui vast proces de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale, a organizării administrativ-teritoriale și 
a vieții noastre sociale și de statCu un sentiment de îndreptățită mîndrie, facem astăzi bilanțul succeselor istorice dobîndite sub conducerea partidului de minunatul nostru popor Pe bună dreptate, se poate vorbi acum, în pragul celei de-a XX-a aniversări a Republicii noastre, de o Românie multilateral și armonios dezvoltată.Rezultatele obținute în creșterea forțelor de producție și consolidarea relațiilor de producție socialiste, în dezvoltarea generală a societății noastre, precum și sarcinile calitativ superioare, pe care le pune actuala etapă a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste, sînt tot atîția factori care impun ca o necesitate inexorabilă adoptarea măsurilor aflate în dezbaterea Conferinței Naționale a partidului nostru. Aceste măsuri reprezintă o continuare firească, pe un plan superior, a eforturilor și acțiunilor conducerii de partid și de stat, pentru îndeplinirea cu succes a programului elaborat de Congresul al IX-lea.Meritul conducerii partidului, este că valorificîhd în cel mai înalt grad inițiativa maselor, avantajele ce decurg din superioritatea relațiilor socialiste, pe baza exami; nării riguros științifice a fenomenelor și aspectelor generate de dezvoltarea continuă a țării noastre, promovează cu îndrăzneală și fermitate uri spirit novator în toate domeniile, acționează cu consecvență în direcția înlăturării tuturor practicilor care ar putea frîna procesul de dezvoltare al societății.Desprinse din propria noastră experiență, din luarea în considerare a acțiunii legilor economice obiective ale socialismului măsurile cuprinse în documentele supuse Conferinței au un profund caracter realist Ele constituie încă o mărturie grăitoare că Partidul Comunist Român aplică în mod creator principiile marxism-leni- nismului la condițiile concrete ale țării noastre, aduce o contribuție proprie, originală, la îmbogățirea teoriei și practicii mișcării comuniste internaționale.Prin conținutul și natura lor. soluțiile spre care ne orientăm exprimă în mod strălucit Simțul de 

gătire a adunărilor generale, iar centrul de greutate al activității de partid va fi pus pe organizarea îndeplinirii hotărîriior partidului și guvernului.De asemenea, susțin propunerea de a se modifica prevederea din statut în sensul ca membrii de partid să poată ocupa, pe lîngă o funcție politică, și funcții în organele de stat. Sînt pe deplin convins că această măsură va contribui la întărirea rolului conducător al partidului, la rezolvarea mai operativă, directă, de către cadrele de partid a celor mai importante pro- 
răspundere, competența și devotamentul cu care Partidul Comunist Român își îndeplinește sarcina de forță conducătoare a societății, încredințată cu impresionantă unanimitate de întregul nostru popor.în contextul țelurilor de prosperitate și progres social se situează și principiile care stau la baza îmbunătățirii organizării administrați v-teritoriale a României și sistematizării localităților rurale, între prevederile lor și măsurile privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale există o strînsă legătură și interdependență menite să accelereze progresul economic și social-cultural pe întreg cuprinsul țăriiO consecință directă va fi legătura mai corespunzătoare între organele centrale și unitățile administrative de bază și rezolvarea mai operativă, mai competentă a problemelor locale. Astfel, vor fi înlocuite formele care erau potrivite pentru o anumită perioadă dar pe care mersul impetuos al vieții le-a depășit.Este un adevăr care merită să fie pus în lumină, că măsurile preconizate în domeniul admimstra- tiv-teritorial. ca și formele organizatorice generate de acestea, reprezintă o sinteză a experienței noastre proprii, îmbinată cu tradițiile istorice progresiste din țara noastră și a tendințelor actuale pe plan mondial.Tovarăși,Expresie a exercitării puterii de către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea, a comunității de țeluri și interese ale muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, fără deosebire de naționalitate, statul socialist s-a dovedit un instrument determinant. în construirea nofi o- rînduiri în țara noastră.Din întregul ansamblu de măsuri luate pînă in prezent, ca și din cele supuse Conferinței Naționale se desprinde cu claritate justețea indicațiilor partidului privind ridicarea la un nivel calitativ superior a rolului și evoluției funcțiilor statului în societatea noastră socialistă.Toate măsurile preconizate cu privire la structura și activitatea organelor de stat se înscriu ca o necesitate imperioasă în procesul legio al întăririi statului, al creșterii neîncetate a rolului său în e- tapele succesive ale dezvoltării societății socialiste în acest cadru se situează prevederile referitoare la perfecționarea conducerii vieții noastre sociale, a activității Marii Adunări Naționale, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri, precum și a organelor locale ale puterii de statApreciez ca deosebit de importantă sublinierea necesității de a se continua procesul de perfecționare a activității Marii Adunări Naționale, proces care oglindește adîncirea și lărgirea democratismului socialist în organizarea noastră de stat.Marea Adunare Națională exprimă nemijlocit voința întregului popor ; perfecționarea activității ei reprezintă ridicarea pe o treaptă superioară a participării poporului însuși la exercitarea puterii de stat.în ultimii ani, în lumina indicațiilor celui de-al IX-lea Congres, Marea Adunare Națională a dezbătut pe. larg și a adoptat planul cincinal planurile anuale ale economiei naționale și bugetele de stat, a discutat dările de seamă cu privire la executarea acestora, a examinat și votat legi de mare însemnătate, cum sînt cele privind regimul pensiilor, protecția muncii, organizarea Consiliului național al cercetării științifice, alegerile deputation controlul judecătoresc a- supra actelor administrației de stat ; a analizat și acrobat politica externă a partidului și a statului nostru.Comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale și-au intensificat și ele activitatea, întocmind rapoarte și avize, atît la proiectele de legi, cît “i Ia proiectele de decrete cu putere de lege. Primind numeroase sesizări din partea oamenilor muncii. el° au contrihirt la neîntîrziata și justa lor rezolvareba rîndul lor. deputății au participat mai susținut la dezbateri, au formulat interpelări și au pus întrebări membrilor guvernuluiPentru transpunerea în viață a principiilor și măsurilor ' înscrise în documentele supuse dezbateri-

ION CÎRCEIbleme ale construcției social-eco- nomice.Tovarăși.Pe deplin convins că măsurile ce le va adopta Conferința Națională a Partidului Comunist Român vor duce la ridicarea nivelului calitativ al întregii noastre activități, la întărirea continuă a legăturilor partidului cu masele largi ale poporului, le aprob cu toată convingerea și asigur conferința că organizația regională de partid Banat nu-și va precupeți eforturile pentru a aplica în viață politica înțeleaptă a partidului nostru.
lor noastre, procesul început trebuie să-și găsească o mai largă desfășurare și să fie ridicat la un nivel tot mai înalt.Ca unic organ legiuitor în Republica Socialistă România, Marii Adunări Naționale îi revine îndatorirea să adopte normele generale de conducere a societății, să a- sigure o temeinică studiere și o cît mai cuprinzătoare dezbatere a legilor menite să contribuie la continua întărire și înflorire a patriei noastre socialiste.întrucît pînă acum, o serie de acte normative privind importante probleme ale unor sectoare de stat erau adoptate mai întîi sub formă de decret și ulterior supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale, este necesar ca, în viitor, astfel de acte normative să fie de regulă adoptate sub formă de lege și dezbătute ca atare în forul suprem al tării.în acest sens, Reprezentanța Națională urmează să pună în centrul atenției și activității sale dezbaterea și adoptarea tuturor legilor menite să dea viață principiilor și măsurilor preconizate prin hotărîrile ce vor fi luate de Conferința noastră.Ea va trebui, în continuare, să se îngrijească de desăvîrșirea operei de codificare, să adopte reglementările pe care le cere o mai bună sistematizare a întregii noastre legislații.De asemenea, în îndeplinirea a- tribuțiilor înscrise în legea fundamentală, Marea Adunare Națională va trebui să-și exercite mai susținut și mai cuprinzător controlul a- supra activității celorlalte organe ale statului, marcînd astfel un nou moment în dezvoltarea democrației socialiste.Consider de cea mai mare însemnătate indicațiile cuprinse în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu care arată că: „Pentru a realiza perfecționările necesare în funcționarea Marii A- dunări Naționale va trebui introdus sistemul de sesiuni deschise, în care Marea Adunare Națională va lucra fie în plenul său, fie în comisii. Aceasta va duce la creșterea rolului Marii Adunări Naționale, organ suprem al puterii de stat. în care deputății, reprezentanți ai poporului, dezbat și hotărăsc prin lege asupra celor mai importante probleme ale dezvoltării țării".în acest fel. sesiunile se vor desfășura pe o perioadă mai îndelungată de timp, creîndu-se posibilități mai bune pentru studierea temeinică și multilaterală a problemelor aflate în dezbatere, pentru participarea largă și activă a de- putaților la definitivarea proiectelor de legi. în ședințele plenare în cadrul discuțiilor generale, cît și cu prilejul examinării proiectelor de legi în comisii.Sporirea activității Marii Adunări Naționale implică totodată perfecționarea organizării și funcționării comisiilor sale permanente,

PUTERNIC STIMULENT
(Urmare din pag. I)

trier noastre militare, fiind in perma
nență gaia să apărăm pămintul sfînf al 
patriei noastre dragi — România so
cialistă".

Subliniind interesul deosebit cu care 
tinerelul din regiunea lași urmărește 
lucrările Conferinței Naționale a P.C.R., 
în telegrama Comitetului regional U.T.C. 
— lași se spune : „Exprimîndu-ne 
profundul atașament față de politica 
partidului, mulțumind din toată inima 
pentru atenția permanentă pe care o 
acordă tinerei generații, manifestată și 
prin recenta Hotărîre a Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la sarcinile organiza
țiilor de partid, de stat și obștești, ale 
U.T.C. pentru îmbunătățirea muncii edu
cative în rîndul tineretului, ne angajăm 
să muncim cu toată energia și entuzias
mul caracteristic tinereții pentru a con
tribui și mai mult la traducerea în via
ță a hotărîrilor partidului". Iar în tele
grama trimisă de tineretul orădean se 
arată că „întregul tineret din oraș, ro
mâni, maghiari, germani și de alte na
ționalități, ne vom uni munca noastră 
creatoare cu cea a întregului popor 
pentru a da viață măsurilor care vor fi 
elaborate de Conferință, sporindu-ne 
contribuția la marea operă de desăvîr- 
șire a construcției socialiste în patria 
noastră dragă, România socialistă".

• Nu putem să încheiem această suc
cintă relatare a cîtorva din numeroasele 
scrisori și telegrame sosite fără a da 
publicității integral gîndurile atît de 
calde și sincere, cuprinse într-o tele
gramă sosită din comuna Corbu Nou, 
regiunea Galați : „Mă numesc Gheorghe 
Sevasfița. Sînt în vîrsfă de 60 de ani. 
Găsesc nimerit acest prilej să mulțu- 

astfel ca ele să poată răspunde mai bine sarcinilor ce le revin în ce privește inițiativa și pregătirea legilor, precum și în exercitarea controlului asupra activității celorlalte organe ale statului. Comisiile vor trebui să asculte periodic informări prezentate de miniștri și de alți conducători ai organelor centrale, privind aplicarea legilor în sectoarele lor de activitate.Prin transpunerea în viață a perfecționărilor propuse, prin participarea mai susținută și eficientă a aleșilor națiunii, la lucrările Marii Adunări Naționale se va asigura acea calificată pregătire a legilor și acel control cuprinzător al aplicării lor cerute de etapa istorică pe care o străbatem în opera de desăvîrșire a socialismului în țara noastră. Cît privește deputății, ei vor trebui să fie mai activi în circumscripțiile lor electorale, să-și îndeplinească îndatoririle ce le revin, de a informa periodic pe alegători despre activitatea lor.Stimați tovarăși.Aș vrea să remarc că, în promovarea principiilor politicii de pace și colaborare internațională a statului nostru, Marea Adunare Națională a desfășurat. în ultimii ani. o susținută activitate de lărgire a relațiilor cu numeroase parlamente în vederea unei mai bune cunoașteri reciproce, pentru crearea unui climat favorabil încrederi) și apropierii dintre popoare. în acest scop, ea participă activ la lucrările Uniunii interparlamentare, organizează și Intensifică schimburile de vizite și contactele cu delegațiile și reprezentanții parlamentelor din toate țările lumii, indiferent de o- rînduirea socială și politică a acestora, susține orice acțiune destinată a dezvolta buna înțelegere și prietenia între toate popoarele, pe baza principiilor intangibile ale deplinei egalități, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, a respectării independenței și suveranității naționale. Și pe acest tărîm, activitatea noastră parlamentară va trebui dezvoltată și îmbunătățită neîntrerupt.Stimați tovarăși,Lucrările Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român, către care se îndreaotă privirile întregii națiuni, se desfășoară în atmosfera de puternic entuziasm, de muncă avîntată a întregului nostru popor, în frunte cu comuniștii, pentru înfăptuirea operei istorice de desăvîrșire a construcției socialisteDe-a lungul celor douăzeci de ani, cît au trecut de la acel eveniment hotărîtor care a fost proclamarea Republicii noastre, și-au găsit împlinire visele și năzuințele de veacuri ale poporului român, adevăratul făuritor al istoriei țării, astăzi stăpîn deplin pe destinele sale.Aceasta a fost cu putință datorită faptului că partidul nostru, care a realizat, cu aproape două decenii în urmă, unitatea deplină politică, ideologică și organizatorică a tuturor forțelor mișcării muncitorești din România, sub steagul marxism- leninismului, și-a îndeplinit cu cinste rolul de conducător și organizator al clasei noastre muncitoare, de constructor al socialismuluiîmi exprim convingerea profundă că documentele ce vor fi adoptate în Conferință, expresia forței creatoare și organizatorice a Partidului Comunist Român, a justeței liniei sale .politice, însușită și urmată cu neabătută încredere de întregul nostru popor, vor constitui un nou și puternic factor mobilizator pentru fiecare cetățean al patriei noastre, de a-și consacra cu însuflețire întreaga putere de muncă înfloririi națiunii noastre, prosperității neîntrerupte a Republicii Socialiste România.

(Cuvîntarea a fost subliniată prin 
vii si puternice aplauze) 

mese din inimă partidului pentru minu
natele condiții de trai și învățătură 
create tuturor oamenilor muncii. Dato
rită grijii cu care partidul înconjoară 
pe cei altă dată asupriți, copiii mei as
tăzi sint toți calificafi : medic uman, 
medic veterinar, contabil și maiștri care 
lucrează alături de cetățenii din comu
na în care s-au născut. Am ascultat cu 
deosebit interes Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu prezentat în fața 
Conferinței Naționale a P.C.R. și ne 
bucurăm din toată inima de marea 
acțiune de ridicare a tării din care fac

Conferinfa din decembrie
(Urmare din pag. I)

prindere — celula de bază a econo
miei naționale — se încheagă în auzul 
nostru într-un studiu de construcție 
industrială de o excepțională impor
tanță, capabil să stimuleze larg gin- 
direa creatoare a specialiștilor, să pro
pună un număr nelimitat de soluții. 
Ideile se înlănțuie firesc : fenomenelor 
de centralism excesiv, paralelismelor, 
tendințelor de risipă li se contrapune 
o autonomie sporită, drepturi și mij- 
loace materiale sporite, reglementarea 
proceselot economice în funcție de in
teresele națiunii socialiste, prin cu
noașterea și utilizarea legităților o- 
biective, prin țeluri deliberat conștien
te. E vorba de liberul nostru act de 
a trece la o virstă matură a dezvol
tării noastre neîntrerupte. Cum ? In- 
staurînd o dinamică operativă a muncii

A doua
zi a

lucrărilor
(Urmare din pag. I)

După o pauză, lucrările conferin
ței au continuat prezidate de to
varășul Ilie Verdeț.

Primit cu aplauze, a luat cuvin- 
tul tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Au vorbit apoi tovarășii: Vasile 
Potop, prim-secretar al Comitetului 
regional Suceava al P.C.R., Ion 
Tudor, secretar al Comitetului re
gional Dobrogea al P.C.R., losif 
Banc, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Cocoș, directo
rul Grupului de șantiere pentru 
construcția Hidrocentralei de pe 
Lotru, Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

După-amiază, la reluarea lucră
rilor conferinței, ședința a fost 
condusă de tovarășul Paul Nicules- 
cu-Mizil.

Primit cu aplauze a luat cuvîntul 
tovarășul Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Au vorbit apoi Miron Nicole seu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, Ion Cîrcei, prim 
secretar al Comitetului regional 
Banat al P.C.R., Ștefan Voitec, 
membru- al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Ma
rii Adunări Naționale, Elena Taș- 
nadi, președinta Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al comu
nei Sanislău, raionul Cărei, regiu
nea Maramureș, Gheorghe Stoica, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C al P.C.R., Con
stantin Dăscălescu, prim secretar al 
Comitetului regional Galați al 
P.C.R., Vasile Vilcu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C al P.C.R, 
președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Hajdu Gy tizii, scriitor, re
dactor șef adjunct al revistei Igaz 
Szo.

în ultima parte a ședinței de 
după-amiază, lucrările Conferinței 
au continuat fiind conduse de to 
varășul Alexandru Drăghici.

Primit cu aplauze, a luat cuvîn- 
tul tovarășul Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Au mai luat cuvîntul la discuții 
tovarășii: Ion Cosma, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului București, 
Maxim Berghianu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C al 
P.C.R., președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, general colonel 
Ion loniță, ministrul forțelor ar
mate, Petre Lupu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C al 
P.C.R., președintele Comitetului de 
stat pentru problemele organizării 
muncii, producției și ale salarizării, 
Minodora Ciobanu, președinta coo
perativei agricole de producție din 
comuna Săveni, regiunea Suceava, 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R

Lucrările conferinței continuă.

(Agerpres)

parte eu și fiii mei. Astăzi sînt bătrînă, 
forțele m-au lăsat și nu mai pot munci 
deși din inimă sînt alături de dv. Dar 
vă asigur, dragi delegați la Conferin
ță, că o să îndemn pe cei șase copii ai 
mei să lupte cu toate forțele și capaci
tatea lor pentru înflorirea patriei care 
i-a crescut și i-a înconjurat cu grijă pă
rintească, pentru ca astfel să o răsplă
tească pentru dragostea cu care i-a edu
cat, cînd eu eram o femeie lipsită de 
posibilități, de a-i întreține în școli și 
facultăți".

economice, apreciind eficientele nu 
numai după indicii de cantitate ci 
îndeosebi după aceia de calitate, unind 
mai multe întreprinderi în mari com
plexe industriale puternice și moderne, 
avînd la îndemînă institute de cerce
tare tehnico-științifică. Formele de 
conducere colectivă vor înlătura 
arbitrariul, prin crearea de organe 
colective la toate nivelele conducerii 
economice, prin creșterea rolului adu
nării generale a salariaților în ridica
rea eficienței economice etc.

Scriitorii, care sînt prin vocație a- 
tenți observatori ai succesiunii eveni
mentelor, martori sensibili ai istoriei 
lor, promotori curajoși ai sensului 
evoluției țării lor, vor munci cu mare 
dăruire, ca și întregul popor, în con
cordanță cu sensul șt perspectivele 
„Conferinței din decembrie".

- —— ---------------------------------—

Prin munca noustră 
vom da viața 

ho tar ir ii or 
perfidului!

CORESPONDENȚE DIN ȚARĂPrivirile întregii țâri sînt îndreptate în aceste zile spre marea Sală a Palatului. Pretutindeni oamenii muncii urmăresc cu viu interes desfășurarea Conferinței Naționale a partidului, ale cărei lucrări și documente își vor pune o amprentă profundă asupra întregii etape viitoare a operei de desăvîrșire a construcției socialiste.„Avem în față un program măreț ale cărui chei sînt în mîinile noastre, ale tuturor, cu un asemenea sentiment am citit raportul secretarului general al partidului — a declarat Nicolae Dancău, maistru la întreprinderea textilă „Dacia". Mărturisesc că, ascultîndu-1, am trăit o înaltă satisfacție. Acest document constituie expresia năzuințelor noastre unanime de a progresa mai rapid pe drumul construcției socialiste. Concluzia pe care eu personal am des- prlns-o din cuprinsul raportului este că, pretutindeni, în orice întreprindere, la fiecare loc de muncă, avem resurse mari, cu a- devărat inepuizabile, pe care sîntem chemați să le punem în adevărata lor valoare. Grăitoare în acest sens sînt și rezultatele din ultimul timp ale întreprinderii noastre. Făcînd parte din rîndul unităților în care s-au experimentat unele dintre măsurile preconizate, colectivul nostru a reușit să depășească simțitor indicatorii de plan realizați în perioada anterioară".„Văd în acest document — ne spune Corin Suditu, proiectant-șef la Institutul de proiectări miniere din București — rodul bogatei experiențe colective a partidului nostru, a întregii noastre societăți. Sînt profund încredințat că măsurile prevăzute chezășuiesc viitoare succese, menite să situeze România în rîndul țărilor avansate din punct de vedere industrial. Progresul se va concretiza în timp ; punctul de plecare este însă lichidarea grabnică a oricăror pierderi „planificate”, de netolerat, rentabilizarea rapidă a tuturor fri- treprlnderilor. Raportul este un a- devărat tezaur de idei ce trebuie valorificate cu consecvență"....Un ecou plin de însuflețire la lucrurile Conferinței Naționale ne-a parvenit din celălalt capăt al țării, de la Oradea. Corespondentul nostru a stat de vorbă cu profesorul emerit Jeno Marton, de la Liceul nr. 3, care i-a declarat :„Impresia predominantă — dacă ar fi să mă opresc cu deosebire la una din noianul ce se desprinde la lectura raportului — este aceea de legătură indisolubilă, dialectică, între gîndirea partidului și înfăptuirile poporului nostru în o- pera de construcție socialistă. Planurile elaborate de partid se traduc neîntîrziat în faptă, iar practica muncii pe toate tărîmurile servește drept temei pentru noi idei cutezătoare. Raportul secretarului general al Comitetului Central se referă nu numai la problemele economice — deși economia este, așa cum mi se pare firesc, preocuparea dominantă — ci și la o multitudine de alte probleme privind perfecționarea conducerii întregii noastre vieți politice, sociale, ideologice. In elaborarea politicii sale științifice, partidul se călăuzește mereu de legile generale, obiective, ale dezvoltării societății socialiste, aplicîndu-le creator la condițiile și particularitățile specifice ale țării noastre.De deosebită însemnătate mi s-a părut aprecierea cuprinsă în raport cu privire la importanța esențială pe care a avut-o și o are, în cimentarea și înflorirea națiunii noastre socialiste, aplicarea consecventă a politicii naționale marxist-leniniste a partidului, politică de dezvoltare a frăției, de asigurare a egalității depline în drepturi a tuturor fiilor patriei, indiferent de naționalitate. Realitatea aceasta o constatăm zi cu zi
teatre 

în țurul nostru, ea constituie o autentică forță motrice în consolidarea cuceririlor noastre socialiste".„Privite în ansamblu, raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, celelalte documente ale Conferinței Naționale a P.C.R.— a declarat prof. dr. docent Va
sile Pavelcu, de Ia Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași — reprezintă un mesaj de înaltă clarviziune politică, ideologică și socială, care anticipează, cu tot spiritul de răspundere, o nouă etapă ce angajează eforturile întregii noastre națiuni. Acest mesaj izvorăște din inimile tuturor oamenilor muncii și se integrează organic în destinele poporului nostru.întrucît totul se reduce în ultimă instanță la om, consider deosebit de importantă preocuparea de formare a cadrelor și, în legătură cu aceasta, grija privind dezvoltarea învățămîntului superior și trecerea la învățămîntul general de 10 ani. Un deosebit interes mi-a suscitat, de asemenea, sublinierea făcută în raport în legătură cu crearea unei comisii ideologice, cu sarcina de a elabora studii și propuneri spre a fi prezentate conducerii partidului. Experiența mea îndelungată pe tărîm didactic și științific la universitatea ieșeană îmi permite să consider ca deosebit de salutară această măsură* *.

• Opera română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.30 o Teatrul de stat 
de operetă : Rose Marie — 19,30
• Teatrul National „I. L. Cara-
giale" (sala Comedia) : Oameni și 
șoareci — 19,30, (sala Studio) : Se
ringa — 19,30 • Teatrul de Come
die ■ Capul de rățoi — 20,30 0 Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Privește înapoi cu mînie — 20,
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Sfîntul Mitică Blajinu — 20 e Tea
trul „C. I. Nottara" (sala Magheru): 
Acest animal ciudat — 19.30, (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 20 
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Morișca — 19,30 « Teatrul „Ion
Creangă" : Toate pînzele sus — 16
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Goana după fluturi — 
20 • Teatrul „Țăndărică" : Iarma
rocul piticului Clip — 17. (sala 
Casei de cultură a raionului 1 Mai): 
Vrăjitorul din Oz — 17 o Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : Scandal la Boema — 19,30

...Un salt în spațiu și iată-ne în mijlocul mănoaselor ogoare dobrogene, cărora agricultura socialistă le fructifică din plin, cu mijloacele științei, inepuizabila rodnicie. în sala clubului din comuna Scărișoreanu, raionul Negru Vodă, corespondentul nostru i-a găsit, în fața micului ecran, în timpul prezentării raportului, pe numeroși cooperatori, Ingineri, mecanizatori.„Ogoarele noastre sînt fertile — ne spune Dumitru Topoloî, președintele cooperativei agricole de producție. Rodnicia lor a fost sporită de munca unită, mecanizată, de aplicarea regulilor agrotehnice moderne. Dar într-un pămînt fertil sămînța încolțește și planta se dezvoltă cînd se adaugă cea mai nobilă sămînță — aceea a creierului. Priceperea și înalta răspundere pentru creșterea continuă a producției agricole sînt însușirile pe care partidul ni le cere nouă, celor de pe ogoare. Aflați în fața televizorului am avut sentimentul că noi, toți, sîntem martori șl participant! la lucrările Conferinței Naționale a partidului. Mă gîn- deam în acele clipe la grija partidului pentru îmbunătățirea traiului țărănimii, la felul cum va înflori viața satului, în cadrul reorganizării administrative, prin însemnătatea pe care o capătă comuna, prin sistematizarea localităților rurale. Din ampla expunere prezentată — cuvîntare plină de înțelepciune și analiză științifică— am „recoltat" — și e o recoltă din cele mai bogate — învățăminte practice de mare importanță".„Marile sarcini pe care le trasează raportul în legătură cu perfecționarea organizării și conducerii industriei găsesc un ecou profund în sufletul nostru, al tuturor acelora care lucrăm direct în industrie — ne spune inginerul 
Nicolae Niță, directorul tehnic al uzinelor „Electroputere”. Consider că, transpuse în viață, noile forme organizatorice vor spori eficacitatea muncii noastre și, în final, vom putea răspunde mai prompt dezideratului de a livra produse mai bune, mai ieftine și într-un timp mult mai scurt".Pretutindeni, cuvintele calde, e- moționante cu privire la importanța lucrărilor Conferinței Naționale pentru viata întregii țări se împletesc cu rapoartele de înfăptuiri care vin, parcă, să întărească nestrămutata convingere că obiectivele stabilite de partid vor fi traduse în viață.
t V

18,00 — Stadion. Emisiune de ac
tualitate sportivă.

18.30 — Pentru copii : A.B.C. —
De ce ?

19.00 — Pentru tineretul școlar : 
Acasă Ia... Victor Eftimiu.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,58 — Buletinul meteorologic.
20,00 — Petrolul — film documen

tar, producție a Studioului 
„Alexandru Sahia".

20,15 — Orașele muzicii : Londra. 
Prezintă : George Sbârcea.

20,45 — Anul XX : Matematica 
creației — film de televi
ziune realizat de Dumitru 
Udrescu și Ilie Nedelcu.

21,05 — „Flamenco" — Muzică și 
dansuri din Andaluzia.

21.30 — „Un enoriaș ciudat" — o
comedie cinematografică 
cu Bourvil.

23.00 — Telejurnalul de noapte.
23,20 — închiderea emisiunii. j



Telegramă
Cu prilejul încetării din viață a președintelui Republicii Orien

tale a Uruguayului, Oscar Daniel Gestido, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România a trimis următoarea tele
gramă de condoleanțe noului președinte al țării:

Excelenței Sale
Domnul JORGE PACHECO ARECO

Președintele Republicii Orientale a UruguayuluiMONTEVIDEO, Am aflat cu întristare despre încetarea din viață a președintelui Republicii Orientale a Uruguayului, Oscar Daniel Gestido.în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al ; meu personal transmit Excelenței Voastre, guvernului Uruguayan și fa- i miliei îndoliate întreaga noastră compasiune și cele mai sincere con- i doleanțe.
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

viața internațională

încetarea din viață 

a președintelui Uruguayului
MONTEVIDEO 7 (Agerpres). —• 

După cum s-a mai anunțat la 6 de
cembrie a încetat din viață pre
ședintele Republicii Orientale a U- 
ruguayului, Oscar Daniel Gestido.

Născut la 28 noiembrie 1901 în 
Montevideo, după terminarea cursului 
inferior s-a pregătit pentru cariera 
militară. în anul 1932 a fost numit 
«tașat militar la ambasada Urugua
yului din Paris.

Reîntors în țară, Oscar Gestido a 
îndeplinit diferite funcții de răspun
dere în cadrul armatei uruguayene, 
fiind comandant de unități militare 
și inspector general al armatei. In 
anul 1957 devine președinte al Ad
ministrației Căilor Ferate din Uru
guay, desfășurînd în această calitate o 
activitate laborioasă pentru îmbună
tățirea transporturilor feroviare. Din 
martie 1963 a făcut parte din gu
vern ca reprezentant al partidului Co
lorado.

în alegerile din noiembrie 1966, 
Oscar Daniel Gestido a fost ales pre
ședinte al Republicii pe o perioadă 
de cinci ani. După preluarea man
datului de președinte (martie 1967), 
Oscar Daniel Gestido a militat pen
tru dezvoltarea economică a Urugua
yului și pentru scoaterea țării de sub 
influența unor cercuri economice 
străine. Pe plan extern, el s-a pro
nunțat pentru intensificarea relațiilor 
Uruguayului cu toate țările lumii. 
Față de principalele probleme inter
naționale, guvernul prezidat de Oscar 
D. Gestido a adoptat o poziție mo

derată, bazată pe principiile dreptu
lui internațional.

în conformitate cu prevederile con
stituționale, funcția de președinte al 
statului a fost preluată automat de 
fostul vicepreședinte, Jorge Pacheco 
Areco.

Instalarea noului 
președinteMONTEVIDEO. 7 (Agerpres). — Noul președinte al Uruguayului, Jorge Pacheco Areco, a depus miercuri jurămîntul. El va deține mandatul prezidențial pînă în 1972, dată la care expiră mandatul fostului președinte Oscar Gestido, decedat marți noaptea în urma unei crize cardiace. Areco a devenit șeful statului în conformitate cu prevederile constituției din 1966, care stipulează că, în cazul indisponibilității președintelui țării, vicepreședintele îi va prelua funcția.Jorge Pacheco Areco s-a născut la Montevideo la 19 aprilie 1920. A absolvit cursurile Facultății de drept, după care s-a dedicat ziaristicii, ajungînd director al ziarului „El Dia“, și apoi vieții politice. Este membru al partidului de gu- vernămînt „Colorado" și, în cadrul guvernului condus de Oscar Gestido. el a fost unul din animatorii luptei pentru reforma constituțională din Uruguay.

Situație
A I ■ Vîncordata 
în YemenCAIRO 7 (Agerpres). — Citind un comunicat al Ministerului de Interne yemenit, agenția France Presse transmite că la Sanaa, capitala Republicii Yemen, situația continuă să se înrăutățească. în a- propierea orașului, care se pare că este încercuit de forțele regaliste, au avut loc lupte. Capitala, transmite agenția citată, se află în mîi- nile republicanilor, dar au fost instituite restricții de circulație între orele 22 și 7 dimineața. Comunicatul Ministerului de Interne precizează că toți cei care nu vor respecta această măsură vor fi „pedepsiți cu severitate".Corespondentul Agenției France Presse relatează că au fost distribuite explozive și arme grele populației.Șeful statului, Abdul Rahman Iriani, a plecat joi dimineața spre Cairo.
Demonstrații 
studențești 
la MadridMADRID 7 (Agerpres). — Peste 2 000 de studenți de la Facultatea de științe politice, precum și studenții de la facultatea de filozofie și literatură de la Universitatea din Madrid au hotărît să continue greva declarată în semn de protest împotriva acțiunilor poliției. Potrivit relatărilor agenției France Presse, demonstrațiile studenților din Madrid și ciocnirile cu poliția continuă de opt zile. Profesorii și studenții de la Universitatea din Barcelona au hotărît să declare o grevă de 24 de ore de solidaritate cu lupta studenților de la facultățile madrilene care protestează împotriva acțiunilor poliției și cer eliberarea celor 60 de studenți arestați la sfîrșitul săptămînii trecute.

O imagine elocventă a pierderilor grele suferite de trupele americane cu prilejul recentelor lupte de la Dak To: 
o unitate trecînd pe lîngă cadavrele celor căzuți din rîndurile lor în timpul atacurilor dezlănțuite de patriotii 

sud-vietnamezi

Ședința Frontului

Popular Patriotic 
din R. P. UngarăBUDAPESTA 7. — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite: La Budapesta a avut loc ședința Consiliului Național al Frontului Popular Patriotic din R. P. Ungară. Ferenc Erdei, secretar general al consiliului, a prezentat un raport în legătură cu activitatea de pînă acum și cu sarcinile de viitor.în legătură cu activitatea organizației, raportul a arătat că în primăvara anului 1968 va avea loc la Budapesta cel de-al IV-lea Congres al Frontului Popular Patriotic, care va discuta mijloacele prin care activitatea frontului să contribuie mai mult la întărirea unității națiunii socialiste. în acest scop a și început pregătirea documentelor care vor fi discutate la congres.în ultima parte a raportului său, Ferenc Erdei s-a ocupat de problemele noii conduceri economice și de sarcinile ce revin Frontului Popular Patriotic în legătură cu a- ceasta.

„ADUCEȚI-NE

„Este necesară 
recunoașterea deplină 
și egală a ambelor 
state germane"STOCKHOLM 6 (Agerpres). — La Stockholm a avut loc o ședință a Comitetului internațional de inițiativă pentru pregătirea Conferinței în problema recunoașterii Republicii Democrate Germane. Din componența comitetului fac parte reprezentanți ai Angliei, Belgiei, Franței, Italiei, Norvegiei, Finlandei, Ciprului și Suediei.într-un interviu acordat ziariștilor la Stockholm, președintele comitetului. S Arvidson, a declarat că „pentru a asigura pacea în Europa este necesară recunoașterea deplină și egală a' ambelor state germane".

0. N. U. • Ședința plenară
a Adunării Generale • Intervenția 
reprezentantului României in 
Comitetul pentru problemele 
economice și financiare
NEW YORK 7. — Trimisul special 

Agerpres, Romulus Căplescu, trans
mite : în ședința plenară de 
miercuri după-amiază, Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a hotărît ca prima 
sesiune a Conferinței Națiunilor U- 
nite cu privire la legea tratatelor să 
fie convocată la Viena in martie 
1968.

Această hotărîre a fost luată prin 
aprobarea cu 89 de voturi pentru, 
zero contra si o abținere a unui pro
iect de rezoluție înaintat de Comi
tetul pentru problemele juridice, ca
re recomandă, de asemenea, ca Adu
narea să invite statele participante

POZIJIA FRANȚEI
IN PROBLEME
INTERNATIONALE

Cuvintarea ministrului 
de externe Couve de Murville

PARIS 7 (Agerpres). — Atitudinea 
Franței față de candidatura Marii 
Britanii la Piața comună nu s-a 
schimbat. Fondul acestei probleme 
trebuie să fie discutat de „cei șase" 
și să se ajungă Ia un acord între ei, 
înainte de a se lua o hotărîre pri
vind angajarea negocierilor cu Lon
dra, a declarat ministrul de externe 
francez Couve de Murville. Luînd cu- 
vîntul în fața Comisiei afacerilor ex
terne a Adunării Naționale, a adău
gat că Marea Britanie să fie pregă
tită pentru a intra în Piața comună 
în momentul cînd se va proceda la 
adaptările necesare. în ce privește O- 
rientul Apropiat, Couve de Murville 
a declarat că rezoluția votată de 
Consiliul de Securitate ar putea fi 
considerată ca un progres căci, pen
tru prima oară, asupra acestei pozi
ții a existat o unanimitate.

Referindu-se la apartenența Franței 
la alianța atlantică, Couve de Mur
ville a reamintit poziția definită de 
guvernul său în primăvara anului tre
cut, precizînd că aceasta nu a sufe
rit nici o modificare. în același timp, 
el a precizat că Franța rămîne pe a- 
ceeași poziție menționată în scrisoa
rea președintelui de Gaulle adresată 
în martie 1966 președintelui S.U.A., 
din care reiese că Franța nu are in
tenția de a se prevala de clauza de
nunțării pactului N.A.T.O. în 1969, 
în afară de cazul unor evenimente 
imprevizibile.

ACASA
PUTERNICA DEMONSTRAȚIE 
TRIMITERII TINERILOR IN

NEW YORK 7 (Agerpres)
luni împotriva recrutării

să supună secretarului general pînă 
la 15 februarie 1968 orice observații 
suplimentare și amendamente la 
proiectul în legătură cu legea trata
telor. întocmit de Comisia de drept 
international.

★
Comitetul pentru problemele eco

nomice și financiare al Adunării 
Generale dezbate în prezent punc
tul intitulat „Deceniul Națiunilor U- 
nite pentru dezvoltare" Interve
nind în cadrul dezbaterilor, repre
zentantul României, C. Arnăutu, a 
subliniat importanța pe care o pre
zintă formularea principiilor 
care trebuie să se călăuzească 
tele în relațiile lor economice, 
rînd ca studiul pe care secretarul ge
neral al O.N.U. urmează să-1 pre
gătească în vederea deceniului ur
mător al dezvoltării să acordă locul 
cuvenit acestei probleme. Numai 
în felul acesta se va contribui la 
precizarea cadrului și obiectivelor 
în interesul dezvoltării economice 
accelerate a tuturor statelor mem
bre.

Vorbitorul' a precizat, de aseme
nea. că piogramul de activitate al 
O.N.U. pentru deceniul următor al 
dezvoltării trebuie să aibă ca scop 
sprijinirea mai eficientă a țărilor — 
prin mecanismul organismelor Na
țiunilor Unite — în realizarea pro
priilor lor programe și priorități 
naționale și să evite cu grijă să se 
substituie acestora.

El s-a declarat de acord cu pre
vederea proiectului de rezoluție pus 
în discuție de un număr de țări în 
curs de dezvoltare în sensul că ela
borarea unei politici pe termen 
lung a Națiunilor Unite în domeniul 
dezvoltării implică un examen a- 
tent și aprofundat al tuturor aspec
telor si implicațiilor respective.

după 
sta- 
ce-

Planul economiei 
R. D. G. ps 1968

BERLIN 7 (Agerpres). — Consi
liul de Stat al Republicii Democrata 
Germane, a dezbătut joi, în cadrul 
unei ședințe prezidate de Walter Ul- 
bricht. președintele Consiliului de 
Stat, un proiect de lege cu privire 
la planul economiei naționale pe a- 
nul 1968, prezentat de Gerhard Schii- 
rer, președintele Comisiei de Stat a 
Planificării. în proiect se subliniază 
că planul pe anul viitor este îndrep
tat în primul rînd spre realizarea unei 
structuri cît mai eficiente a econo
miei naționale și spre extinderea au
tomatizării și mecanizării. Totodată, a 
fost criticat actualul sistem de pre
mieri care nu stimulează, într-o mă
sură corespunzătoare, introducerea cît 
mai rapidă a cunoștințelor științifice 
în producție.

COPIII"
DE LA NEW YORK ÎMPOTRIVA 
VIETNAMUL DE SUD

Campania din S.U.A. începută 
pentru a fi trimiși 

forma unor demon
tinerilor americani

să lupte în Vietnamul de sud a luat miercuri
strații de stradă.La New York demonstrația s-a desfășurat sub chemarea „Salvați copiii noștri care mor în Vietnam — aduceți-i acasă !“. După un miting ținut în piața din apropierea parcului Pattery, peste 2 000 de de-monstranți s-au îndreptat spre principalul centru de recrutări din a- cest oraș, unde au instalat pichete. Polițiștii și alți oameni „de ordine", puși în stare de alarmă de la începutul săptămînii, au intrat în acțiune încercînd să-i împrăștie pe demonstranți. Circulația pe anumite străzi din New York a fost întreruptă timp de cîteva ore în urma incidentelor care s-au produs între demonstranți și poliție. Au fost o- perate arestări. Numărul celor ares-

tați, între care se află și profesorul O’Brien, de la Universitatea din New York, medicul pediatru Benjamin Spock și criticul de artă Susan Sontag, depășește 300. Agenția U.P.I. informează că autoritățile locale îngrijorate de amploarea manifestațiilor au apelat la serviciul a circa 3 000 de polițiști pentru a împiedica acțiunile demonstranților.

R.LG. Obiectivele

agențiile de presă
transmit

Convorbiri sovieto-po- 
lOîiOZO. A- Grom>k°, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., care face o vizită oficială în Polonia, a fost primit joi de W. Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și de J. Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone. în aceeași zi, A. A. Gromîko a continuat convorbirile cu A. Ra- packi, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone.

Greva celor 4 500 de mi
neri și lucrători de la întreprinderile prelucrătoare de cupru din Chile, declarată în urmă cu 35 de zile, a luat sfîrșit miercuri. Reprezentanții celor trei mari companii miniere din Chile au acceptat încheierea unui nou contract colectiv de muncă.

Siria nu va participa Ia 
întîlnirea la nivel înalt a 
statelor/irabe, a?a cum a Pr°- cedat și în cazul conferinței la nivel înalt de la Khartum, din august trecut, și nici la conferința miniștrilor afacerilor externe ai țărilor arabe care se va întruni la Cairo la 9 decembrie pentru a pregăti întrunirea la nivel înalt, a declarat miercuri un purtător de cuvînt sirian.

Tribunalul militar din Sa
lonic 3 condamnat miercuri pe cinci membri ai organizației „Tineretul Lambrakis", acuzați că în luna august ar fi ținut o reuniune ilegală într-un imobil din acest o- raș. (A.F.P.).

In Iran se desfășoară o susținută campanie de lichidare a anal
fabetismului

• SIRIA NU VA PARTI-

CIPA LA INTILNIREA

STATELOR ARABE
Un protocol ungaro-alba- 

nOZ a f°st semnat la Budapesta. El se referă la schimburile de mărfuri și de plăți între Ungaria și Albania pe anul 1968.
In cadrul festivităților de 

la Plevna cu prilejul aniversării a 90 de ani de la eliberarea orașului de sub jugul otoman, a avut loc o conferință a lucrătorilor de la muzeele istorico-militare din Bulgaria. Numeroși vorbitori au omagiat activitatea muzeului isto- rico-militar din Plevna de la a cărei întemeiere se împlinesc 60 de ani. Un cuvînt de salut a fost rostit de Gr. Crăiniceanu, secretar la ambasada Republicii Socialiste România din Sofia.
Panglica de asfalt se 

strecoară printre nesfîr- 
șitele păduri de meste
ceni din 
Moscovei, 
orășelul 
flat pe 
lui Oka, 
dăm tot mai departe în 
pădure. Deodată, prin
tre copaci, se ivesc 
blocuri moderne, cu 
mai multe etaje — colo
nia fizicienilor. Încă pu
țin și iată-ne ajunși la 
ținta călătoriei noastre.

Acceleratorul de pro
toni de la Serpuhov,

împrejurimile 
Trecem 

Serpuhov, 
malul

și ne afun-

de
a- 

rîu-

• CONDAMNĂRI LA

SALONIC

9GREVA CELOR

4 500 DE MUNCITORI

CHILIENI

Baden-Wiirttemberg 
este unul dintre cele 
mai mari landuri, din 
R.F. a Germaniei, cu 
o industrie variată și 
avînd 7 650 000 de lo
cuitori. Recent, la Bad 
Cannstatt — o subur
bie industrială a capi
talei landului, Stuttgart 
— a avut loc, în pre
zența a circa 1 100 de 
participant!, constitui
rea unui nou partid 
politic, denumit Stingă 
democrată (SD). 603
persoane aflate în sală, 
ridicînd mina în semn 
de adeziune, au cerut 
înscrierea în noul partid.

In pofida faptului că 
pentru moment Stingă 
democrată 
stituită 
care-și 
vitatea 
den-Wiirttemherg, 
sa vest-germană

ca 
va 
la

a fost 
partid 
limita 

landul

pus recent
o
realizare

în funcți- 
nouă și 

a 
științei și tehnicii so
vietice ; el se înfățișea
ză vizitatorului mai în- 
tîi ca un grup de clă
diri legate între ele cu 
un val înalt de pămînt, 
de formă circulară. O- 
prim în fața principa
lei construcții — o 
mare hală — viitoarea 
sală de experiențe. Ne 
atrage atenția în pri
mul rînd prezența în 
interiorul halei a unui 
mare număr de parale
lipipede din beton, 
înalte de aproximativ 5 
metri. In timpul expe
riențelor, ele servesc 
drept ecrane de pro
tecție împotriva radiații
lor

Pornim de-a lungul 
tunelului subteran, mai 
spațios decît tunelele

une. este 
strălucită

Seară dedicată lui Grigo- 
re Antipa la Sofia. Comisia națională a R. P. Bulgaria pentru U.N.E.S.C.O. și Secția de științe biologice a Academiei Bulgare de Științe au organizat miercuri la Sofia o seară dedicată aniversării a 100 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa.

con- 
local 
acti- 

Ba- 
pre- 

Q-
cordă o mare atenție e- 
venimentului. Aceasta 
se explică prin faptul 
că peste cîteva luni — 
la 28 aprilie 1968 — 
în land urmează să 
aibă loc alegeri pentru 
parlamentul local, ulti
mele de acest fel înain
tea alegerilor pentru

Bundestag din 1969. 
Or, în R.F.G. alegeri
lor din Baden-Wiirttem- 
berg li s-a acordat în
totdeauna o mare 
semnătate, fiind 
ori considerate i 
„teste".

Inițiatorii noii ~ 
pări politice, printre 
care Eugen Eberle, 
membru al consiliului 
municipal din Stuttgart, 
cunoscut luptător anti
fascist și activist sindi
cal, care a fost ales 
președinte al partidu
lui, au arătat că rațiu
nea înființării lui este 
de a oferi alegătorilor 
o alternativă față de 
programele celorlalte 
partide politice.

Din ptogramul Stîn
gii democrate, dat pu
blicității, se desprind și 
obiectivele urmărite de 
partid. In domeniul po
liticii interne, el își 
propune să lupte pen
tru asigurarea locurilor 
de muncă, limitarea pu
terii concernelor, ga
rantarea existenței mi
cilor agricultori, o poli
tică fiscală mai echita
bilă, reducerea cheltuie
lilor de înarmare în ve
derea sporirii fonduri-

> în- 
dese- 
drept

gru-

lor în scopuri social- 
culturale.

Pe tărîm extern, noul 
partid militează pentru 
recunoașterea Republi
cii Democrate Germane 
și a frontierelor stator
nicite după cel de-al 
doilea război mondial, 
renunțarea de către 
R.F.G. la pretenția de 
a reprezenta interesele 
întregulu. popor ger
man, pentru crearea li
nei zone denuclearizate 
în Europa centrală.

Programul Stîngii de
mocrate se bucură de 
sprijinul partidului Uni
unea păcii din R.F. a 
Germaniei, care a de
clarat că va acorda a- 
jutor candidaților SD 
în campania electorală, 
ce urmează să se des
chidă peste puțin 
timp.

In prezent, SD a tre
cut la înființarea de or
ganizații locale în în
tregul land, arătînd că 
va prezenta candidați 
în toate cele 70 de cir
cumscripții electorale.

Petre STANCESCU
Viena

metroului din Moscova. 
Prin fața noastră se pe
rindă segmenții magne
tului circular al acce
leratorului. Ei sînt mon
tați pe postamente de 
beton, ale căror fundații 
se svrijină, la rîndul lor.

mite intervale se află 
instalații speciale de 
vacuum, Care realizează 
în interiorul camerei 
un vid înalt.

Rolul de accelerator 
al protonilor revine u- 
nui număr de 54 de

drum egal cu odată și 
jumătate distanța de la 
Pămînt
ceastă 
ating o 
de cea
300 de 
pe secundă) și capătă o

la Lună. In a- 
fază protonii 

viteză apropiată 
a luminii (circa 
mii de kilometri

complicată pe vîrfuri 
înalte de munți și să 
aștepte pînă cînd aceste 
raze nimereau întîmplă- 
tor în „capcană". Acum 
razele — particule în
cărcate cu energii foarte 
înalte — sînt obținute

„RAZELE COSMICE
de la Serpuhov

CORESPONDENȚĂ DE LA SILVIU PODINĂ

7/

pe o platformă de piatră 
aflată la mare adîncime 
Segmenții de magnet 
aderă unul la celălalt 
cu o precizie de 100 de 
microni. Inelul 
ținut prin 
rarea celor 
segmenți are 
metru de un 
și jumătate și o greutate 
de 20 de mii de tone. 
Prin camera de oțel 
care e așezată 
locul acestui 
gigant circulă 
lele de protoni.

ob- 
alătu- 

120 de 
un peri- 

kilometru

în mij- 
magmd 
fascii u- 

La anu-

stații speciale radioteh- 
comparabile, fie-nice, 

care, cu o stație puter
nică i'
Cimpul 
nerat de 
ții accelerează 
cuiul de protoni 
viteză din ce în ce mai 
mare După fiecare ro
tație protonii cîștigă o 
energie de 190 de mii 
electron-volți. 
răstimp de 
secunde ei 
400 de mii 
străbătînd

de radioemisie. 
electric 

aceste
ge- 

sta- 
fasci- 
cu o

fntr-un 
numai 2,7 
fac circa 
de rotații, 

astfel un

rugat 
care 
să 
despre
acestei

pe 
ne 

ne

spe- 
în- 

vor- 
im-
in-

energie de 70 miliarde 
electron-volți.

l-am 
cialiștii 
soțeau 
bească 
portanța
stalații pentru dezvol
tarea fizicii atomice. Ni 
s-a relatat, că accelera
torul de la Serpuhov 
poate fi comparat cu o 
sursă de raze cosmice, 
produse artificial pe pă
mînt. Pînă nu demult, 
savanții erau nevoiți să 
instaleze o aparatură

cite
ne-
ce 

mi-

la comandă, ori de 
ori cercetătorii au 
voie de ele. După 
ating energia de 70
liarde electron-volți, 
protonii pot fi dirijați pe 
nouă canale diferite. La 
capătul fiecărui canal se 
instalează „țintele" ex
perimentale. Izhindu-se 
de ele cu o viteză apro
piată de cea a luminii, 
protonii interacționează 
cu nucleele aflate în 
calea lor. Studiind par-

ticulele elementare ast
fel produse savanții au 
posibilitatea să pătrundă 
în microcosmos, așa cum 
microscopul simplu le-a 
permis să vadă celulele 
organismelor, iar micro
scopul electronic le-a 
dezvăluit structura viru
surilor și dispunerea 
atomilor in moleculă. 
Acceleratoarele sînt sin
gurul mijloc de desci
frare a structurii parti
culelor elementare. Cu 
cît energia lor e mai 
mare, cu atît crește va
loarea lor ca instru
mente de cercetare în 
acest domeniu.

După cum a arătat 
Mstislav Keldîș, pre
ședintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S., în 
cadrul unei conferințe 
de presă, acceleratorul 
de la 
cea i 
ție de acest 
lume;
tanță deosebită 
studierea în 
a structurii 
materiei, a 
elementare, 
coperirea unor noi par
ticule, pentru cercetă
rile fundamentale în 
domeniul fizicii parti
culelor elementare. ,

i Serpuhov este 
mai mare instala- 

gen din 
el are o impor- 

pentru 
continuare 
intime a 

particulelor 
pentru des-
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