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Vineri dimineața au con
tinuat lucrările Conferinței 
Naționale a Partidului Co
munist Romăn cu dezbateri la 
Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Prima parte a ședinței a 
fost condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș.

Primit cu aplauze, a luat cu
vîntul tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Au luat cuvîntul in continu
are tovarășii Teodor Haș, 
prim-secretar al Comitetului

regional Crișana al P.C.R, 
Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Simion 
Pop, directorul Institutului 
„Proiect“-București, Miu Do- 
brescu, prim-secretar al Co
mitetului regional lași al 
P.C.R.. Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Foianu, maistru la 
schela de extracție Poiana La
cului din regiunea Argeș, Za- 
haria Stanca, președintele 
Uniunii Scriitorilor, Petre 
Borilă. membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Vasilichi, președin

tele Uniunii centrale a coope
rativelor meșteșugărești, Va- 
sile Patilineț, secretar al C.C. 
al P.C.R.

După o pauză, lucrările 
Conferinței au fost conduse de 
tovarășul Ștefan Voitec.

Primit cu aplauze, a luat cu
vintul tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Au vorbit apoi tovarășii 
Letay La jos, scriitor, Suzana 
Gădea, președinta Consiliului 
național al femeilor, Petre 
Blajovici, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C.

al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Petru 
Enache, prim-secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretului Comu
nist, Alexandru Sencovici, 
ministrul industriei ușoare, 
Dumitru Coliu, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Colegiului central de par
tid, Nicolae Vereș, prim-secre
tar al Comitetului regional 
Mureș-Autonomă Maghiară al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., Costin Neni- 
țescu, directorul Centrului de 
chimie organică al Academiei.

(Continuare tn pag. a XV-a)
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Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist RomânTn zilele de 6—8 decembrie 1967, Conferința Naționala a Partidului Comunist Român a dezbâtut mâsurile cu privire la oerfec- E,narea conducerii și planificării economiei naționale și la îm- nătăfirea organizării administrativ-teritoriale a României.Conferința constată că în perioada care a trecut de la Congresul 

al IX-lea al Partidului Comunist Român s-au obținut, în toate domeniile activității sociale din patria noastră, mari succese — rod ol muncii avîntate, eroice a întregului popor, al aplicării consecvente în viață de către masele largi a politicii marxist-leniniste a partidului, care, unit și puternic, conduce cu pricepere și consecvență destinele României socialiste. Conferința își exprimă întreaga adeziune față de munca desfășurată de Comitetul Central în conducerea operei de construire a socialismului, față de măsurile odoptate în decursul acestor ani.Conferința Națională a Partidului Comunist Român aprobă pe deplin Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român — principiile și măsurile cuprinse în acest raport, care reprezintă 
o sintetizare a experienței conducerii operei de construire a socialismului în România, o materializare creatoare a directivelor Congresului ai IX-lea.Conferința adoptă Directivele cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale care vor duce la sporirea rolului factorilor economico-financiari in întreaga economie, la lichidarea fenomenelor de centralism excesiv, la lărgirea autonomiei, creșterea atribuțiilor și competențelor unităților de producție în planificarea, organizarea și conducerea activității economice, la mai buna valorificare a resurselor interne ale întreprinderilor, ale tuturor ramurilor economiei naționale, la dezvoltarea inițiativei creatoare a colectivelor de oameni ai muncii.Conferința Națională aprobă principiile îmbunătățirii organizării administrativ-teritoriale a României și sistematizării localităților rurale, pe baza cărora se va asigura sporirea rolului și atribuțiu- nilor orașelor și comunelor — unitățile de bază în care se desfășoară întreaga activitate economică, politică, social-culturală a cetățenilor — se vor crea județele, va crește eficiența activității organelor locale, va spori inițiativa lor, se va lega mai strîns conducerea centrală de verigile de bază ale administrației de stat. Aceasta va crea cadrul favorabil pentru repartizarea rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării, pentru dezvoltarea armo- ; ioasă economică și social-culturală a tuturor zonelor, va conrri- 
"t, d la pătrunderea mai rapidă a elementelor de civilizație modernă în mediul rural, la accelerarea procesului de apropiere treptată a vieții satului de cea a orașului — una din condițiile principale ale construirii societății comuniste.Conferinfa aprobă măsurile pentru perfecționarea metodelor de organizare și conducere a vieții sociale, de îmbunătățire a muncii organelor de partid și de stat, de eliminare a paralelismelor și suprapunerilor în activitatea acestora, corespunzător rolului conducător crescînd al partidului în societate, măsurile privitoare la intensificarea participării organizațiilor obștești la conducerea tre

burilor statului, la creșterea și adîncirea continuă a democrației noastre socialiste.Conferința Națională consideră că toate aceste măsuri corespund în întregime etapei actuale de dezvoltare economică și socială a țării noastre, necesităților mersului rapid înainte pe calea desăvîrșîrii construcției socialiste, progresului și prosperității României, ridicării nivelului de trai al maselor — felul fundamental al întregii politici a Partidului Comunist Român. Aplicarea lor în viață va determina un nou și puternic avînt în creșterea forțelor de producție ale țării, în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societății socialiste, va contribui la perfecționarea relațiilor sociale de producție, la sporirea eficienței economice, la stimularea și mai puternică a inițiativei creatoare și participării maselor la conducerea treburilor statului.Conferinfa Națională împuternicește Comitetul Central să ia toate măsurile economice, politice și sociale necesare pentru realizarea hotărîrilor adoptate, pentru perfecționarea aparatului de partid și de stat, a întregului mecanism al orînduirii noastre, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a dezvoltării societății socialiste în patria noastră. De asemenea, Conferința dă mandat Comitetului Central să aplice pe linie de partid măsurile ce decurg din reorganizarea administrativ-teritorială, urmînd ca schimbările necesare în Statutul partidului să fie prezentate viitorului Congres.Conferința Națională dă o înaltă apreciere activității internaționale desfășurate de conducerea partidului și statului, politicii externe a României, în centrul căreia au stat și stau prietenia, alianța și colaborarea cu toate țările socialiste, lupta pentru întărirea continuă o forței și coeziunii sistemului socialist mondial, a solidarității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a unității întregului front antiimperialist. Conferința Națională consideră că eforturile depuse de țara noastră pentru dezvoltarea colaborării multilaterale și cooperării cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, constituie o contribuție la destinderea internațională, la cauza democrației și progresului social. Conferința apreciază drept o înaltă îndatorire a partidului și statului nostru de a se manifesta și în viitor ca factori activi în lupta pentru triumful ideilor socialismului, pentru întărirea forțelor revoluționare și progresiste, pentru cauza libertății și independenței naționale a popoarelor, împotriva acțiunilor agresive ale imperialismului și reaefiunii, pentru înțelegere și colaborare internațională, pentru pace și securitate în lume.Cu convingerea că măsurile adoptate deschid largi perspective de muncă creatoare, de succese și satisfacții pentru întregul popor, Conferința Națională a Partidului Comunist Român cheamă masele largi de muncitori, țărani și intelectuali, pe toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, să-și pună întreaga energie și capacitate de muncă, talentul și cunoștințele în slujba înfăptuirii acestui însuflețitor program de construcție economică și socială, de care depind ridicarea patriei noastre pe culmi și mai înalte de civilizație și bunăstare, înflorirea continuă a națiunii noastre, a Republicii Socialiste România, creșterea aportului ei la cauza socialismului și păcii în lume.
Ședința plenară a Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Tn ziua de 8 decembrie a.c. a avut loc Plenara C.C. al 

P.C.R.
Plenara a examinat probleme legate de sesiunea din 

9 decembrie a.c. a Marii Adunări Naționale și a adoptat 
hotăriri corespunzătoare.

Plenara a ales pe tovarășul Chivu Stoica în funcția de 
secretar al C.C. al P.C.R.

Stabilind să recomande alegerea tovarășului 
Alexandru Drăghici ca vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, plenara a hotărît eliberarea sa din funcția de 
secretar al C.C. al P.C.R.

Plenara Consiliului Central al U. G. S. R.Tn ziua de 8 decembrie a. c. a avut loc Plenara Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Deschizînd plenara, tovarășul Constantin Drăgan a salutat prezența la lucrările ei a tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Paul Niculescu-Mizil.Primit cu puternice aplauze a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R. Referindu-se la hotărîrile Conferinței Naționale a P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că partidul atribuie un rol însemnat sindicatelor — cea mai mare organizație obștească din România — atît în îmbunătățirea continuă a nivelului de viață al oamenilor muncii, cît și în ridicarea nivelului de cultură generală, de dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii. în același timp, Conferința Națională a partidului a adoptat hotă- rîrea ca președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România să participe la lucrările Consiliului de Miniștri cu drept de membru al guvernului, iar președinții uniunilor să participe în conducerea ministerelor cu drept de vot deliberativ. De asemenea, reprezentanții sindicatelor vor face parte din consiliile județene, orășenești, iar la întreprinderi în comitetele de direcție. Ținînd seama de aceasta, precum și de hotărîrile adoptate de Conferința Națională a P.C.R. privind mai buna repartizare a cadrelor de partid și de stat în diferite sectoare de activitate, legarea mai strînsă a activiștilor din conducerea partidului de diferite domenii de activitate concretă, — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — Comitetul Central a hotărît să propună ca tovarășul Gheorghe Apostol să fie ales președinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Tovarășul Ceaușescu a propus de asemenea ca tovarășul Constantin Drăgan să fie ales prim-vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Prin aceste măsuri se vor crea condiții pentru îmbunătățirea simțitoare a activității de conducere a sindicatelor. Sîntem convinși — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — că, dezvol- tînd fi aici, ca în toate domeniile de activitate, principiul muncii

colective, acționînd cu fermitate pentru îndeplinirea sarcinilor, Comitetul executiv, întregul Consiliu Central al Uniunii Generale a Sindicatelor își vor îndeplini cu cinste îndatoririle de răspundere ce le revin.Plenara a ales în unanimitate pe tovarășul Gheorghe Apostol în funcția de președinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. De asemenea, plenara a hotărît ca tovarășul Constantin Drăgan să îndeplinească funcția de prim-vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.
A luat apoi cuvîntul tovarășul Gheorghe Apostol, care a mulțumit conducerii partidului și personal tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru hotărîrea de a fi trimis să lucreze din nou în conducerea sindicatelor din Republica Socialistă România, precum și plenarei Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor pentru alegerea sa în funcția de președinte al Consiliului Central. Mă angajez — a spus vorbitorul — ca împreună cu ceilalți membri ai conducerii sindicatelor să depunem toate eforturile pentru ridicarea activității sindicatelor la nivelul sarcinilor complexe stabilite de Conferința Națională. Tovarășul Gheorghe Apostol a arătat că sindicatele, activul sindical și în primul rind comuniștii care lucrează în rîndurile organizațiilor sindicale și în conducerea acestora vor face totul pentru a fi la înălțimea sarcinilor mărețe pe care le pune partidul în fața clasei muncitoare, a întregului popor, la înălțimea îndatoririlor ce revin sindicatelor în societatea noastră socialistă. Voi munci cu credință, a spus vorbitorul, să servesc cît mai bine interesele clasei muncitoare, ale poporului român, cauza partidului, cauza construirii socialismului și comunismului în patria noastră.In continuare, plenara a analizat activitatea și sarcinile ce revin organelor sindicale în domeniul invențiilor, inovațiilor și raționalizărilor, a ascultat o informare cu privire la organizarea și desfășurarea adunărilor generale și conferințelor pentru dări de seamă și alegeri sindicale și a adoptat hotărîri corespunzătoare.

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși,Timp de trei zile, Conferința Națională a dezbătut probleme de însemnătate ho- tărîtoare pentru progresul și prosperitatea patriei noastre socialiste. Caracteristica principală a lucrărilor Conferinței este analiza principială, aprofundată, într-un spirit de înaltă răspundere patriotică comunistă, a măsurilor propuse de Comitetul Central al partidului pentru perfecționarea continuă a conducerii economiei și vieții sociale.în cadrul Conferinței au luat cuvîntul muncitori, țărani, intelectuali, activiști de partid și de stat, delegați de pe toate meleagurile țării, români, maghiari și de altă naționalitate. Au vorbit directori de întreprinderi, președinți de cooperative, secretari regionali și raionali de partid, președinți de sfaturi populare comunale, orășenești, regionale, oameni de știință și cultură, miniștri, conducători de partid și de stat. în cuvîntul tuturor s-a manifestat o înaltă preocupare pentru bunul mers al treburilor statului, al întregii vieți economice și sociale din patria noastră. Competența cu care au fost tratate multiplele probleme ale ordinii de zi ilustrează marile succese obținute de partidul nostru în anii * V. socialismului, în formarea a mii și zeci de mii de cadre în toate sectoarele de activitate socială care au rolul hotărî- tor în unirea eforturilor întregului nostru popor pentru construirea socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).Toți tovarășii care au luat cuvîntul, fără excepție, și-au manifestat adeziunea deplină față de măsurile supuse dezbaterii Conferinței.Unanimitatea manifestată în timpul Conferinței exprimă unitatea și forța partidului nostru, încrederea și hotărîrea cu care întregul popor urmează Partidul Comunist Român, înfăptuiește politica sa de edificare a socialismului, de creare a condițiilor pentru trecerea spre comunism 
în România. (Vii și îndelungi aplauze).Conferința noastră, tovarăși, am putea spune că reprezintă o imagine pregnantă a coeziunii noii societăți românești, a înaltei conștiințe socialiste, patriotice de care sînt animați cetățenii patriei

noastre socialiste, a răspunderii lor pentru prezentul și viitorul României.în care stat capitalist se dezbat așa de larg, în fața întregului popor, problemele de fond ale dezvoltării sociale 7 Tocmai larga consultare cu poporul, crearea condițiilor ca poporul însuși să hotărască asupra destinelor țării, reprezintă esența democratismului orînduirii noastre socialiste ! în aceasta constă forța și tăria partidului și regimului nostru I Aceasta este sursa încrederii noastre nestrămutate în viitorul fericit al României socialiste I (Aplauze puternice).Doresc să subliniez și în încheierea Conferinței că toate marile succese obținute pînă acum în dezvoltarea economică și socială a țării le datorăm muncii entuziaste, , pline de abnegație a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. (Aplauze prelun
gite). De la această înaltă tribună, dați-mi voie să exprim, în numele Conferinței Naționale a P.C.R., cele mai calde mulțumiri activiștilor din aparatul central de partid și de stat, din organele regionale și raionale, comuniștilor, tuturor cetățenilor țării, pentru eforturile depuse în vederea înfloririi patriei, pentru aportul lor în toate domeniile de activitate. 
(Aplauze puternice).înfăptuirea marilor sărcini ce ne stau în față cere eforturi și tnai susținute din partea noastră, a tuturor. Avem convingerea că toate hotărîrile adoptate vor fi traduse în viață cu consecvență și fermitate, asigurînd astfel ridicarea României pe noi culmi de civilizație.Conferința Națională a Partidului Comunist Român s-a aflat nu numai în centrul atenției întregului popor român ; ea a avut un puternic ecou peste hotarele patriei, suscitînd un viu interes în opinia publică internațională. Noi vedem în aceasta o expresie a prețuirii de care se bucură munca pașnică și creatoare a poporului român, politica externă a României, activitatea internațională desfășurată de partidul și statul nostru în slujba cauzei păcii și progresului în lumea în
treagă. (Vii aplauze).Conferința a aprobat în unanimitate politica internă și externă a Comitetului Central și a guvernului țării. Asigurăm

Conferința Națională, partidul, întregul popor că și în viitor vom face totul pentru a înfăptui cu hotărîre programul stabilit de Congresul al IX-lea, aprobat șl însușit de toți cetățenii României. Totodată vom milita neabătut pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, pentru întărirea unității sistemului mondial socialist, a coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste. Vom acționa și în viitor pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările, fără deosebire de regim social, vă- zînd în aceasta un aport de seamă la cauza prieteniei între popoare, la asigurarea păcii. (Aplauze puternice, înde
lungi).Vă rog să-mi permiteți ca în încheiere 
să mulțumesc Conferinței Naționale pentru înalta încredere ce mi-a acordat-o prin propunerea de a fi ales în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. (Asistența 
aplaudă îndelung). îmi dau seama, tovarăși, că îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor încredințate de partid, a acestei însărcinări de mare răspundere poate fi realizată numai a- plicînd cu fermitate și întărind continuu principiul muncii colective, numai prin participarea activă la rezolvarea tuturor problemelor a fiecărui tovarăș din conducerea de partid și de stat, prin atragerea la întreaga muncă a activului nostru, a tuturor comuniștilor, a întregului popor. (Aplauze). Vă asigur, tovarăși, că nu voi precupeți nici un efort pentru îndeplinirea îndatoririlor încredințate de partid și popor, pentru a contribui la înfăptuirea neabătută a tuturor hotărîrilor partidului, pentru înflorirea continuă a patriei noastre, pentru fericirea poporului român, pentru cauza socialismului și păcii. (Vii și puternice aplauze). Vă urez dv, tuturor delegaților și invitați- lor, și prin dv. tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii, noi și mari succese în îndeplinirea hotărîrilor Conferinței noastre, a hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului, în slujba scumpei noastre patrii — România socialistă. (în
treaga asistență se ridică în picioare^ 
Răsună îndelung aplauze și urale).

La încheierea lucrărilor Conferinței
IN INTERIORUL ZIARULUI, PUBLICĂM IN CONTINUARE CU-

VINTĂRILE DELEGAJILOR LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A 

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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Conferința Națională a Partidului Comunist Român
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ELENA TAȘNADI

Comuniștii, toți locuitorii comunei Sanislău, regiunea Maramureș, au întîmpinat cu multă însuflețire Conferința Națională a partidului, în cadrul unor vii și ample dezbateri, ei au aprobat cu căldură măsurile de mare însemnătate preconizate de Plenara din 5—6 octombrie, și-au exprimat mîndria și recunoștința pentru înțelepciunea cu care conducerea partidului examinează și soluționează problemele de care depinde progresul rapid al țării noastre pe calea desăvîrșirii construirii socialismului.Exprim părerea unanimă a cetățenilor comunei noastre cînd afirm 
că îmbunătățirea actualei organi
zări administrativ-teritoriale a României, precum și sistematizarea localităților rurale, alături de celelalte măsuri pe care le va adopta acest înalt for al partidului nostru vor exercita o influență deosebit de favorabilă asupra vieții economice și social-cultunale din patria noastră.Comuna noastră este o unitate administrativă mare, cuprinzînd 5 080 de locuitori. Profundele prefaceri înnoitoare pe care le-a cunoscut în anii socialismului, realizările minunate cu care ne mîn- drim ilustrează convingător necesitatea creării de unități administrative care să permită rezolvarea operativă și competentă a problemelor, cerința de a transforma comunele în centre puternice, capabile să valorifice mai bine posibilitățile locale, să întreprindă acțiuni îndreptate spre ridicarea nivelului de civilizație șt apropierea condițiilor de viață ale populației de 1a sate de cele de la orașe.Folosind Judicios ajutorul acor
dat de partid și de stat, avînd contribuția largă și permanentă a locuitorilor săi la rezolvarea treburilor obștești, comuna noastră a atins un important grad de urbanizare, oferind tot mai multe con
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Stimați delegați și invitați,O fericită coincidență face ca, în preajma aniversării glorioase a două decenii de existență a Republicii, să dezbatem în Conferința Națională, în acest înalt for de conducere a partidului nostru, probleme de importanță vitală pentru viitorul României socialiste. Documentele care formează obiectul dezbaterii și raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu se impun prin ținuta lor principială, prin profunzimea analizei, prin perspectivele pe care le deschid valorificării potențialului material și uman al țării. Ca și tovarășii dinaintea mea, care în cuvîntul lor au exprimat opinia maselor de oameni ai muncii de pe toate meleagurile țapi față de politica partidului, vă rog să-mi permiteți și mie să exprim totala mea adeziune la complexul de măsuri preconizat. Sînt convins câ aceste măsuri vor ridica pe o treaptă mai înaltă toate laturile vieții noastre sociale, vor exercita o adincă înrîurire asupra industriei, agriculturii și celorlalte ramuri, ceea ce ne va permite ..ă înaintăm mai repede pe drumul înfloririi multilaterale a României. Sistemul de măsuri cuprins în documentele înscrise pe ordinea de zi a Conferinței Naționale constituie o expresie a preocupărilor generale ale partidului nostru de perfecționare a tuturor laturilor vieții sociale, o continuare a măsurilor luate după Congresul al IX-

diții pentru o viață demnă de epoca luminoasă pe care o străbate țara noastră. Mărimea comunei, puterea economică de care ea dispune ne-au permis să realizăm lucrări social-cul- turale și edilitar-gospo- dăreștl de mai mare amploare, care fac ca centrul nostru de comună să aibă o puternică forță de atracție nu numai față de satul aparținător, ci și față de alte numeroase localități rurale din apropiere.în prezent, comuna noastră are două școli de 8 ani, cu 31 de săli de clasă, în care învață 806 elevi, sub îndrumarea a 46 cadre didactice. A fost construit un frumos cămin cultural, înzestrat cu televizor, a- parat de proiecție, mobilier modem, oferind,alături de cele două cinematografe, condiții optime pentru petrecerea plăcută și instructivă a timpului liber. S-au amenajat un dispensar, o casă de nașteri și un punct sanitar, asistența medicală fiind realizată de 14 cadre cu pregătire corespunzătoare.Munca plină de elan pe care o efectuează în cele două cooperative agricole puternice, ca și în alte unități, le asigură locuitorilor comunei venituri tot mai mari. Numai în ultimii șase ani în comună s-au construit 260 de locuințe noi, luminoase și confortabile. Totodată, a luat extindere și s-a modernizat rețeaua comercială. în anii din urmă a fost dat în folosință un modern magazin universal, numărul unităților de desfacere ale cooperativei de consum din comună crescînd astfel la 14, față de 4 în anul 1950, printre acestea funcțio- nînd și un magazin alimentar cu autoservire. Anual sînt vîndute populației mărfuri în valoare de peste 6 milioane lei.în urma electrificării comunei «-a dezvoltat și mai puternic activitatea economică și culturală a locuitorilor săi. Acum pot fi numărate în comună peste 800 aparate de radio, 120 televizoare, multe frigidere, mașini de spălat și alte obiecte de uz casnic îndelungat. Pe lîngă cooperativa de consum au fost organizate 13 secții pentru prestări de servicii către populație, printre care amintesc secțiile de zidărie, brutărie, lăcătușerie, cis- mărie, croitorie, frizerie, coafură, sifonărie și altele.Prin cele amintite n-am izbutit să prezint decît parțial înfățișarea actuală a comunei noastre. Ele vorbesc convingător despre avantajele grupării așezărilor rurale în unități administrative mai mari, care pot utiliza eficient atît contribuția cetățenilor, cît și fondurile alocate de 
lea în diverse domenii de activitateFără îndoială că douăzeci de ani nu reprezintă mult în viața unui popor. Dar în istorie depinde și cu ce măsor! noțiunile de „mult" sau „puțin". Dacă acești douăzeci de ani nu-i reducem la evaluări cantitative, ci căutăm să surprindem totodată nenumăratele aspecte calitative, și deci îi măsurăm prin uriașele transformări ce au avut loc în țara noastră pe plan politic și social-economic, prin adîncile prefaceri din conștiința oamenilor, în toate domeniile de activitate, a- tunci „mult" capătă o amplă semnificație.— Noi putem să dezbatem astăzi în Conferința Națională problemele nodale ale unei economii moderne, de largă perspectivă, pentru că sub steagul glorios al Partidului Comunist Român — care nu s-a plecat niciodată în fața dușmanului — ah fost repurtate victorii istorice. Aceste victorii ne-au dus la dezvoltarea puternică a forțelor de producție, la un stadiu în care este imperios necesar un ansamblu de măsuri privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, îmbunătățirea împărțirii administrativ- teritoriale a țării. în toate aceste realizări obținute în opera de edificare a noii societăți se vădește munca plină de abnegație a clasei noastre muncitoare, rolul conducător al partidului nostru.îngăduiți-mi, dragi tovarăși, să subliniez încă un aspect al însemnătății actualei Conferințe Naționale a partidului. Documentele pe care le dezbatem sînt rezultatul a- plicării conștiente a hotărîrilor Congresului al IX-lea, al modului creator în care partidul abordează toate problemele construcției socialiste, aplicînd marxism-leninismul la condițiile concrete ale fiecărei etape pe care o parcurgem. Realismul, luarea în considerare a multitudinii factorilor interni și internaționali care își exercită acțiunea, caracterul novator al măsurilor preconizate, bazate pe o adîncă fundamentare științifică, sînt atribute esențiale ale politicii partidului nostru, care își găsesc o vie reflectare și concretizare în propunerile de perfecționare a formelor și meto

stat. Viața a demonstrat că o comună mică își poate rezolva mal greu și într-un timp mai îndelungat problemele edilitar-gospodărești. M-aș referi, bunăoară, la exemplul unei comune vecine, al cărei număr de locuitori reprezintă doar jumătate din populația comunei noastre și care a trebuit să pună laolaltă contribuția bănească realizată timp de vreo 14 ani pentru a izbuti să construiască un cămin cultural. Menținerea și pe mai departe a unor comune mici, cu posibilități reduse de dezvoltare, ar constitui o frînă în calea ridicării condițiilor de viață ale populației sătești.înfăptuirea măsurilor privind îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a țării și sistematizarea localităților rurale deschide noi perspective participării maselor de oameni ai muncii de la sate la rezolvarea treburilor de stat și obștești, la întărirea economico- organizatorică a cooperativelor agricole și a celorlalte unități de producție, la înfrumusețarea și gospodărirea comunei în scopul ridicării nivelului edilitar-gospodăresc. Noi ne-am propus deja în plan să folosim mai bine terenurile agricole de care dispunem, să înființăm unele unități pentru prelucrarea produselor agricole, să construim cît mai curînd o baie comunală, să îmbunătățim și să diversificăm prestările de servicii către populație prin gruparea secțiilor existente în prezent într-un complex de deservire modem, care să corespundă exigențelor de azi și de mîine ale locuitorilor comunei.Considerăm, de asemenea, că prin măsurile de sistematizare se va delimita mai precis vatra comunei, iar densitatea locuitorilor pe hectar în localitatea noastră va putea crește de la 30, cît este în prezent, pînă la 50—60 de persoane, ceea ce va înlesni o eficientă dotare cu construcții economice, cu rețele de apă, canalizare și altele. Toate acestea vor duce la dezvoltarea șl mai puternică a activității economice, la utilizarea rațională a forței de muncă, la ridicarea nivelului de deservire și a activității social-cul- turale din comună. Conștienți de aceste consecințe profunde și deosebit de favorabile asupra vieții lor, locuitorii comunei noastre sprijină cu toată hotărîrea măsurile preconizate de conducerea partidului privind perfecționarea organizării administrativ-teritoriale a țării și sistematizarea localităților rurale. Ei s-au convins din proprie experiență că prin înfăptuirea neabătută a politicii partidului se împlinesc pas cu pas aspirațiile lor de bunăstare și fericire.Dînd glas hotărîrii comuniștilor pe care-1 reprezint, aprob din toată inima documentele puse în dezbaterea Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, care jalonează cu realism și fermitate calea înaintării țării noastre spre culmile civilizației și progresului.
delor de planificare. Lărgirea atribuțiilor unităților economice și instituțiilor cultural-științifice, a organelor locale de stat va contribui, fără îndoială, la aplicarea consecventă și deplină a principiului centralismului democratic. Dialectica aplicării acestui principiu este de așa natură că îmbinarea conducerii centralizate cu o substanțială dezvoltare a democratismului va contribui la sporirea mobilității întreprinderii, a inițiativelor organelor locale în îndeplinirea sarcinilor, pentru asigurarea unei eficiența ridicate.La baza tuturor măsurilor care se preconizează stau principii sănătoase, verificate de practica construcției socialiste, menite să pună mai bine în valoare avantajele noii orînduiri. Faptul că deciziile de importanță hotărîtoare rămîn în mîinile forurilor supreme ale partidului și statului arată grija deosebită pentru viitorul națiunii noastre ; ele sînt, totodată, o garanție a progresului rapid pe drumul unei vieți civilizate și mereu mai prospere.Sentimentul că tot ce se face, tot ce se preconizează în viitor vizează în cel mai înalt grad binele societății, creșterea bunăstării întregii populații este un sentiment nou, născut o dată cu noua societate pe care o construim sub conducerea partidului. Țelul suprem al partidului a fost și rămîne creșterea nivelului de trai material și cultural al tuturor oamenilor muncii, ridicarea României la nivelul țărilor celor mai avansate.Avîntul multilateral al forțelor de producție în anii construcției socialiste, introducerea largă în producție a științei și tehnicii moderne au sporit forța noastră în lupta cu natura, au creat premise trainice pentru sporirea avuției materiale, au făcut să crească venitul național. Pe această bazâ partidul și statul nostru au înfăptuit și înfăptuiesc un vast program de ridicare a standardului de viață. Numai în anul 1966 au fost date în folosință peste 50 000 apartamente convenționale din fondurile statului și s-au construit aproape 68 000 case din fonduri proprii. Sume mari, reprezentînd aproape un sfert din bugetul țării, au fost alocate pentru satisfacerea necesităților populației în domeniul în- vățămîntului, culturii, artei, sănătății și prevederilor sociale.Prin faptul că măsurile pe care le preconizăm vizează în cel mai înalt grad criteriul eficienței, ridicarea nivelului calitativ al între

gii noastre activități, ele vor contribui la creșterea continuă a nivelului de trai. în legătură cu a- ceasta, aș dori să remarc importanta deosebită pe care o are faptul că în intervențiile lor numeroși participanți la discuții au venit cu propuneri judicioase pe linia perfecționării pîrghiilor economice, îndeosebi a utilizării mai largi și adecvate a categoriilor valorice. A- cesta este un element în plus, care ne obligă la o abordare a problemelor conducerii în strînsă legătură cu cerințele vieții, nu în general, ci urmărind o reală și continuă rentabilizare a tuturor sectoarelor de activitate.Dragi tovarăși,Succesele istorice dobîndite în dezvoltarea țării, prefacerile a- dînci care au avut loc în economie, în activitatea statului, în fizionomia națiunii noastre socialiste sînt indisolubil legate de lupta clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii sub conducerea partidului. Unirea muncitorimii, țărănimii, intelectualității și celorlalte categorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, în jurul partidului, constituie factorul hotă- rîtor al marilor biruinți dobîndite de poporul nostru. întărirea continuă a acestei unități reprezintă garanția sigură a mersului victorios înainte pe drumul socialismului și comunismului.Una din cele mai importante victorii ale politicii marxist-leni- niste a partidului nostru, a orîn- duirii noastre socialiste este lichidarea oricăror forme de inegalitate, discriminare și asuprire națională, crearea condițiilor pentru afirmarea liberă, nestînjenită, în viața socială, a tuturor oamenilor

Permiteți-mi să-mi exprim de la bun început deplina adeziune la documentele pe care le dezbatem în acest înalt forum al partidului — Conferința Națională. întemein- du-se pe hotărîrile Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, aceste documente sînt expresia activității laborioase a conducerii partidului pentru perfecționarea conștientă, programatică a formelor și metodelor de activitate din sfera economică și socială, stabilirea lor în fiecare etapă în conformitate cu conținutul proceselor o- biective în viața țării noastre. Faptul că aceste documente au fost concepute și elaborate într-un spirit nou, profund științific, întemeiat pe fundamentul de granit al marxism-leninismului, aplicat creator la condițiile și posibilitățile concrete ale României, se datorește elaborării acestor măsuri în mod nemijlocit de către partid, de către conducerea sa, atrăgînd la această activitate cadre de specialitate, colective de oameni ai muncii.Documentele Plenarei din octombrie a.c. au fost primite cu profundă satisfacție și încredere de către oamenii muncii din regiunea Galați.Proiectul de Directive cu privire la perfecționarea organizării și conducerii economiei, ale cărei jaloane au fost stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, stabilește un ansamblu de măsuri care vizează ridicarea continuă a eficienței economice pe toate treptele activității de producție.Prin eforturile conjugate ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, prin creșterea competenței, puterii de mobilizare și dinamismului organizațiilor noastre de partid s-a reușit în acest an să se dea în funcțiune noi capacități de producție, iar producția industrială să crească de 3,2 ori față de cea a anului 1959.Pînă la finele lunii octombrie, planul producției industriale, al productivității muncii și planul de beneficii au fost depășite.Analiza temeinică a realităților scoase la iveală în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, coordonată de organele și organizațiile de partid, a pus în evidență imperfecțiunile existente în unele compartimente ale producției, precum și mari rezerve latente. Cele peste 1 000 de studii elaborate în cadrul acestei acțiuni în întreprinderile din regiunea Galați evidențiază posibilitatea obținerii pînă in 1970 a unui spor al producției industriale de peste 2.5 miliarde lei, o economie de circa 10 la sută din efectivul forței de 

muncii, indiferent de naționalitate. Profundul democratism al o- rînduirii noastre socialiste se manifestă și în aceea că ea nu s-a limitat ia proclamarea lichidării discriminărilor naționale, ci a asigurat aplicarea în viață a deplinei egalități în drepturi a tuituror oamenilor muncii indiferent de naționalitate.Pornind de la ideea că fără garantarea în fapt a dreptului la muncă nu poate exista nici libertate reală, nici egalitate în drepturi, partidul nostru a pus la temelia adevăratei egalități a cetățenilor patriei noastre dezvoltarea economică a tuturor regiunilor și raioanelor, îmbunătățirea continuă a repartizării teritoriale a forțelor de producție pe temelia trainică a continuării neabătute a industrializării țării. în legătură cu aceasta, consider că are o deosebită importanță teoretică și practică teza, înscrisă și în proiectul de Directive, potrivit căreia problemele care angajează răspunderea pentru evoluția societății noastre pot fi soluționate în mod optim numai ținîn- du-se seama de dezvoltarea economiei naționale ca un complex unitar. Cerința formulată de Congresul al IX-lea de a îmbina politica de ridicare a regiunilor și raioanelor mai slab dezvoltate cu criteriile de eficiență economică își găsește o vie concretizare în documentele pe care le dezbatem în Conferința Națională. Apreciez în mod deosebit felul în care partidul nostru se preocupă continuu de armonizarea problemelor generale pe care le ridică construcția socialistă cu cerințele ridicării pe o treaptă mai înaltă a fiecărui colțișor din țara noastră.Aprobarea unanimă de către masele de oameni ai muncii, indiferent de naționalitate, a proiectului 
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CONSTANTIN DĂSCĂLESCUmuncă prevăzut pentru acest an, precum și importante beneficii.Un loc central în a- ceste studii îl ocupă costurile de producție, care, în regiunea noastră, sînt destul de ridicate. Un calcul sumar ne-a demonstrat că depășirea cheltuielilor materiale și a cheltuielilor neproductive care au loc în cursul unui an de producție în întreprinderile regiunii e- chivalează cu coștul a 3 cargouri de 4 500 tone sau 500 rulouri compre- soaire. Aceasta înseamnă destul de mult pentru economia națională, și de aceea, continuăm să luăm măsuri pentru ca organizațiile de partid, comuniștii, fiecare om al muncii să se preocupe cu toată atenția de economisirea cu grijă a metalului, a celorlalte materii prime și materiale, să-și sporească preocuparea pentru introducerea noilor tehnologii, diversificarea producției, perfecționarea performanțelor la produsele aflate în fabricație, să lupte pentru reducerea cheltuielilor nee- conomicoase, înlăturarea rebuturilor, rentabilizarea fiecărui produs, întreprinderile prelucrătoare și mai ales cele de construcții înregistrează un consum exagerat de metal. Numai pe șantierele Combinatului Siderurgic acesta se ridică la a- proape 12 000 tone peste normativ. După părerea unora dintre constructori, amploarea și proporțiile obiectivelor ar justifica, chipurile, această depășire. Punctul lor de vedere este evident îngust, abordat exclusiv de pe poziția consumatorului pe care nu-1 interesează restul cerințelor economiei și care nu are în vedere faptul că regiunea noastră este și consumator și producător de metal.Ritmul accelerat în care trebuie să se dezvolte industria țării noastre, nevoile actuale ale economiei cer imperios folosirea cît mai deplină și mai judicioasă a capacităților de producție existente în fiecare întreprindere, în fiecare celulă de bază în care se realizea

Directivelor cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, a principiilor de bază ale îmbunătățirii organizării administrativ-teritoriale a țării, ca și a celorlalte documente adoptate de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din octombrie 1967 reprezintă o manifestare grăitoare a unității întregului popor în jurul partidului, al Comitetului său Central. Aceasta constituie, tovarăși, o puternică garanție că măsurile preconizate sînt nu numai necesare, dar și pe deplin realizabile. Unitatea poporului în jurul partidului este astăzi mai puternică decît oricînd, reprezintă o însemnată forță motrice a edificării și maturizării noii societăți. Faptul că politica partidului și statului nostru este însușită și urmată de masele largi de oameni ai muncii, de întregul nostru popor, ne permite să dezbatem în colectiv toate hotărîrile de importanță majoră. Fiecare om se simte astfel părtaș la această uriașă construcție și își mobilizează toate forțele pentru ridicarea țării pe treptele înalte ale civilizației.Nu pot să termin, tovarăși, fără a-mi exprima bucuria și mîndria pentru marile realizări obținute în acești ani, pentru faptul că am a- vut fericita posibilitate de a fi părtaș la aceste biruinți. Sînt convins că actuala Conferință Națională a partidului marchează, prin largile perspective ce le deschide progresului nostru multilateral, un moment de excepțională însemnătate. România socialistă urcă astfel, sub conducerea Partidului Comunist Român, noi trepte în rîn- dul țărilor avansate. (Cuvintarea 
a fost subliniată prin vii și puter
nice aplauze).

ză producția materială. Analizele și studiile detaliate pe care le-am făcut ne-au arătat că indicii de folosire a mașinilor și instalațiilor sînt în continuă creștere, atingînd valori între 102—105 la sută. Cu toate acestea, avem unele întreprinderi, de regulă noi, unde din cauza deselor întreruperi în funcționare sau a unui slab coeficient al schimburilor nu s-au atins încă parametrii proiectați, sau unde indicii de folosire nu reprezintă decît maximum 60 la sută.Sarcinile de creștere a producției și productivității muncii în actualul plan cincinal impun o riguroasă gospodărire a fondului de timp, în acest domeniu și în regiunea Galați sînt mari rezerve. Cu toate că am obținut progrese sensibile în această direcție, totuși, anul a- cesta s-au înregistrat peste un milion om-ore absențe, învoiri șl întreruperi din producție. Din cauza unei slabe combativități se mai întîlnesc cazuri cînd, față de cei care vor să ia mai mult decît dau societății, se adoptă o atitudine de îngăduință. Evident că tolerarea unor asemenea manifestări nu servește societății noastre, și de aceea va trebui să acționăm cu mai multă hotărîre pentru eliminarea lor. înlăturarea acestor neajunsuri cere o activitate susținută, competentă, o- perativă și perseverentă a organizațiilor noastre de partid, a tuturor comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii din regiune pentru stimularea inițiativei * creatoare, exigenței și răspunderii față de situația unității din care fac parte. Sîntem pe deplin conștienți că activitatea fiecărei unități, mică sau mare, depinde în ultimă instanță de activitatea fiecărei organizații de partid, a fiecărui comunist în parte, de combativitatea și operativitatea cu care vor acționa, de pasiunea și devotamentul cu care vor milita pentru înfăptuirea liniei partidului.Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a subliniat în mod just că problema eficacității economice a lucrărilor de investiții nu a stat întotdeauna în centrul preocupărilor organelor economice. Și în regiunea noastră studierea insuficientă a soluțiilor în faza de fundamentare a investițiilor a avut repercusiuni mai tîrziu, în faza de construcție, asupra costurilor acestora sau a termenului de dare în funcțiune. La Combinatul de fibre

artificiale din Brăila, bunăoară, modificarea repetată pe parcurs â costurilor investițiilor a avut ca urmare scăderea rentabilității proiectate de peste 4 ori, iar termenul de recuperare a investițiilor a crescut extrem de mult. Din aceleași cauze, la un număr de 6 obiective creșterea costului investițiilor față de sumele inițial aprobate se ridică la aproape 400 milioane lei. Se înțelege că asemenea practici nu concordă cu spiritul proiectului de Directive, cu linia pe care o urmăm pentru a obține maximum de rezultate din ceea ce investim. Conștienți de marea răspundere care ne revine pe această linie, vom orienta eforturile organizațiilor de partid din construcții, ale tuturor muncitorilor și cadrelor tehnice de conducere spre a lua cele mai potrivite măsuri tehnice și organizatorice pentru atingerea în termenele cele mai scurte a parametrilor proiectați.în proiectul de Directive sînt prevăzute îndatoriri noi pentru organele de partid în ceea ce privește participarea reprezentanților lor la conducerea activității noilor organe economice ce se vor crea. Această prevedere are menirea să apropie și mai mult conducerea politică de producție, să angajeze mai direct organele de partid în îndrumarea și orientarea activității economice. Consider că această prevedere stipulată în Directive este de mare actualitate, deoarece în activitatea practică pe care o desfășoară organele și organizațiile de partid din regiune în conducerea economiei am întîlnit cazuri cînd din dorința firească de a îndeplini la termen și de a depăși sarcinile din planul economic unele comitete de partid și organizații de bază au preluat din atribuțiile conducerilor tehnico-administrative. Această substituire are repercusiuni negative asupra muncii de partid, deoarece preluînd sarcini care nu le aparțin direct, organizațiile de partid respective nu mai au puterea necesară de mobilizare a maselor, se pierd în rezolvarea unor probleme administrative și scapă din vedere perspectiva conducerii politice.Perfecționarea activității economice, la nivelul fiecărei unități, presupune în mod obligatoriu perfecționarea controlului și îndrumării de către partid. De aceea, consider pe deplin justificată și binevenită propunerea cuprinsă în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu de creare a comisiilor economice județene. Lucrînd sub conducerea directă a comitetelor județene de partid, aceste comisii vor putea cunoaște mult mai temeinic și aprofundat situația fiecărei unități, vor fi în măsură să propună soluții bine fundamentate,. în deplină cunoștință de cauză, să exercite un control temeinic și operativ asupra tuturor unităților economice de pe teritoriul județului. înfăptuirea sarcinilor importante pe care le va adopta Conferința Națională va necesita creșterea continuă a rolului conducător al organelor și organizațiilor noastre de partid, îmbunătățirea stilului și metodelor lor de muncă. Considerăm că este de datoria noastră să dezvoltăm la fiecare membru de partid, la fiecare om al muncii, simțul de răspundere pentru interesul colectivității, conștiința înaltei răspunderi pentru înfăptuirea obiectivelor pe care le va adopta Conferința.Documentele pe care Conferința le dezbate urmează în mod consecvent linia politică generală a partidului nostru, politică ce a che- zășuit toate succesele de pînă acum în construirea noii orînduiri, ele dobîndind o profundă semnificație în viața internațională, contribuind la creșterea prestigiului poporului și țării noastre în lume, la întărirea sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, la a- părarea cauzei păcii, independenței și securității popoarelor.Asigurăm Conferința Națională a partidului, Comitetul Central al partidului nostru că vom lupta cu abnegație și devotament consa- crîndu-ne întreaga putere de muncă, energie și pasiune pentru înfăptuirea mărețelor obiective trasate de Congresul al IX-lea al partidului, a hotărîrilor ce se vor a- dopta de Conferința Națională, conștienți fiind că astfel ne aducem contribuția la înflorirea și prosperitatea națiunii noastre socialiste, la triumful cauzei păcii șl socialismului în lume.
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Conferința Națională a Partidului Comunist Român
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE VÎLCU

Dragi tovarăși,Măsurile care formează obiectul dezbaterilor în Conferința Națională a partidului au o însemnătate principială deosebită pentru toate ramurile economiei, influențează hotărîtor toate sectoarele de activitate și au implicații largi asupra societății noastre socialiste în ansamblul ei. Agricultura se află într-o situație avantajoasă față de alte ramuri, întrucît, după Congresul al IX-lea al partidului, conducerea partidului s-a ocupat cu stăruință și pe un front larg de problemele majore ale dezvoltării bazei tehnico-materiale, a îmbunătățirii conducerii și planificării ei. Măsurile care se preconizează în documentele prezentate Conferinței se vor răsfrînge, fără îndoială, în mod pozitiv asupra perfecționării în continuare a conducerii agriculturii. Aplicarea lor într-o seamă de domenii, printre care se numără și agricultura, exprimă în mod convingător importanța deosebită a perfecționării conducerii și planificării pentru ridicarea nivelului calitativ al întregii noastre activități economice.Este bine cunoscut că preocuparea conducerii partidului nostru de a integra agricultura în procesul legic al dezvoltării economiei naționale în ansamblul ei a dus la crearea uniunilor cooperatiste — formă originală de atragere a maselor largi ale țărănimii la conducerea agriculturii. Experiența de pînă acum ne arată viabilitatea măsurilor luate, eficiența lor pentru sporirea producției agricole și consolidarea economico-organizatorică a cooperativelor. Prin munca rodnică depusă de țărănimea cooperatistă, producția globală a cooperativelor agricole a crescut în anul 1966 față de 1965 cu 4,8 miliarde lei. în ultimii doi ani s-a realizat cea mai mare producție de cereale de la încheierea cooperativizării, au crescut efectivele de animale și producțiile în zootehnie. Averea obștească a crescut în 1966 față de 1965 cu 16 la sută.Aceste succese au permis sporirea aportului agriculturii cooperatiste la formarea fondului central de produse agricole. Cantitățile de grîu vîndute statului au crescut în acest an cu 28,8 la sută față de1966, cele de carne cu 27,2 la sută, lapte de vacă cu 10 la sută, lînă cu 10,8 la sută. Pe această bază, în1967, veniturile cooperativelor se vor dubla față de 1962, iar față de anul trecut ele vor crește cu circa 18 la sută.Corespunzător sporirii producției, a veniturilor și averii obștești, a crescut nivelul de trai al membrilor cooperatori. Se rezolvă cu succes o seamă de probleme social- culturale, deosebit de importante pentru creșterea bunăstării țărănimii și ridicarea gradului de civilizație a satului cooperativizat. Pe a- ceastă linie este de menționat, în primul rînd, faptul că, începînd de la 1 ianuarie 1967, peste 1200 000 țărani cooperatori primesc pensie, găsindu-și astfel rezolvarea una dintre cele mai importante probleme sociale ale țărănimii.Propunerea ca reprezentanții organizațiilor de masă să participe în calitate de miniștri la activitatea guvernului constituie o înaltă prețuire acordată rolului pe care ele îl au în viața societății și o nouă expresie a democrației noastre socialiste, ceea ce va crea condiții ca în soluționarea tuturor problemelor majore să se folosească experiența acumulată, să se țină mai bine seama de cerințele și preocupările maselor.
Tovarășl,Deși dinamica pe ultimii ani a Indicatorilor economici din cooperativele agricole reliefează o dezvoltare ascendentă a economiei cooperatiste, trebuie să arătăm că rezultatele obținute nu sînt la nivelul bazei tehnico-materiale în continuă creștere și perfecționare, nu reflectă rezervele și potențialul ridicat al agriculturii cooperatiste. Ținînd seama de acest lucru, consider pe deplin întemeiată aprecierea din raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu că agricultura poate și trebuie să-și aducă pe viitor o contribuție mai mare la dezvoltarea economiei naționale, la sporirea a- cumulărilor socialiste.Conducerea partidului a atras în repetate rînduri atenția ca în planificarea producției cooperativelor agricole să se țină seama de condițiile concrete ale fiecărei unități. Totuși, trebuie spus că nici consiliile agricole și nici uniunile cooperatiste nu au reușit să aplice peste tot. în practică, principiile și indicațiile stabilite. S-a a

juns astfel, la situația că unele cooperative, care an de an obțin producții mari, să-și prevadă prin plan sarcini sub posibilitățile lor, în timp ce altora li se cere să cultive plante care nu dau cele mai bune rezultate.Consider că, împreună cu uniunile cooperatiste, consiliile agricole vor trebui să la in continuare măsuri pentru îndeplinirea indicațiilor conducerii partidului, să-și îmbunătățească substanțial activitatea pe linia repartizării mai judicioase, pe zone și u- nități, a sarcinilor de plan.Aș dori să mă opresc, pe scurt, și la o altă problemă esențială a agriculturii noastre, și anume folosirea rațională a pămîntului. în acest domeniu au existat și există încă serioase neajunsuri. An de an se scot din circuitul agricol însemnate suprafețe de teren, de multe ori fără nici o justificare, iar în unele cazuri suprafețele folosite pentru diferitele obiective industriale depășesc nevoile reale ale acestora. Ca urmare a acestor deficiențe, numai în perioada 1962—1966 suprafața arabilă a cooperativelor agricole a fost diminuată cu peste 150 000 ha. Socotesc că este timpul să Inițiem a- doptarea de către Marea Adunare Națională a unei legi care să reglementeze modul de gospodărire a fondului funciar.Un vast sector de activitate din cooperativele agricole, unde există rezerve inepuizabile de sporire a producției, îl constituie îmbunătățirile funciare. Este știut că în ultimii ani conducerea partidului nostru s-a preocupat deosebit de mult de extinderea și dezvoltarea tuturor lucrărilor de îmbunătățiri funciare, considerîndu-le ca unul din factorii de bază ai intensificării producției agricole.Cooperativele agricole au îmbrățișat cu entuziasm măsurile inițiate în această direcție de eătre conducerea partidului, în unele regiuni ea București, Oltenia, Galați, Dobrogea, executarea acestor lucrări transformîndu-se într-o acțiune de masă. în ultimii doi ani, cooperativele agricole au executat, cu posibilități locale, amenajări pentru Irigații pe o suprafață de circa 200 000 ha. Multe din suprafețe au fost amenajate prin organizarea de acțiuni intercooperatis- te. Uniunile eooperatiste vor asigura, în continuare, organizarea mai temeinică în cooperative a tuturor lucrărilor de îmbunătățiri funciare, urmărind ca acestea să fie folosite cu maximum de eficiență. Dacă și eforturile ministerelor și altor organe centrale, care livrează cooperativelor agregatele
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI HAJDU GYOzO

Vă rog să-mi permiteți ca de la această sărbătorească tribună să mă adresez dumneavoastră în calitatea mea de scriitor maghiar din România. Sînt de cincisprezece ani redactor al revistei literare de limba maghiară, „Igaz Szo“, revistă a Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România, care apare la Tîrgu Mureș. Cu permisiunea dumneavoastră, aș începe participarea mea la aceste dezbateri cu o mărturisire î sînt emoționat și, ca să fiu sincer, nu dintr-un singur motiv.Cu proaspete și minunate impresii stau aici, în aceste clipe, în fața tuturor participanților la Conferința Națională a partidului. Am avut marea bucurie să petrec patru luni în Oceanul Atlantic, pe vasul nostru oceanic „Galați", printre muncitorii, tehnicienii și marinarii noștri, de unde, de la zece mii kilometri depărtare, muncind eroic între valurile imense, trimiteam fără încetare, în fiecare clipă, bătăile inimilor noastre patriei dragi, pă- mîntului natal.Dar acum nu sînt emoționat atît

ȘÎ fiîntr-un mai Inagricole

în cît 
a co-

și utilajele necesare executării folosirii acestor amenajări, ar pe măsura preocupărilor conducerii partidului, am obține timp scurt rezultate mult semnate.Ridicarea cooperativelor la nivelul cerințelor economiei naționale depinde într-o măsură hotărîtoare de organizarea muncii și de creșterea cointeresării materiale a membrilor cooperatori. Este necesar ca, în continuare, să ne ocupăm de îmbunătățirea și perfecționarea organizării muncii cooperative, să stabilim forme mai eficiente de cointeresare membrilor cooperatori, care să respundă actualului stadiu de dezvoltare a cooperativelor agricole, specificului economio al unităților din diferite zone.Un factor important în sporirea veniturilor bănești va trebui să-1 constituie dezvoltarea puternică a legumiculturii, viticulturii, pomi- culturii și zootehniei — sectoare în care producțiile obținute nu sînt pe măsura posibilităților existente în cooperative. Pentru realizarea a- cestui obiectiv, eforturile principale ale uniunilor cooperatiste vor trebui îndreptate spre dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-ma- teriale de producție. în această direcție, extinderea de sere și solarii, dezvoltarea plantațiilor intensive de vie și pomi, folosirea pe scară largă în aceste sectoare a mecanizării și irigării, a electrificării și a alimentărilor cu apă în sectorul zootehnic sînt principalele sarcini pe care va trebui să le rezolvăm în perioada ce urmează.Un domeniu larg de activitate al uniunilor îl constituie investițiile și construcțiile în cooperativele agricole de producție. Pe linia folosirii lor eficiente, au fost organizate în cooperativele agricole de producție un număr însemnat de îngrășătoril de animale, s-a trecut la construirea de sere și solarii, ateliere inter- cooperatiste de reparații, numeroase construcții agrozootehnice și altele.Pe baza indicațiilor date de conducerea partidului. Uniunea Națională a luat unele măsuri în vederea concentrării fondurilor de investiții pe cele mai importante obiective productive și care să asigure o eficiență economică sporită. Anallzînd situația investițiilor din sectorul cooperatist, Comitetul executiv al Uniunii Naționale a a- juns la concluzia că una din căile cele mai importante, prin care se poate înfăptui concentrarea fondurilor, este construirea prin asociere, din fondurile cooperativelor a- gricole, a unor obiective productive de mare eficientă economică, cum sînt: fabrici de furaje combinate, unități de prelucrare și semiindus- trializare a unor produse agricole, sere cu încălzire tehnică și alte obiective, pentru realizarea cărora ne vom concentra toate forțele.Un sector în care cooperativele agricole dispun de resurse și posibilități inepuizabile pentru sporirea 
dln cauza amintirilor ce le port în mine, ci în primul rînd pentru tot ce am găsit la întoarcerea noastră acasă. Mă gîndesc înainte de toate la minunatul avînt prin care muncitorii patriei noastre — fără deosebire de naționalitate — au salutat documentele Plenarei Comitetului Central din 5—6 octombrie dezbătute creator de întreaga țară. A- cesta este motivul emoției pe care o simt. El poate fi exprimat pe scurt i unitatea dintre popor, patrie și partidul comunist Ori de cîte ori vorbim de această unitate, noi, scriitorii, trebuie să știm să ne exprimăm cele mai profunde sentimente, sincera recunoștință și dragostea ce ne umplu inimile pentru căminul nostru comun, pentru adevărata patrie i Republica Socialistă Ro- forța ei conducătoare imânia și Partidul Comunist Român.Noi, scriitorii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, împreună cu întregul nostru popor, mărturisim cu deplină convingere că recentele documente de partid supuse discuției sînt dovezi grăitoare ale creatoarei politici mar- xist-leniniste a partidului nostru. Poporul muncitor a luat cunoștință cu adîncă mulțumire de aceste documente. Ele ne-au convins încă o dată pe noi toți că politica științific întemeiată și consecvent revoluționară a Partidului Comunist Român concentrează într-o unitate de granit uriașa forță creatoare a maselor de oameni ai muncii. în fruntea poporului nostru se află un partid puternic, strîns unit, disciplinat și combativ, legat prin mii de fire de clasa muncitoare, de întreg poporul — iată ce ilustrează minunatul program de luptă și activitate concretizat în proiectul de Directive și în celelalte documente care servesc împlinirii țelurilor stabilite de Congresul al IX-lea. Realismul profund și fundamentarea științifică a obiectivelor, trăsături caracteristice ale acestor docu- 

veniturilor și căruia trebuie să 1 se acorde o atenție sporită în viitorii ani este acela al activităților anexe și al prestărilor de servicii. Față de o producție globală de 526 milioane lei, realizată în 1966 din a- ceste activități, ne propunem ca în 1970 să ajungem la cel puțin 2 miliarde lei.în ultimii ani s-a îmbunătățit simțitor activitatea de valorificare a produselor agricole. Faptul că relațiile dintre cooperative și organizațiile contractante sint stabilite pe baze comerciale, că statul este un cumpărător ferm al întregului disponibil de produse agricole, creează cooperativelor condiții deosebit de avantajoase pentru creșterea producției și valorificarea superioară a produselor. Dar și în acest domeniu mai sînt multe de făcut, îndeosebi pe linia întăririi disciplinei contractuale și a simplificării sistemului Existența delegați ai organizații cooperative pentru încheierea de contracte, creează greutăți unităților în desfășurarea procesului de producție, mărind totodată cheltuielile organizațiilor contractante. Va trebui să studiem mai atent aceste probleme și să stabilim, împreună cu organizațiile interesate, cele mai potrivite măsuri care să determine creșterea eficienței în activitatea de valorificare a produselor agricole.

actual de contractare, unul număr mare de diferitelor ministere și centrale, care vin în

Tovarăși,înfăptuirea măsurilor initiate cu privire la sistematizarea localităților rurale are o importantă hotă- rîtoare pentru dezvoltarea multilaterală a vieții rurale, pentru descătușarea uriașelor rezerve de car» dispune agricultura cooperatistă.Prin crearea unor comune puternice, cu un ridicat potential economic, se realizează condiții deosebit de favorabile pentru creșterea gradului de intensificare a producției agricole prin folosirea mai rațională a terenului agricol, extinderea pe scară mai largă a mecanizării, electrificării, amplasarea mai judicioasă a obiectivelor de investiții. Se vor asigura, de asemenea, condiții mult mai prielnice pentru desfășurarea de acțiuni intercoope- ratiste și întărirea relațiilor cu diferite organizații de stat și cooperatiste situate pe teritoriul aceleiași comune. Totodată, măsurile preconizate vor conduce treptat la schimbarea radicală a înfățișării satelor noastre sub raportul dezvoltării construcțiilor social-culturale și tehnico-edilitare, asigurînd creșterea continuă.a gradului de civilizație a țărănimii noastre.Exprimîndu-rie adeziunea deplină față de importantele documente pe care le dezbatem, uniunile cooperatiste, întreaga noastră țărănime vor munci cu și mal multă perseverență pentru aplicarea în viață a hotărîrilor Conferinței, fiind ferm convinse că ele vor duce Ia obținerea unor noi și importante succese pe drumul înaintării neabătute a patriei noastre spre culmile progresului și prosperității poporului român.
(Cuvintarea a fost subliniată 

prin vii și puternice aplauze).

mente, adeveresc în mod strălucit că Comitetul Central al Partidului Comunist Român slujește interesele primordiale ale poporului, cu- noscînd cu precizie necesitățile șl aspirațiile oamenilor muncii, conduce cu exemplară pricepere și siguranță partidul, fructificînd o bogată experiență istorică și aplicînd învățătura marxist-leninistă la condițiile concrete ale țării noastre, călăuzește întregul popor pe drumul însorit al înfloririi patriei și al bunăstării milioanelor de oameni ai muncii.Pot să afirm din toată inima că, împreună cu întreg poporul, intelectualitatea maghiară din țara noastră poartă un sentiment de profundă recunoștință pentru grija permanentă cu care Comitetul Central al Partidului Comunist Român, personal tovarășul secretar general, Nicolae Ceaușescu, se ocupă de toate problemele legate de întărirea frăției de nezdruncinat dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. Cu inima curată mărturisim că nouă ne este deosebit.de dragă frăția de nezdruncinat cu poporul român. Stăm în fața lumii cu fruntea ridicată, pentru că patria noastră. Republica Socialistă România, e acea patrie unde toți menii muncii, fără deosebire naționalitate. ’ .egalitate și frăție. Sîntem mîn- dri pentru 2_.___ 2 .nostru, Partidul Comunist Român, a luptat neclintit de la înființarea sa și pînă în prezent pentru unitatea de nezdruncinat dintre muncitori, țărani și intelectuali, fără deosebire de naționalitate, avînd ca principiu de bază deplina egalitate în drepturi.Pentru naționalitățile conlocuitoare nu poate exista o bază mai trainică a prieteniei și frăției cu poporul român decît adevărul că eminentul nostru partid, Partidul Comunist Român, este călăuzit de principiile învățăturii marxist-le- niniste. a căror aplicare a dus la rezolvarea problemei

oa- de trăieso în deplinăfaptul că partidul

în mod exemplar a _______ naționale în patria noastră. în fabrici și uzine, șantiere și ogoare, în toate ramurile de activitate, poporul salută cu avînt creator Conferința Națională a partidului în această nobilă muncă patriotică fiii poporului român și cei ai naționalităților conlocuitoare muncesc și luptă cot la cot. Con-

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ILIE VERDEȚ

Stimați tovarăși.Expresie a unui profund democratism, Conferința Națională a Partidului Comunist Român este chemată să dezbată și să aprobe programul perfecționării multilaterale a sistemului nostru economic, a întregii vieți sociale a țării. Izvorîte din realitățile și nevoile țării noastre, principiile care stau la baza măsurilor preconizate au întrunit în perioada premergătoare conferinței adeziunea entuziastă a întregului partid, a întregului nostru popor.înglobate într-o viziune de ansamblu asupra dezvoltării României în anii revoluției populare, într-o largă perspectivă istorică asupra socialismului, prevederile celor două documente au primit în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu o adîncă și cuprinzătoare fundamentare. Prin măsurile preconizate, prin tezele formulate în raport în legătură cu rolul partidului, al statului, evoluția proprietății socialiste, rolul planificării — Partidul Comunist Român aduce o importantă contribuție la dezvoltarea teoriei și practicii socialismului.Prevederile celor două proiecte supuse dezbaterii au fost concepute și urmează să fie aplicate în condițiile unui avînt puternic și susținut al tuturor ramurilor economiei naționale. Dezvoltarea economică rapidă înregistrată în întreaga perioadă a construcției socialiste continuă la un nivel calitativ superior în cadrul actualului cincinal. în industrie și în agricultură. în toate ramurile economiei naționale, realizările obținute în 1966 și 1967 întrec prevederile planului. Crește în ritmuri înalte productivitatea muncii, se reduc sistematic cheltuielile și costurile de producție. Se intensifică participarea țării noastre la circuitul economic mondial.Socialismul, devenit în țara noastră forma unică a organizării sociale, se sprijină în prezent pe o bază materială puternică, în continuă diversificare, în care un loc tot mai important ocupă ramurile moderne, hotărîtoare pentru pro- 
secvența politicii marxist-leniniste 
a partidului în problema națională 
a asigurat naționalităților conlocuitoare deplina egalitate în drepturi cu poporul român, egalitate consfințită în Constituția Republicii Socialiste România Această fraternitate și deplină egalitate în drepturi se vădește în faptul că oameni ai muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare se află alături de fiii poporului român în toate domeniile activității economice și culturale, în munca de partid și de stat. „Omul potrivit la locul potrivit 1“ — spune o veche zicală românească în patria noastră, toți cetățenii, indiferent de naționalitate, își pot desfășura activitatea creatoare, în cele mai favorabile condiții, slujind la locul cel mai potrivit, cu capacitățile de care dispun, cauza construcției socialistePolitica înțeleaptă și rodnică a partidului în problema națională se concretizează și în dezvoltarea culturii socialiste în patria noastră. Naționalităților conlocuitoare li se asigură folosirea liberă a limbii materne, învățămîntul în limba maternă ; apar, de asemenea, cărți, reviste și ziare, funcționează teatre, cămine culturale și emisiuni ale posturilor de radio în limbile naționalităților conlocuitoare. Educația tineretului și activitatea culturală desfășurată în limbile naționalităților conlocuitoare fac parte integrantă din munca de creație și educație menită să asigure înflorirea culturii unitare socialiste în Republica Socialistă România. Obiectivele acestei activități creatoare și educative sînt determinate de însăși noua bază socialistă, de necesitățile desăvîrșirii construcției socialiste Cultura socialistă a poporului român și a naționalităților conlocuitoare se dezvoltă pe temeiul acelorași factori economici și politici, oglindind și dezvoltînd mai departe aceeași bază economică.Unitatea de nezdruncinat dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare este o victorie istorică a orînduirii noastre socialiste. Această victorie s-a născut și fundamentat în lupta comună. Gyulai Pala, un literat maghiar, ardelean. progresist de mare prestigiu, scria la mijlocul secolului trecut . ..De veacuri, români și maghiari suferă și se bucură împreună Și nu numai numele unui singur român

cialiste și

greșul întregii economii. Dispunem de un mare număr de unități economice echipate la nivelul tehnicii contemporane, de un bogat și valoros fond de cadre tehnice și economice în aceste condiții este nu numai necesar, dar și posibil ca formele și metodele de organizare și conducere să fie puse în acord cu treapta de maturitate a orînduirii noastre, să fie eliberate de elemente caracteristice unor faze depășite, de unele concepții și practici care în viață s-au dovedit contrare cerințelor unei activități economice eficiente.Dialectica istoriei, confirmată de practică, arată că nici în perioada cuceririi puterii politice, nici în procesul trecerii de la capitalism la socialism, nici în perioada de- săvîrșirii construcției so- nici după aceea, dezvoltarea ascendentă a societății nu poate fi un proces spontan. Eforturile claselor celor mai progresiste, ale maselor largi, ale națiunii trebuie îndrumate necontenit în direcția realizării u- nor țeluri unice stabilite de singura forță socială înarmată cu ideologia marxist-leninistă și care concentrează în rîndurile sale pe cei mai buni fii ai poporului — partidul comunist. Complexitatea crescîndă a operei de edificare a noii societăți impune creșterea necontenită a rolului conducător al partidului. Pentru a-și îndeplini pînă la capăt misiunea pe care și-a asumat-o, a răspunde încrederii cu care a fost investit de popor, de națiune, partidul trebuie să se ridice în fiecare etapă la înălțimea răspunderii și obligațiilor sale sporite. Unul din meritele principale ale documentelor pe care le dezbatem este că pornind de la imperativele evoluției conștiente a societății socialiste, ele asigură condițiile pentru creșterea rolului conducător al partidului. Va spori participarea întregului partid la elaborarea liniei politice generale, la soluționarea tuturor problemelor vitale pentru viitorul țării, al națiunii. Activitatea de conducere și îndrumare a întregii vieți sociale de către Comitetul Central și organele lui colective se va îmbunătăți prin eliminarea paralelismelor și suprapunerilor care există în munca Comitetului Executiv și a Consiliului de Miniștri, prin promovarea consecventă a relațiilor directe între conducerea partidului și guvernului și conducerile organizațiilor de masă, ale ministerelor și organelor centrale.în lumina necesității de a asigura creșterea rolului conducător al partidului în toate domeniile vieții sociale, apreciez ca absolut logică și susțin cu toată hotărîrea și căldura propunerea făcută de tovarășul Chivu Stoica ca în fruntea organului suprem al puterii de stat să fie secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae CeaușescuPentru marxiști-leniniști este un adevăr indiscutabil că proprietatea 
strălucește pe paginile istoriei maghiare... Dacă sîntem fii ai aceleiași mame, de ce să nu fim frați ?“ Nicolae Filimon, peste cîțiva ani, de parcă ar fi răspuns colegului său maghiar, exclama i „Noi, ce locuim aici, români și maghiari, sîntem frați în nenorocire".Da, într-adevăr, noi, muncitorii români, maghiari, germani și de alte naționalități ce trăim în a- ceastă patrie sîntem cu adevărat frați, dar victoriile obținute în decursul celor două decenii trecute dovedesc că frăția noastră constă nu în nenorocire, ci în fericirea de a sluji patria noastră liberă, comună, în înfăptuirea propriului nostru viitor socialist.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Român, a arătat în raportul prezentat la Congresul al IX-lea că poporul român și naționalitățile conlocuitoare, prin lupta și munca comună, au devenit pe veci frați și astăzi alcătuiesc marea familie a României socialiste. La această masă a marii familii își are locul său fiecare om ce muncește cinstit și cu devotament. La această masă ne ocupăm locurile noastre în aceeași măsură ; de aceea strălucesc ochii, de aceea bat împreună inimile, „în marea noastră familie", pentru că sîntem fiii unei singure mame: Republica Socialistă România.Scriitorii din Tîrgu Mureș, ca și cei din toată țara, sînt însuflețiți de un ideal comun și urmăresc același scop. Slujirea cauzei noastre comune — desăvîrșirea construcției socialiste, dragostea și atașamentul fierbinte față de patria noastră socialistă asigură unitatea de granit și sudează într-o comunitate frățească pe scriitorii români și ai naționalităților conlocuitoare. Sîntem fericiți că putem cînta înt.r-un cor impunător, avînd în primele rînduri maeștri străluciți ai condeiului ca Zaharia Stan- cu, Mihai Beniuc, Demostene Botez, Victor Eftimiu, Kovacs GyOrgy, Năgy Istvan, Horvath Imre, Szem- ler Fereno și mulți alții, fiindcă experiența a două decenii dovedește un mare adevăr, și anume : cîntînd împreună, glasul nostru răsună mai tare, mai curat, nuanțele naționale specifice melodiilor noastre sînt și ele mai frumoase, mai bogate, mai expresive. 

socialistă asupra mijloacelor de producție este superioară oricărei forme de proprietate privată. Valorificarea deplină a avantajelor ei impune ca economia națională să se dezvolte în mod unitar, ca pîrghiile hotărîtoare ale acestei dezvoltări să fie concentrate în mîinile statului socialist. Numai astfel putem înainta spre țelurile noastre finale pe drumul cel mai scurt, asigura utilizarea tot mai eficientă a resurselor țării, putem să întărim necontenit bazele economice ale suveranității naționale.Așa cum se subliniază în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, statul nostru socialist va continua să joace un rol deosebit de important în viața societății într-o lungă perspectivă istorică, în această optică, măsurile de perfecționare a organelor de stat, de la organele supreme ale puterii și administrației de stat și pînă la organele locale, au o deosebită importanță, ele permițînd dezvoltarea continuă a funcțiilor econo- mico-organizatorice ale statului, potrivit sarcinilor tot mai complexe ce-i revin în desăvîrșirea construcției socialiste.Din concepția partidului nostru despre legitățile dezvoltării societății socialiste decurge în mod logic menținerea centralismului democratic drept principiu organizatoric fundamental al statului, al întregii vieți sociale. Aplicat într-o structură organizatorică mai simplă, care apropie conducerea de producție, în condițiile perfecționării planificării, ale dezvoltării și generalizării gestiunii economice, în condițiile creșterii rolului factorilor econo- mico-financiari, acest principiu dobîndește o expresie calitativ superioară. El permite să se asigure atît întărirea conducerii centralizate a economiei naționale, cît și extinderea atribuțiilor și competențelor unităților economice.Ridicarea eficienței întregii activități economice ca urmare a perfecționării conducerii și planificării economiei naționale este strîns legată de înlăturarea fenomenelor de centralism excesiv, a formelor birocratice în activitatea unor organe și organisme economice, a manifestărilor de subiectivism și voluntarism în elaborarea unor decizii economice. Este o realitate că în ultimii 7 ani, numărul direcțiilor generale și al direcțiilor din ministere și instituții centrale a crescut cu 65 la sută, al oficiilor — cu 88 la sută, al serviciilor cu 69 la sută. în aceeași perioadă în cadrul acestor organe personalul cu funcții de conducere (de la șef de birou la director general) s-a majorat cu 76 la sută. Aceasta oglindește, între altele, tendința de a răspunde la creșterea volumului activității, la noile sarcini și probleme prin crearea nu întotdeauna justificată a unor noi organe, prin amplificarea aparatului de stat.în multe împrejurări, atunci cînd s-a constatat că în diverse verigi au fost adoptate decizii eronate, în loc să se analizeze temeinic cauzele și să se ia măsuri de remediere, dreptul de decizie a fost trecut în competența organului superior — de la întreprindere la minister, de la minister la Consiliul de Miniștri. Astfel s-a ajuns la situația cu totul anormală în care Consiliul de Miniștri aprobă
(Continuare tn pag. a IV-a)

Trăim și muncim împreună ; ne traducem reciproc operele. Eu care iubesc la fel arta lui Eminescu, Caragiale, Tudor Arghezi, ca și a lui Petofi, Ady, Jozsef Attila, — mă străduiesc a-mi perfecționa cunoștințele de limbă română cu a- ceeași -dragoste cu care Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu sau Veronica Porumbacu au tradus operele clasicilor maghiari.In urma aplicării Directivelor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, în țara noastră se naso fabrici uriașe, combinate și noi centre industriale. Ele sînt înfăptuite prin minunata energie creatoare a poporului, care, paralel cu aceste construcții de mari proporții, plămădește și oameni de o vigoare colosală, bărbați și femei care se smulg din mrejele trecutului, oameni care se angajează cu intransigența lui Prometeu, titan răsculat împotriva tiranicului Zeus, să ducă la bun sfîrșit eroica sarcină a epocii noastre : construirea socialismului și comunismului. E nevoie să mai așteptăm oare apariția a- cestor eroi ? Scriitorul de astăzi nu e oare contemporanul acestor bărbați și acestor femei de o legendară forță creatoare ?Partidul ne-a încredințat ca sarcină de onoare crearea unor opere combative, frumoase și trainice. Făcînd ca în atelierele scriitorilor cuvîntul scris să răsune la înălțimea idealurilor revoluționare ale veacului, noi grăbim de fapt victoria scumpă cauzei inimii și conștiinței noastre. Există oare vreo piedică în calea acestor cuvinte de foc ? Există oare vreo forță care să frîneze zborul fanteziei poetice ? Ofensiva victorioasă a socialismului în tara noastră trasează o traiectorie luminoasă a literaturii. Iar vînturile de primăvară ce ne împrospătează viața fac să răsune lira de aur a lui Orfeu — și afară, peste orașe și cîmpii, dar și înăuntru în inimile oamenilor. In această armonie perfectă de ce nu s-ar înălța și cîntecul muzelor ? I Cîntecul muzelor, cîntecul socialismului victorios răsună tot mai puternic în inimile noastre. Răsună peste mări și țări, căci viața noastră este întru totul a poporului și a patriei iubite, iar inima noastră bate pentru forța ei conducătoare, Partidul Comunist Român I

deosebit.de
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Conferința Națională a Partidului Comunist Român
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

(Urmare din pag. a IH-a) un număr extrem de mare de prețuri de vînzare cu amănuntul, de tarife pentru servicii, standarde de stat, adoptă decizii într-o serie de probleme curente de detaliu privind producția și investițiile. In același timp, conducătorii de întreprinderi care gospodăresc fonduri de sute și sute de milioane de lei nu au competența să adopte decizii privind uneori valori de cîteva mii sau chiar sute de lei. Experiența a arătat că îndepărtarea deciziei de locul aplicării ei nu-i îmbunătățește calitatea, în schimb diminuează simțul de răspundere al celor care au datoria să o execute.Trebuie reliefat și faptul că nu de puține ori tendințele de centralism excesiv își au originea în fuga de răspundere a unor cadre ; în loc să-și folosească autoritatea cu care sînt înzestrate, să-și manifeste întreaga inițiativă în limitele competențelor acordate, ele își cheltuiesc energia pentru a obține avize, aprobări și hotărîri din partea organelor lor superioare. Asemenea lipsuri se manifestă atît la întreprinderi, cît și la ministere.Concretizîndu-se în amplificarea anormală a aparatului organelor centrale și creșterea costului administrației de stat, fenomenele de centralism excesiv au ca efect îndepărtarea de producție a deciziei și a unui important număr de specialiști, înmulțirea paralelismelor și suprapunerilor. In felul acesta, volumul evidențelor șl avizelor crește necontenit, dar operativitatea rezolvării problemelor se reduce.Printr-o împărțire judicioasă a competentelor pe întreaga filieră organizatorică, prin stabilirea precisă a atribuțiilor fiecărei verigi, de la Consiliul de Miniștri șl pînă la întreprinderi, măsurile de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale creează premisele puternice pentru înlăturarea acestor fenomene.Consiliul de Miniștri va avea posibilitatea să se consacre în mal mare măsură studierii problemelor de perspectivă ale dezvoltării țării, pregătirii hotărîrilor ce urmează a fi luate, controlului și îndrumării ministerelor și organelor locale. Prin precizările aduse atribuțiilor sale, prin îmbunătățirea organizării interne și reorganizarea pe baze noi a Consiliului Economic, prin funcționarea în cadrul său a unui aparat cu o înaltă calificare, organul suprem al administrației de stat va putea să exercite în condiții mai bune funcțiile sale de conducere, îndrumare, control la scara întregii noastre republici.Un rol important în mecanismul conducerii centralizate a economiei naționale va reveni și pe viitor ministerelor. Recenta Plenară a Comitetului Central a dat o apreciere pozitivă activității lor, contribuției pe care ministerele și organele centrale au avut-o la îndeplinirea și depășirea sarcinilor planului de stat. Cu toate a- ceste rezultate pozitive, deficientele organizării și funcționării ministerelor devin tot mai evidente. Ocupate în măsură covîrșitoare de elaborarea și obținerea de aviz.e, de rezolvarea unor probleme curente ale întreprinderilor, sufocate în păienjenișul relațiilor cu alte ministere — beneficiare sau furnizoare — aceste organe nu se pot ocupa decît în slabă măsură de o serie de probleme fundamentale ale conducerii și îndrumării centralizate a ramurii.în viitor, pe măsură ce se vor crea condițiile, în special prin funcționarea corespunzătoare a centralelor, ministerele vor fi degrevate de unele probleme administrative, curente. Ele se vor putea ocupa în mod amplu de elaborarea coordonatelor fundamentale ale dezvoltării viitoare a ramurii în lumina cerințelor și
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

Amplul și documentatul raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al C.C. al P.C.R., asupra problerrielor supuse dezbaterii Conferinței Naționale constitui^ un document de o deosebită importanță teoretică și practică, un excepțional model de analiză științifică, profund realistă, a fenomenelor economice și sociale, a cerințelor dezvoltării țării noastre în etapa actualăSintetizând experiența acumulată în cele două decenii de economie planificată și aplicînd în mod crea

posibilităților economiei naționale, a noilor date științifice și tehnice, de crearea premiselor principale ale acestei dezvoltări. Aceasta nu înseamnă însă că ministerele vor deveni un fel de organe de studii și cercetări fără responsabilități concrete. Dimpotrivă, într-o măsură și mai mare decît pînă în prezent, ele vor trebui să răspundă efectiv de dezvoltarea ramurii potrivit sarcinilor stabilite de partid și guvern, de îndeplinirea planului de stat la toți indicatorii, să îndrume și să controleze activitatea centralelor. Cu un aparat redus, dar eficient, ministerul va trebui să fie efectiv statul major al ramurii.Verigă principial nouă a sistemului de conducere a industriei, centralele sînt menite să fructifice din, plin avantajele decurgînd din concentrarea și centralizarea producției. Datorită potențialului lor economic, perspectivei mai largi pe care o au asupra nevoilor și posibilităților economiei naționale, asupra tendințelor pe plan mondial, precum și datorită contactului direct pe care-1 vor a- vea cu piața internă și externă, ale pot și trebuie să asigure depășirea limitelor care se manifestă inerent In activitatea întreprinderilor noastre. Prin modul de repartizare a sarcinilor de plan, prin sprijinul acordat întreprinderilor în acțiunea de specializare și profilare, în orientarea investițiilor, centralele vor avea rolul unor instrumente indispensabile pentru îmbunătățirea utilizării tuturor resurselor interne ale întreprinderii. Centralele vor avea posibilitatea și vor trebui să desfășoare o puternică activitate de concepție, de îndrumare a întreprinderilor și să le acorde o largă asistență .în ridicarea nivelului tehnic al producției și al produselor. Ele vor fi în măsură să ridice pe o treaptă superioară u- nul din procesele fundamentale ale oricărei economii moderne — cooperarea dintre întreprinderi.Este deosebit de important ca la crearea centralelor să se pornească în mod consecvent de la cerințele progresului tehnic, ale progresului social-economic al țării, evitîn- du-se orice tendințe de a da prioritate unor interese departamentale sau locale, unor interese neprincipiale, de prestigiu.Obiectul unei atenții deosebite îl constituie, în documentele supuse dezbaterii, întreprinderile — aceste celule ale organismului industrial în care preocupările partidului nostru pentru perfecționarea și modernizarea economiei naționale găsesc un atît de puternic ecou. Munca plină de abnegație a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, care au transformat într-o mișcare cu adevărat de masă acțiunile inițiate de partid pentru organizarea științifică a producției și a muncii, pentru sporirea eficienței activității economice, a avut rolul hotărîtor în asigurarea rezultatelor remarcabile obținute în primii doi ani ai cincinalului.Degrevată de unele obligații . și înzestrată cu competențe sporite, întreprinderea se va putea concentra asupra sarcinilor sale esențiale în domeniul producției, al dezvoltării tehnicii, al organizării științifice și al îmbunătățirii continue a indicilor calitativi ai activității economice.Este deosebit de important să se înțeleagă limpede că în toate cazurile, fără nici o excepție, eficiența sporită trebuie să rezulte nu din orice fel de activitate, ci numai din aceea care corespunde nevoilor și intereselor întregii economii naționale. Este bine să subliniem în mod deosebit acest lucru, pentru că astăzi numeroase neajunsuri în economia noastră pe linia aprovizionării tehnico-mate- 
tor principiile marxim- leninismului la condițiile specifice ale țării, partidul nostru a preconizat un program complex de măsuri pentru îmbunătățirea conducerii și planificării economiei naționale și a organizării administratlv- teritoriale a României, îmi exprim convingerea fermă că aceste măsuri, prin modul în care îmbină organic și armonios fermitatea principiilor stabilite pe plan central cu suplețea și mobilitatea impusă de soluționarea problemelor cotidiene pe plan local, vor deschide noi căi pentru a valorifica tot mai deplin avantajele covîrșitoare ale orînduirii socialiste, pentru o și mai puternică dezvoltare a forțelor de producție.Amplul program de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale, întemeiat pe respectarea consecventă a principiului centralismului democratic — principiu fundamental al organizării noastre de partid și de stat — se intercondiționează cu măsurile privind îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale care vor determina creșterea competenței și răspunderii organelor locale în rezolvarea, în interesul oamenilor muncii, a problemelor economice fi social-culturale.Analizând reglementările în vigoare pe baza cărora își desfășoa-

ILIE VERDEJriale, a ritmicității producției, a îndeplinirii sarcinilor de comerț exterior provin din lipsa de disciplină și tendințele spre formalism în îndeplinirea sarcinilor de plan și contractuale. Oricît de bun va fi, de pildă, sistemul de aprovizionare și desfacere pe care îl preconizăm, neajunsurile vor persista dacă ministerele, centralele, întreprinderile nu vor avea în vedere perturbările pe care le pot provoca în economie atunci cînd nu-și îndeplinesc obligațiile în ceea ce privește cantitățile, sortimentele și termenele de livrare. Atribuțiile mai largi ce se acordă unităților economice trebuie să constituie o bază nu pentru manifestarea unor tendințe stihinice, dăunătoare, ci pentru mai buna realizare a sarcinilor ce le revin din planul de stat.La toate nivelele aparatului economic, un important factor de motivare multilaterală și optimizare a deciziilor îl va constitui aplicarea principiului conducerii și muncii colective, Concepția partidului nostru despre acest principiu exclude orice element de formalism, înțelegem aplicarea lui nu prin ședințe festive, de ratificare a unor decizii. In forurile colegiale de conducere — la toate nivelele — vedem organisme eficiente de dez- batere, un mijloc de valorificare a experienței specialiștilor, a maselor de oameni ai muncii. Membrii organelor colective de conducere răspund solidar de deciziile adoptate și fiecare — la nivelul și în domeniul său — pentru executarea sarcinilor ce-i revin. înfăptuirea eficientă a conducerii colective presupune o concepție clară asupra atribuțiilor conducerii, o structură organizatorică științifică și rațională și stabilirea judicioasă a răspunderilor pînă la treapta cea mai de jos a piramidei organizatorice interne. Organizarea științifică a producției și a muncii și conducerea colectivă sînt de neconceput una fără cealaltă.Presupunînd creșterea inițiativei și activității maselor largi ale oamenilor muncii, măsurile preconizate de partid rezervă un rol deosebit de important în viața întreprinderii adunării generale a sala- riaților. Așa cum se subliniază în raport, prin concepția care stă la baza ei, această formă principală a controlului muncitoresc de masă este chemată să devină o instituție democratică de bază a economiei noastre socialisteDragi tovarăși, încheiem acum o primă etapă în procesul complex al perfecționării conducerii și planificării economiei naționale — etapa elaborării orientărilor și principiilor generale. Ne așteaptă în continuare o muncă intensă pentru ca principiile aprobate de Conferință să capete forma unor soluții concrete, corespunzînd pe deplin condițiilor și particularităților din fiecare ramură și sector de activitate, din fiecare parte a țării. Organele și organizațiile de partid, ministerele și celelalte organe economice centrale, masele largi de oameni ai muncii vor trebui să manifeste o preocupare susținută pentru ca noile forme și metode de conducere să fie aplicate în viață cu un desăvîrșit succes, pentru ca și în ceilalți trei ani ai cincinalului să se asigure îndeplinirea exemplară 
a tuturor sarcinilor de plan.îmi exprim profunda convingere că, aplicate în viață sub conducerea Comitetului Central, prin eforturile întregului partid, ale întregului popor, măsurile prevăzute în cele două proiecte de Directive vor asigura accelerarea progresului social-economic al țării, creșterea continuă a bunăstării oamenilor muncii, înflorirea multilaterală a patriei noastre. (Cuvîntarea 
a fost subliniată prin vii și pu
ternice aplauze).

ION COSMAră activitatea organele locale ale puterii și administrației de stat, constatăm că ele nu sînt în măsură să stimuleze inițiativa și să întărească răspunderea acestora pentru ridicarea activității locale la nivelul exigențelor etapei în care ne găsim. Astfel, în conducerea și planificarea unor ramuri de activitate, cum sînt circulația mărfurilor, învățămîntul, cultura și arta, sănătatea și prevederile sociale, dubla subordonare s-a realizat în practică sub forma unei mărunte tutele care a generat o centralizare excesivă ce a devenit dăunătoare în actualul stadiu de dezvoltare. S-a dovedit, de exemplu, necorespunzător actualul sistem în care Ministerul Comerțului Interior și Ministerul Economiei Forestiere transmit indicatori de plan obligatorii pentru organizațiile locale și dispun restructurarea acestora, cu toate că rezultatele activității financiare a unităților respective se reflectă nemijlocit în bugetul sfatului popular, pentru a cărui realizare răspunderea revine exclusiv comitetelor executive regionale și orășenești. Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă practică un sistem și niai centralizat, împingînd tutela pînă la aprobarea numărului de spectacole și spectatori pentru fiecare instituție cultural-artis- tică în parte. Este evident că asemenea anomalii frînează dezvoltarea normală a activităților respective.Părerea noastră este că în a- • ceste domenii raporturile trebuie astfel organizate încît organele locale să poată acționa nemijlocit și competent asupra activității unităților subordonate pe baza uhei cunoașteri directe a realităților, oi- 

ganului central revenindu-i atribuția asigurării politicii partidului și statului în cadrul întregii ramuri care formează sfera sa de activitate. Această delimitare a sarcinilor și răspunderilor nu înlătură atribuția organelor centrale de a efectua îndrumarea tehnică și controlul calificat de care noi sîntem lipsiți. In acest mod vom avea garanția desfășurării unei activități mult mai operative și mai eficace în fiecare domeniu. Pe de altă parte, socotim că nu este firească situația actuală în care fiecare sfat popular rezolvă cum poate problemele de gospodărie comunală și industrie locală. In această ordine de idei este de subliniat că s-a simțit permanent lipsa reglementării unitare sau de coordonare centralizată a unor probleme ale economiei locale care reclamă o tratare tehnică corespunzătoare în a- cele domenii și compartimente pentru care nu există un coordonator pe plan central, o metodologie de planificare adecvată sau normative specifice economiei locale, deși aceasta reprezintă pe țară un volum anual de 25 miliarde de lei. Este, de asemenea, imperios necesar să se lichideze neajunsurile determinate de absențele în materie de drept administrativ, care ne pun în situația de a face administrație mai mult pe baza experienței zilnice sau din intuiție, decît pe baza unor acte administrative care să reglementeze sfera problemelor proprii activității organelor locale. Consider că pentru Municipiul București, ținînd seama de caracterul său specific și de faptul că este capitala țării, se impune o reglementare printr-o lege separată, așa cum a existat în țara noastră pînă în anul 1949 și cum există în toate statele moderne.Ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități în lumina documentelor pe care le discutăm va fi determinată și de modul în care în fiecare unitate economică vor fi gospodărite resursele materiale, de muncă și financiare. Sub acest aspect, după părerea noastră, se impune realizarea unui anumit grad de concentrare în domeniul activității economice de interes local, în scopul evitării paralelismelor, al unei mai bune utilizări a personalului teh- nic-administrativ și organizării pe baza gestiunii economice proprii a activității tuturor unităților.Deși principiul gestiunii economice proprii a fost aplicat și pînă acum în economia locală, trebuie să recunoaștem că o serie de factori subiectivi i-au slăbit eficiența aplicării generalizate, întreținîn- du-se practici și mentalități neeconomice, mai ales în sectorul prestărilor de servicii care sînt organizate bugetar sau a căror activitate se soldează cu pierderi. Aceasta
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MAXIM BERGHIANU

Stimați tovarăși.Conferința Națională a partidului este chemată să examineze și să hotărască asupra unor probleme de o mare însemnătate privind perfecționarea formelor și metodelor de conducere a vieții economice, politice și sociale a țării noastre. Doresc să-mi exprim adeziunea față de măsurile preconizate în documentele supuse dezbaterii și în Raportul prezentat Conferinței și în a- celași timp convingerea că aplicarea lor va crea condiții pentru progresul multilateral al României, pentru înaintarea ei mai accelerată pe calea socialismului.în ultimii ani, partidul, în frunte cu Comitetul său Central, a desfășurat o vastă muncă politică și organizatorică pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea. în întreaga aotivitate pe plan intern și internațional s-a realizat o îmbunătățire substanțială a modului de abordare, analiză și rezolvare a problemelor celor mai importante, caracterizat prin spirit creator, profunzime și originalitate, primtr-o înaltă răspundere față de destinele țării. Țin să subliniez și eu aportul deosebit al tovarășului Nicolae Ceaușescu în inițierea și elaborarea măsurilor care au dus și vor duce la ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a activității în toate domeniile construcției noastre.Directivele cu privire la perfecționarea conducerii planificate a economiei — asupra cărora mă voi opri în cuvîntul meu — sînt izvo- rîte din esența orînduirii socialiste și subordonate dezvoltării mai puternice a forțelor de producție, creșterii eficienței economice și avuției naționale, îmbunătățirii tra

este și cauza, după părerea noastră, care a frînat dezvoltarea prestărilor de servicii pentru populație la nivelul cerințelor. La cele spuse se adaugă lipsa noastră de perseverență în lărgirea și diversificarea acestora, precum și mentalitatea greșită, exprimată în stabilirea tarifelor sau prețurilor de către Comitetul de Prețuri.A devenit, de asemenea, o necesitate evidentă îmbunătățirea organizatorică și raționalizarea aparatului administrației locale care, a- vînd un ștat de funcțiuni neadecvat cerințelor stadiului actual de dezvoltare, nu mai poate face față sarcinilor tot mai complexe ce-i revin. Deși structurii inițiale a aparatului i s-au mai adăugat unele compartimente legate de anumite organe centrale de resort care s-au înființat pe parcurs, totuși în principal aceasta a rămas nemodificată, cu toate că în această perioadă au intervenit elemente care ar fi trebuit să influențeze concepția de organizare a aparatului, mai ales dacă avem în vedere lărgirea sferei și complexitatea sarcinilor organelor locale ale administrației de stat. Pe de altă parte, datorită reglementărilor în vigoare, toate modificările dictate de dezvoltarea activității s-au făcut numai printr-o mișcare cantitativă de posturi fără nici o posibilitate de schimbare calitativă a structurii, deși tocmai acest lucru se impunea. La acestea s-a adăugat opinia formată, îndeosebi la unele organe centrale, potrivit căreia în aparatul sfaturilor populare pot lucra cadre mai puțin pregătite, opinie reflectată de altfel și în sistemul de salarizare, inferior altor instituții. E- liminînd asemenea concepții eronate, trebuie să adaptăm structura organizatorică a aparatului la nivelul exigențelor, în conformitate cu ponderea sarcinilor și atribuțiilor de resort. Apreciem că nicăieri nu este mai justificată introducerea concursului pentru ocuparea posturilor, decît în sistemul organelor locale ale administrației de stat.Considerăm deosebit de eficientă măsura subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind desființarea secțiunilor de ramură, comitetul nostru executiv ajungînd de mai multă vreme, pe baza propriei experiențe, la aceste concluzii. In condițiile actuale, secțiunile organizate pe criteriul bugetar nu pot avea un rol activ și nici răspunderea necesară în elaborarea și îndeplinirea planurilor anuale și de perspectivă. în consecință, ele s-au transformat în verigi administrative ce se interpun între comitetul executiv și întreprinderi, generînd permanent tendințe tot mai accentuate de frînare și birocratizare. Concomitent cu. această măsură, trebuie să se renunțe la centrali
iului poporului. Ele urmăresc să asigure un cadru economic și organizatoric mai suplu și mai eficace pentru îmbunătățirea planificării și folosirea cu eficiență sporită a pîrghiilor economico- financiare, să dea unităților productive o mai largă autonomie.După Congresul al IX-lea s-au adus o serie de îmbunătățiri metodelor de planificare. Planul cincinal, ale cărui prevederi sînt desfășurate pe ani, ministere și întreprinderi, ține seama într-o măsură mai mare de condițiile și posibilitățile existente în economia noastră, acordă o mai mare atenție dezvoltării în profil teritorial. în ultimii ani s-au luat o serie de măsuri pentru lărgirea atribuțiilor unităților economice. A fost redus numărul de produse pentru care se dau sarcini prin planul de stat, de la 670 în 1965 la 480 în 1968, s-a micșorat numărul indicatorilor de muncă și salarii, precum și al celor privind prețul de cost Prin lărgirea competențelor de avizare și aprobare a documentațiilor de investiții s-a ajuns ca în 1967 titularii să aprobe circa 54 la sută din numărul total al lucrărilor nominalizate în plan, comparativ cu 23 la sută cît ar fi putut aproba în condițiile reglementărilor anterioare.Pentru a înlătura rămînerea în urmă a unor ramuri și sectoare, dezvăluită de Congresul al IX-lea al partidului, importante fonduri materiale bănești au fost alocate dezvoltării energeticii ; au fost luate măsuri pentru a elimina unele necorelări în structura industriei constructoare de mașini, s-au a- cordat însemnate fonduri de investiții pentru extinderea bazei tehnice-materiale a agriculturii. De asemenea, sînt în curs de aplicare programe suplimentare pentru impulsionarea producției de bunuri de consum și asigurarea unei proporții mai judicioase între grupele A și B ale industriei. Astfel elaborat, cincinalul are un caracter mai realist decît în trecut, fapt ilustrat de rezultatele pozitive obținute în primii doi ani.Făcînd bilanțul înfăptuirilor de pînă acum, partidul concentrează, totodată, atenția asupra lipsurilor din conducerea și planificarea economiei, a căror înlăturare va duce la un nou avînt al dezvoltării forțelor de producție. Cu toate îmbunătățirile aduse planificării, sînt încă numeroase neajunsuri în a- cest sector și în toate verigile sale. Datorită acestora mai apar neco

zarea exagerată a luării deciziilor în soluționarea treburilor curente, așa cum procedăm astăzi, determinați de lipsa unei ierarhizări a competențelor pe diferitele verigi ale aparatului, ceea ce determină supraaglomerarea Comitetului executiv al sfatului popular și diluează răspunderea salariaților. Este absolut necesar ca aparatului să i se stabilească într-o măsură mult mai largă răspunderi precise și competente în rezolvarea operativă a problemelor curente, altfel acesta va rămîne în continuare un simplu manipulant de hîrtii.Apreciem în cel mai înalt grad inițiativa conducerii partidului de a se înființa un institut superior de științe administrative, care să pregătească cadrele necesare pentru administrația de stat. Propunem totodată ca această instituție să fie în așa fel organizată, încît să poată pregăti cadre de specialitate care să stăpînească nu numai problemele organizării și funcționării administrației de stat, ci să posede suficiente cunoștințe și în domeniul organizării și planificării economiei locale. Soluționarea pregătirii organizate de cadre în domeniul muncii administrative va determi- na§ simplificarea aparatului, prin degrevarea sa de numărul mare de posturi impuse de lipsa calificării. In acțiunea de raționalizare a aparatului trebuie să urmărim în mod consecvent mecanizarea muncii administrative prin introducerea stațiilor de evidență, calculatoarelor electronice, în vederea obținerii unei rezolvări operative, precise și de calitate a problemelor, și în a- ceastă direcție considerăm că fiecare investiție realizată va determina o eficiență economică deosebită.îmi exprim convingerea că aplicarea măsurilor prevăzute în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la îmbunătățirea și perfecționarea activității Marii Adunări Naționale, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri va exercita o puternică înrîurire asupra vieții noastre sociale, va crea condiții pentru o mai bună rezolvare a problemelor de stat, economice și sociale. Fără îndoială că aceasta se va răsfrînge în mod pozitiv și asupra ridicării pe o treaptă superioară a întregii activități a organelor locale ale puterii și administrației de stat.Comuniștii și toți lucrătorii din sistemul Sfatului popular al orașului București, mobilizați de organele și organizațiile de partid, își exprimă hotărîrea fermă de a munci cu entuziasm și pricepere pentru realizarea cu maximum de eficiență a amplului program de măsuri ce va fi aprobat de Conferința Națională a Partidului Comunist Român.
relări între secțiunile planului în cursul executării sale. Sub povara unor probleme curente, de mică importanță, a numeroaselor avize și aprobări cerute de ministere, organele de planificare pierd uneori din vedere perspectiva, nu urmăresc cum se cuvine procesele noi, sînt puse în situația de a nu putea totdeauna să intervină prompt și să preîntâmpine apariția unor fenomene negative în activitatea economică.Măsurile preconizate de partid în prezent creează condițiile pentru a acționa mai ferm în direcția îmbunătățirii întregului sistem al muncii de planificare, de valorificare din plin a superiorității economiei socialiste. Ele urmăresc creșterea rolului planului ca mijloc de punere în valoare a resurselor și de sporire a potențialului economic al țării, o mai bună îmbinare între planificarea curentă și cea de perspectivă, perfecționarea metodelor de fundamentare a sarcinilor și participarea mai largă 
a unităților productive la elaborarea și înfăptuirea planurilor, mai multă mobilitate în conducerea economiei. Prin elaborarea planului de jos în sus se asigură valorificarea rezervelor existente și folosirea mai rațională a fondurilor cu care sînt înzestrate întreprinderile. în același sens, așezarea trainică a întregii activități din sfera productivă pe principii economice, intensificarea acțiunii pîrghiilor valorice — prețurile, finanțele, creditul — precum și îmbunătățirile preconizate în domeniul cointeresării, realizează un cadru mai larg și mai mobil pentru obținerea unei producții rentabile, de înaltă eficiență. Toate acestea vor contribui substanțial la adîncirea caracterului realist al planului, la prevenirea manifestărilor de subiectivism și voluntarism, vor face ca sistemul de planificare, în întregul său, să oglindească mai fidel realitatea noastră economică, necesitățile și posibilitățile de care dispunem.Tovarăși,Cu deplin temei, în proiectul de Directive se subliniază că pentru coordonarea întregii activități economice și sociale, pentru respectarea intereselor majore ale poporului se impune ca în problemele hotărîtoare — stabilirea principalelor proporții ale producției materiale, repartiția venitului național pentru acumulare și consum, elaborarea și înfăptuirea politicii de investiții, prețuri, salarizare, comerț exterior, repartizarea teritorială a forțelor de producție — deciziile să fie luate de către organele de conducere ale partidului și statului, care sintetizează și dau viață năzuințelor întregii națiuni.In același timp, este absolut ne

cesară lărgirea drepturilor și atribuțiilor întreprinderilor și centralelor industriale în înfăptuirea sarcinilor ce le revin din planul general de dezvoltare a țării. Aceasta reprezintă o expresie a aplicării consecvente a principiului centralismului democratic potrivit cerințelor etapei pe care o parcurgem, îmbinarea conducerii centralizate cu autonomia unităților economice, apropierea conducerii de producție se reflectă și în modul cum este conceput, prin măsurile ce se propun, sistemul indicatorilor de plan. Pornind de la principalele o- biective ale dezvoltării economiei naționale, aprobate de Marea Adunare Națională, Consiliul de Miniștri va stabili în viitor sarcinile obligatorii printr-un sistem de indicatori care să concentreze eforturile ministerelor, centralelor și întreprinderilor industriale, spre cele mai esențiale laturi ale activității economice. Faptul că la nivelul central se va limita numărul de indicatori, păstrîndu-se numai acei cu caracter obligatoriu, care exprimă obiectivele de bază ale dezvoltării, va permite ca în cadrul acestora, centralele și întreprinderile să-și elaboreze propriile planuri, întemeiate pe cunoașterea a- profundată a elementelor tehnice și economice din unitățile productive. Aceasta nu înseamnă nici pe departe că întreprinderile și centralele vor trebui să planifice și să urmărească mai puține aspecte din activitatea economică. Experiența noastră, precum și a marilor uzine și Industrii moderne din alte țări, care au atins un înalt grad de organizare, demonstrează că pentru a conduce bine o întreprindere este nevoie să fie urmărite cu regularitate, de obicei zilnic, o multitudine de elemente privind producția, consumurile de materiale și manoperă, stocurile și costurile, toți indicatorii care asigură o informare operativă asupra activității economice și oferă posibilitatea adoptării unor decizii prompte șl eficiente.Pentru a asigura continuitatea planurilor și o mai bună îmbinare a planificării curente cu cea de perspectivă, pentru ca deciziile economice să se bazeze pe cunoașterea tendințelor de lungă durată, o dată cu planul cincinal se va elabora și o schiță privind orientările principale ale dezvoltării pe încă 5 ani, avînd astfel permanent o perspectivă de ansamblu pe un deceniu, iar pentru unele domenii prognoze pe perioade mai mari decît 10 ani.Această concepție de planificare, care aduce o serie de elemente înnoitoare, așa cum s-a subliniat în Raport, a fost pusă în aplicare cu ocazia lucrărilor pentru elaborarea pianului pe perioada 1971—1975 și a schiței de dezvoltare pînă în 1980. Metoda practicată duce la lărgirea caracterului colectiv al procesului de pregătire a planului, face posibilă elaborarea a numeroase studii, efectuarea schimbului permanent de informații și păreri, întocmirea propunerilor de plan în mai multe variante. La elaborarea viitorului cincinal activează, în cadrul comisiilor pe ramuri, pe probleme de sinteză, pe regiuni și pe întreprinderi, peste 40 000 de specialiști, oameni de știință, lucrători din aparatul de partid și de stat. Propunerile comisiilor nu sînt limitate, ca în trecut, prin cifre de control sau plafoane stabilite de la centru, ci ele se vor baza pe directivele Comitetului Central care jalonează doar obiectivele fundamentale ale dezvoltării economice și sociale în deceniul următor.După cum știți, tovarăși, fundamentarea planului necesită o muncă analitică de determinare a tuturor laturilor activității economice, de corelare riguroasă a resurselor cu utilizarea lor, de fixare a priorităților. Elaborînd planul într-o concepție unitară, centralele vor putea să reflecte, în conținutul său, experiența acumulată în contactul cu consumatorii și furnizorii, elementele rezultate din studiile și cercetările efectuate în unități proprii. în procesul de elaborare și fundamentare a planului trebuie căutate și folosite asemenea metode care să determine fiecare întreprindere să pună în valoare întregul potențial economic, să utilizeze cît mai rațional fondurile materiale și bănești pe care le dețin din avuția națională. în această ordine de idei, vreau să subliniez și eu că acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii a scos la iveală rezerve imense existente în întreprinderi. Cu toate acestea, mai sînt încă numeroase cazuri cînd în propunerile de plan, sau cu prilejul discutării unor probleme economice, se mai manifestă atitudini îngust- departamentale, se pun în umbră rezervele, se caută justificări pentru a obține sarcini mai ușoare sau mijloace mai mult decît acoperitoareUn aspect esențial al planificării, una din deciziile politice care, angajînd prezentul, prefigurează totodată viitorul țării, constă în stabilirea optimă a proporției dintre acumulare și consum. Menținerea unei rate înalte a acumulării — așa cum se arată în Directivele Comitetului Central — va fi avută în vedere în elaborarea planurilor, aceasta fiind singura cale pentru asigurarea unui ritm susținut de dezvoltare a producției materiale, pentru obținerea, într-un timp cît mai scurt, a unui belșug de produse necesar consumului populației, pentru progresul științei și culturii, al întregii noastre societăți. Totodată, va fi mai atent examinată structura fondului de acumulare, Cunoscînd că în realizarea reproducției lărgite rolul hotărîtor îl are sporirea
(Continuare în pag. a V-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MAXIM BERGHIANU

(Urmare din pag. a IV-a) capacităților de producție, prin politica de investiții.Este îndreptățită critica făcută In raport cu privire la pulverizarea fondurilor de investiții pe numeroase șantiere, fapt care a cauzat prelungirea duratei de execuție a lucrărilor și a imobilizat multă vreme resurse materiale și financiare. Prevederea că înscrierea în plan a noilor obiective se va face numai pe baza studiilor preliminare și a proiectelor de execuție va înlătura elementele de incertitudine în planificarea și realizarea investițiilor.în procesul de elaborare și fundamentare a planurilor este nece- •ar să acordăm o atenție sporită raportului dintre produsul social, cheltuielile materiale și venitul național. Este un lucru cunoscut că la noi în multe întreprinderi și ramuri, In întreaga economie, cheltuielile materiale sînt mult mai mari decît în alte țări, ceea ce influențează negativ volumul și dinamica venitului național. Măsurile luate după plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din decembrie 1966 arată un început bun de diminuare a cheltuielilor materiale; aceasta ne-a permis ca în planul pe 1968 — pentru prima oară în ultimii 4 ani — să prevedem sporirea venitului național într-un ritm superior celui de creștere a produsului social — 8,6 la sută față de 8,2 la sută. Stadiul atins nu poate fi însă considerat ca mulțumitor și vor trebui intensificate măsurile pentru reducerea în continuare a normelor de consum, gospodărirea judicioasă și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor.Tovarăși,în aplicarea măsurilor pe care le va hotărî Conferința Națională cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, în înfăptuirea politicii partidului nostru de dezvoltare multilaterală și complexă a țării, sarcini sporite revin Comitetului de Stat al Planificării, chemat să participe mai intens la întreaga viață eco nomică. Pentru a răspunde cerințelor și exigențelor noi va trebui să perfecționăm metodele de analiză, investigare și previziune a fenomenelor tot mai complexe pe care le ridică economia noastră în ascensiune. Așa cum se prevede în Directivele parti-
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI ION IONIȚĂ

Vă rog să-mi permiteți mai întîi să transmit de la această înaltă tribună Conferinței Naționale a Partidului, din partea soldaților, subofițerilor, ofițerilor șl generalilor forțelor noastre armate, un călduros salut.Am ascultat cu mare atenție raportul expus de secretarul general al Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Analiza riguros științifică făcută în raport fenomenelor fundamentale ale vieții noastre economice și social-politice, îndrăzneala și originalitatea soluțiilor preconizate scot în evidență capacitatea și maturitatea partidului nostru, preocuparea lui plină de răspundere pentru bunăstarea și fericirea poporului român.întregul complex de măsuri supuse dezbaterii Conferinței Naționale constituie o mărturie elocventă a vastei activități creatoare desfășurate de Partidul Comunist Român, a faptului că partidul a- doptă, în fiecare etapă, soluțiile cele mai potrivite pentru dezvoltarea economică și socială a României.Raportez Conferinței Naționale a partidului că, în cadrul dezbaterii largi ce a avut loc în întreaga țară, militarii forțelor noastre armate și-au manifestat încrederea profundă în viabilitatea și eficiența măsurilor preconizate, au subliniat în unanimitate deplina lor adeziune la politica internă și externă a partidului nostru — expresie concentrată a intereselor vitale ale poporului român.Personalul armatei a văzut în proiectul de Directive cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, în principiile de bază privind îmbunătățirea organizării administrativ- teritoriale a României și sistematizarea localităților rurale un amplu și mobilizator program menit să dea un puternic avînt dezvoltării forțelor de producție, să pu
nă în valoare mai intens și mai 

dului, Comitetul de Stat al Planificării va trebui să se concentreze spre asigurarea proporționalității și echilibrului în economie, să desfășoare mai mult decît pînă în prezent, o activitate proprie de cercetare științifică a realităților e- conomice, să realizeze o mai bună îmbinare a preocupărilor curente cu cele de perspectivă.îndatoririle de mare răspundere și încredere pe care partidul le pune în fața organelor de planificare, solicită din partea lucrătorilor din Comitetul de Stat al Planificării, ca și a celorlalte cadre care activează în acest domeniu, o muncă susținută și permanentă de elaborare, experimentare și a- plicare a unor indicatori și instrumente de calcul care să fundamenteze și să dimensioneze cît mai exact obiectivele dezvoltării și rezultatele obținute. Pentru a evita apariția unor necorelări între secțiunile planului, este necesar să perfecționăm sistemul de indici cu ajutorul cărora se calculează capacitățile de producție, mijloacele materiale sau bănești, folosind nu numai valorile medii, globale, ci in cît mai mare măsură date analitice, care pun mai bine în lumină modificările calitative ale diferitelor procese economice. O mai mare atenție va trebui acordată folosirii indicatorilor fizici, precum și elaborării mai exacte a unor indicatori sintetici privind productivitatea muncii, rentabilitatea producției, eficiența investițiilor, producția netă, indicatori care, prin natura lor, au însemnătate deosebită atît în elaborarea planului, cît și în examinarea rezultatelor obținute.Va trebui, de asemenea, desfășurată în continuare o muncă de perfecționare a balanțelor și intensificate măsurile pentru elaborarea și utilizarea balanței legăturilor între ramuri, ceea ce ne va crea posibilități mai mari pentru cercetarea interdependențelor din e- conomia națională, pentru adînci- rea analizei fenomenelor economice și fundamentarea mai temeinică a planurilor.O condiție, esențială a îmbunătățirii planificării este folosirea pe scară largă a metodelor și tehnicii moderne de analiză și calcul previzional cu ajutorul cărora putem să stabilim pe baze riguros științifice prioritățile, să întocmim mai multe variante de plan și să optimizăm soluțiile de dezvoltare a economiei. Realizarea programu- 
eficient resursele materiale și umane ale țării.Tovarăși,

posibilă condiții

Problemele pe care le dezbate Conferința Națională a partidului dovedesc cu o mare forță de convingere că poporul român își consacră întreaga sa capacitate creatoare construcției pașnice. Realizarea grandioaselor obiective stabilite este însă numai în de pace. Numai în asemenea împrejurări se poate valorifica pe deplin potențialul economic și uman al țării, se poate asigura ridicarea rapidă a României socialiste pe treptele cele mai înalte ale civilizației și progresului.Existența imperialismului, acțiunile agresive ale cercurilor sale cele mai reacționare ne menținem mereu trează să acordăm și pe maiobligă să vigilența, departe toată atenția pregătirii forțelor noastre armate, sporirii permanente a puterii lor combative.După cum se știe, succesul în războiul modern este determinat într-o măsură considerabilă de structura și nivelul dezvoltării economice ale fiecărei țări în parte. Avîntul și mai puternic al forțelor de producție, diversificarea industriei, introducerea pe scară largă a progresului tehnic, valorificarea superioară a bogățiilor naturale vor spori în mod substanțial acele resurse economice, materiale și tehnice care au o importanță hotărîtoare și pentru ridicarea potențialului militar al țării. Se creează, astfel, condiții favorabile pentru îmbunătățirea și perfecționarea permanentă a caracteristicilor tehnico-tactice ale armamentului și tehnicii de luptă produse de industria noastră, precum și pentru realizarea de noi tipuri de armament. Avem convingerea că cercetătorii, inginerii și specialiștii din armată, conjugîndu-și efortul și avînd sprijinul unor centre de cercetare științifică naționale^ și departamentale, își vor aduce întregul aport la îndeplinirea acestei sarcini de mare răspundere.Țin să subliniez că preocuparea pentru organizarea științifică a muncii în toate sectoarele și la toate verigile, înlăturarea cu curaj a formelor și metodelor depășite, înlocuirea lor cu altele noi, mai eficiente, corespunzătoare cerințelor actuale, își găsesc concretizarea și în cadrul forțelor armate.Doresc să scot în evidență în mod deosebit valoroasele indicații pe care le-am primit cu privire la întărirea forțelor armate de la conducerea de partid și de stat și personal din partea secretarului general al Comitetului Central, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul participării la exerciții tactice și la 

lui de dotare a economiei cu mijloace de calcul creează premisele abordării și rezolvării problemelor de planificare într-o manieră calitativ nouă, permițînd punerea în valoare a unor resurse și posibilități care nu sînt practic sesizabile cu instrumentele actuale de investigare.Trecerea la folosirea mijloacelor electronice de calcul, atît în marile unități de producție, cît și în organele economice centrale reprezintă un proces pe care va trebui să-l parcurgem în mod rațional, treptat, preocupîndu-ne din vreme de pregătirea condițiilor necesare.în acest sens, de mare însemnătate este desfășurarea unei activități multilaterale de modelare matematică a proceselor economice, fără de care, după cum se știe, calculatoarele electronice nu pot fi folosite eficient.Pentru realizarea hotărîrilor Conferinței Naționale vor fi necesare îmbunătățirea structurii organizatorice a Comitetului de Stat al Planificării, constituirea unui sector puternic de cercetare economică, o continuă perfecționare a cadrelor și a metodelor de muncă.
măsurile cu- prezentat Con- la întărirea r.o- toate sectoarele aplicarea aces-

Tovarăși,Ne așteaptă o muncă de mare amploare. în lumina obiectivelor care ne stau în față capătă o semnificație profundă prinse în raportul ferinței cu privire lului partidului în vieții sociale. Prin tor măsuri, se vor înlătura paralelismele și suprapunerile existente în prezent, se vor delimita mai precis atribuțiile organelor de partid și de stat, se vor mări răspunderea și operativitatea în îndeplinirea sarcinilor, ceea ce se va răsfrînge în mod pozitiv în întreaga viață economică, politică, socială și obștească. Conducerea de către partid a operei de desăvîr- șire a construcției socialiste, linia justă promovată cu fermitate și consecvență de Comitetul Central, unitatea și atașamentul întregului popor față de politica partidului, toate acestea sînt o garanție că hotărîrile Conferinței Naționale vor fi înfăptuite, contribuind din plin la înflorirea patriei noastre, la ridicarea bunăstării poporului român.
(Cuvintarea a fost subliniată 

prin vii și puternice aplauze).

unele activități din armată, indicații care constituie pentru noi un prețios îndreptar în muncă.Aș vrea să remarc că la rezultatele bune pe care le obținem an de an în pregătirea de luptă, în întărirea ordinii și disciplinei militare, în călirea politico-ideologică a personalului, în utilizarea valorilor materiale ce ne sînt puse la dispoziție, o contribuție substanțială aduc organele și organizațiile de partid. Raportez Conferinței Naționale a partidului : comuniștii'dețin ponderea hotărîtoare în rîndul cadrelor permanente ale armatei ; peste 85 la sută din totalul ofițerilor sînt membri de partid. Prin exemplul lor personal, comuniștii imprimă în rîndurile militarilor un spirit combativ, o atitudine exigentă față de îndeplinirea atribuțiuni- lor, creează o atmosferă stimulatoare, prielnică promovării noului, afirmării inițiativei și energiei creatoare în munca pentru îndeplinirea planului pregătirii de luptă și politice.în lumina sarcinilor izvorîte din documentele Conferinței Naționale a partidului, comandanții, organele și organizațiile de partid vor'inten- sifica munca de educare a întregului personal în spiritul unei înalte răspunderi pentru îndeplinirea îndatoririlor ostășești, a unei atitudini înaintate, plină de grijă față de avutul armatei, pentru punerea în valoare a tuturor resurselor existente în unități în vederea dezvoltării și perfecționării bazei materiale a procesului de instruire.Nivelul actual al dezvoltării tehnicii militare, complexitatea cres- cîndă a sarcinilor pe care le implică procesul de instruire și educare a trupelor reclamă cu necesitate a- portul colectiv al celor mai compe

tente cadre de comandanți, activiști de partid, ofițeri de stat major, ingineri și tehnicieni la soluționarea celor mai importante probleme ale întăririi capacității combative a forțelor armate.Tovarăși,Permiteți-mi să subliniez și eu justețea și oportunitatea măsurilor preconizate pentru perfecționarea continuă a formelor și metodelor de organizare și conducere a vieții sociale. In ce privește prevederea că de problemele armatei, de îndrumarea ei să se ocupe nemijlocit cohdilcerea de partid, trebuie să arăt că, de fapt, de un timp, așa Se și procedează. Este firesc și indispensabil ca rezolvarea sarcinilor
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI PETRE LUPU

Tovarăși,Complexul de măsuri supuse dezbaterii Conferinței urmărește perfecționarea unora dintre cele mai importante laturi ale relațiilor sociale, corespunzător nivelului dezvoltării forțelor de producție, adaptarea unora dintre cele mai importante componente ale suprastructurii politice și juridice, corespunzător modificărilor survenite în baza economică a societății. Aceste măsuri sînt o expresie grăitoare a stăpînirii și aplicării cu succes de către partidul nostru a științei conducerii în îndeplinirea rolului său de forță politică conducătoare în procesul istoric deosebit de complex al desăvîrșirii construcției socialiste.Exprimîndu-mi convingerea în justețea deplină a tuturor măsurilor supuse aprobării Conferinței și acordul total cu amplul și luminosul raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, permiteți-mi ca, din însărcinarea Comitetului Central al Partidului, să prezint Conferinței principalele probleme ce au reieșit din dezbaterea principiilor cointeresării materiale. Trăsătura generală a dezbaterilor au constituit-o exprimarea bucuriei și aprobarea unanimă a celor ce muncesc față de măsurile preconizate de partid în domeniul salarizării, precum și dorința de a contribui concret la aplicarea acestor măsuri în cele mai bune condiții, potrivit cerințelor, fiecărei ramuri sau sector de activitate.Dintre problemele care s-au aflat în centrul dezbaterilor, așa cum este și firesc, realizările și perspectivele în domeniul creșterii salariului nominal și a salariului real au reținut atenția în mod deosebit. Oamenii muncii au subliniat faptul că asigurarea creșterii continue a nivelului de trai pe măsura sporirii posibilităților de care dispune economia este o caracteristică a politicii partidului și statului nostru, adevăr ilustrat de faptul că și în cei doi ani care au trecut de la Congresul partidului, ca și în anii trecuți, s-au obținut rezultate însemnate în creșterea nivelului de trai. Ei au apreciat ca deosebit de justă orientarea spre'folosirea drept cale principală pentru creșterea salariului real, a sporirii sistematice a salariului nominal, mărime direct măsurabilă și comparabilă, permițînd fiecărui salariat să-și dea seama nemijlocit cum se oglindește în cîștigul său munca efectuată.După cum se știe, în urma majorării salariilor mici, efectuată în 

majore ale apărării patriei să se facă cu participarea directă ă secretarului general al Comitetului Central al partidului, președintele Consiliului Apărării al Republicii Socialiste România. Astfel se consfințesc forme și metode de muncă existente, a căror eficiență a fost verificată în practică.Tovarăși,Documentele supuse spre aprobare Conferinței Naționale a partidului au o mare valoare teoretică și practică. Prin conținutul problemelor abordate, prin caracterul creator al măsurilor preconizate, ele reprezintă nu numai un program clap și precis conturat de ridicare pe o nouă treaptă, calitativ supe- 
vara acestui an, salariul tarifar minim pe economie a crescut de la 570 la 700 lei, adică cu a- proape 23 la sută. De fapt, dacă se au în vedere, în afara salariului tarifar, adaosurile variabile medii, cîștigul minim se ridică astăzi la aproximativ 780 lei. Ca urmare a acestei măsuri, a majorării salariilor u- nor categorii de ceferiști, ale docherilor și economiștilor, precum și a creșterii de salarii prevăzute anual prin plan, salariul mediu nominal a crescut în 1967 față de 1965 de la 1 115 lei la 1 215 lei, adică cu 9 la sută. Felul cum merg lucrurile pînă acum dovedește că se creează condițiile necesare îndeplinirii prevederilor cincinalului cu privire la creșterea salariului real în 1970 față de 1965 cu circa 25 la sută. A- se va realiza, pe de oceasta parte, prin creșterile anuale medii ale salariilor prevăzute în continuare în plan, pe baza sporirii productivității muncii și ridicării calificării salariaților, precum și prin majorarea generală eșalonată a salariilor în medie cu 12,3 la sută, care, la nivelul unui an întreg, în 1970 reprezintă un cîștig suplimentar al salariaților de peste 10.5 miliarde lei. Totodată, la aceasta vor contribui și măsurile avute în vedere în acest cincinal, în legătură cu reducerea unor prețuri și micșorarea impozitelor pentru un important număr de salariați.Trebuie spus, că, deși mai avem mult de făcut pentru a asigura tm nivel de trai ridicat oamenilor muncii, sînt puține țări în lume, chiar din cele mai bogate, ale căror economii să fi făcut asemenea eforturi, să-și fi propus și realizat asemenea ritmuri de creștere a salariului ca România socialistă. în ultimii 10 ani, salariul mediu a crescut la noi cu circa 82 la sută, iar măsurile prevăzute pentru anii următori vor asigura în continuare creșterea salariului mediu o dată cu sporirea preponderentă a salariilor mici. în 1970, peste 76 la sută din totalul salariaților vor a- vea un salariu de peste 1 000 lei, iar salariul mediu pe economie va fi de peste 1 400 lei, cu circa 300 lei mai mare decît în 1965.Luînd cunoștință de măsurile ho- tărîte de partid pentru majorarea salariilor, pentru ridicarea nivelului de trai, oamenii muncii s-au angajat să răspundă grijii ce li se poartă prin rezultate tot mai bune în creșterea productivității, reducerea costurilor, sporirea beneficiilor. Un interes deosebit au stîrnit măsurile de perfecționare a sistemului de salarizare preconizate de partid. Masele de muncitori, ingineri, tehnicieni și. funcționari din întreaga țară au evidențiat caracterul lor deosebit de actual, faptul că ele corespund pe deplin cerințelor obiective ale dezvoltării e- conomiei. Caracteristic pentru conținutul miilor de propuneri și observații făcute este preocuparea de a contribui la adîncirea și concretizarea măsurilor preconizate de partid la condițiile fiecărei ramuri și sector de activitate, în vederea obținerii unei eficiențe cît mai ridicate în aplicarea lor. De aceea, se poate aprecia că ele constituie un ajutor de preț pentru organele de specialitate însărcinate a elabora soluțiile optime pentru înfăptuirea hotărîrii plenarei Comitetului Central cu privire la salarizare. 

rioară, a construcției economice și sociale din țara noastră, ci și o îmbogățire a marxism-leninismului, un exemplu viu de rezolvare în spirit realist și novator a problemelor pe care le ridică practica construcției socialiste.Exprimîndu-mi deplinul acord față de conținutul documentelor prezentate, asigur, totodată, Conferința Națională a partidului, Comitetul Central, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, că întregul efectiv al armatei, răspunzînd grijii și atenției permanente de care se bucură din partea conducerii de partid și de stat, își va spori eforturile în pregătirea de luptă și politică pentru a fi gata oricînd să apere hotarele sfinte, libertatea și independența patriei noastre dragi.
Pe baza indicațiilor conducerii partidului, propunerile făcute au fost analizate cu toată atenția; multe din ele fiind considerate pe deplin întemeiate, au fost reținute pentru a fi avute în vedere la elaborarea actelor normative privind îmbunătățirea sistemului de salarizare. Altele, care țin de domeniul practicii aplicării, vor fi a- vute în vedere cu ocazia experimentării în întreprinderi a sistemului de salarizare îmbunătățit. S-au făcut și unele propuneri care, deși sînt juste, în fond, nu vor putea fi realizate în întregime în e- tapa actuală, deoarece aplicarea lor presupune fonduri suplimentare, mai mari decît cele pe care le permite economia în actualul cincinal. Un număr redus de propuneri nu au putut fi luate în considerare deoarece se refereau de fapt la menținerea unor prevederi ale actualului sistem de salarizare care s-au dovedit lipsite de eficiență, necorespunzătoare obiectivelor înseși ale cointeresării materiale.Multe propuneri se referă la reducerea cît mai mare a numărului rețelelor tarifare și în general la necesitatea simplificării sistemului tarifar de salarizare a muncitorilor. Informăm Conferința că în lucrările ce se întocmesc pentru a- plicarea hotărîrilor Comitetului Central sînt prevăzute astfel de măsuri, menite să simplifice sistemul de salarizare și să sporească caracterul stimulativ al acestuia. Așa, de pildă, numărul rețelelor tarifare tip va fi redus la 6—8, față de 18 cîte sînt în prezent.S-au făcut diferite propuneri de reducere a actualelor diferențieri ale salariilor între ramuri și de modificare a ierarhizării acestora în raport cu importanța lor. Trebuie să arătăm că, în general, propunerile corespund liniei indicate de Comitetul Central și vor putea fi realizate, bineînțeles, ținînd seama atît de necesitatea asigurării unei ierarhizări a ramurilor corespunzătoare intereselor generale ale dezvoltării economiei, cît și de fondurile care pot fi destinate în etapa actuală acestui scop.Vnele propuneri se referă la diferențierile salariilor muncitorilor, care, față de alți muncitori din a- ceeași categorie de încadrare, lucrează la asemenea locuri de muncă care cer un efort mai mare și unde condițiile generale de muncă sînt mai grele. Propunerea este motivată de necesitatea de a cointeresa pe muncitori să lucreze și la astfel de activități sare întreprinderilor, neri se referă la găsirii unei soluții mularea însușirii de către unii muncitori a unei a doua meserii, în scopul reducerii personalului auxiliar și utilizării depline a timpului de lucru. Propunerile prezintă interes și se studiază modalitatea rezolvării lor în cadrul principiilor generale ale sistemului de salarizare îmbunătățit.S-a mai propus ca «întreprinderile să poată diferenția în anumite limite salariile lucrătorilor nu numai în raport cu calificarea, ci și cu calitățile personale ale fiecăruia și rezultatele efectiv obținute în muncă. Problema se soluționează prin introducerea treptelor de salarii la fiecare categorie de încadrare a muncitorilor, precum și a gradațiilor la funcțiile personalului tehnic-administrativ, pe care conducerile întreprinderilor le vor putea folosi tocmai în astfel de scopuri. Se analizează in prezent numărul și mărimea optimă a treptelor și gradațiilor ce urmează a fi stabilite la fiecare ca

strict nece- Alte propu- necesitatea pentru sti-

tegorie sau funcție în vederea a- sigurării unei maxime eficacități a acestor instrumente cu totul noi ale sistemului de salarizare.în ce privește personalul tehnia- administrativ și de specialitate, un mare număr de propuneri se referă la necesitatea reducerii decalajului existent între ramuri în salarizarea acestor cadre, îndeosebi a decalajului dintre sectorul social-cultural și cel economic. Informăm Conferința că în lucrările ce se elaborează se are în vedere și rezolvarea acestei probleme printr-o anumită micșorare, posibilă în această etapă, a numărului grupelor de ramuri și gradelor de întreprinderi, precum și prin creșterea eventual ceva mai accentuată a salariilor personalului din învățămînt și sănătate.O seamă de propuneri, legate da perfecționarea sistemului premial, se referă la modalitățile concrete de stimulare a unor realizări mai bune în construcții-montaj și în proiectare, legate de reducerea costurilor, scurtarea termenelor de dare în funcțiune și realizarea parametrilor proiectați Avînd în vedere importanța și justețea lor, a- ceste propuneri sînt analizate cu grijă împreună cu ministerele și organele centrale de resort, în vederea soluționării lor. în problema premiilor s-au făcut și unele propuneri care, de fapt, preconizează, sub o formă sau alta, menținerea actualului sistem de premiere trimestrială sau lunară, care a fost criticat ca necorespunzător. Aceste propuneri nu pot fi acceptate, deoarece viața a dovedit că sistemul de premiere periodică în cursul anului a condus, pe de o parte, la transformarea premiului dintr-un instrument de stimulare pentru realizări deosebite, într-un adaos constant, nivelator, la salariu, după așa-zisul principiu „să mulțumim pe toată lumea", iar, pe de altă parte, a permis situații în care în cursul anului s-au plătit premii pentru îndeplinirea și depășirea unor indicatori de plan, , pentru ca la sfîrșitul anului să se constate că aceiași indicatori n-au fost realizați pe întregul an. Tocmai de aceea se preconizează premierea anuală după încheierea bilanțului, din beneficiile realizate peste plan, precum și premieri în cursul anului, dintr-o cotă de a- proximativ 2,5 la sută din fondul de salarii, pentru realizări excepționale cu rezultate economice certe.Și în legătură cu acordarea sporului pentru vechime neîntreruptă în întreprindere, — măsură primită cu deosebit entuziasm de oamenii muncii — s-au făcut un mare număr de propuneri. Principalele propuneri se referă la necesitatea precizării noțiunii de vechime neîntreruptă, care va condiționa acordarea sporului. în momentul de față se lucrează la e- laborarea acestor precizări care vor fi incluse în actele normative corespunzătoare. în vederea atragerii și permanentizării cadrelor la unitățile situate la distanțe mari de centrele urbane, în locuri izolate, pe șantiere, s-a propus să se prevadă mijloace speciale de cointeresare. Trebuie arătat că asemenea stimulente există și în prezent. împreună cu factorii interesați se va studia cu atenție această problemă, urmînd a se stabili care din aceste stimulente speciale, și în ce măsură se va justifica să fie acordate și în viitor, ținînd seama de principiile noului sistem de salarizare. Se lucrează totodată ia îmbunătățirea în general a reglementărilor legale în ce privește acordarea diferitelor sporuri la salarii.S-au mai făcut o seamă de propuneri interesante privind modalitățile de întărire a răspunderii materiale a salariaților. Acestea au fost luate în studiu de către colectivul ce elaborează proiectele de acte normative pentru îmbunătățirea legislației muncii.Imensa majoritate a observațiilor și propunerilor făcute confirmă de fapt justețea măsurilor preconizate de partid pentru îmbunătățirea sistemului de salarizare și evidențiază încă o dată înalta conștiință a oamenilor muncii care știu să îmbine interesele personale cu interesele generale ale societății.în economia noastră, retribuirea după cantitatea și calitatea muncii fiind o lege obiectivă, urmare a principiului care guvernează relațiile sociale în primă fază a comunismului — „de la fiecare după capacitate, fiecăruia după muncă" — orice măsură care duce la îmbunătățirea aplicării acestui principiu contribuie la perfecționarea relațiilor de producție și repartiție, stimulează acțiunea celorlalte legi economice obiective și, ca urmare, creșterea eficienței economiei, dezvoltarea ei sănătoasă.Spre deosebire de sistemul de salarizare în vigoare, care nu în toate cazurile asigură o retribuire în raport cu munca efectiv prestată și îndreaptă cointeresarea materială îndeosebi spre realizări cantitative, orientarea dată de partid pentru perfecționarea sistemului de salarizare urmărește pe de o parte asigurarea unei retribuiri mai echitabile a celor ce muncesc în raport cu cantitatea, calitatea și răspunderea socială a muncii și, pe de altă parte, îndreaptă cointeresarea materială îndeosebi spre realizarea indicatorilor calitativi ai dezvoltării economiei, spre ridicarea eficienței în toate domeniile Această orientare corespunde pe deplin cerințelor actuale ale dezvoltării economiei noastre naționale, precum și ten-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PETRE LUPU(Urmare din pag. a V-a)dințelor pregnant afirmate pe plan mondial, ca urmare a desfășurării revoluției tehnico-științifice contemporane, a exigențelor crescînde reciproce între parteneri în relațiile economice internaționale. în același timp, avînd în vedere caracterul nemijlocit social al muncii în societatea noastră, îmbinarea strînsă a răsplătirii materiale pentru merite față de societate cu răspunderea materială pentru daunele aduse societății — trăsături de nedespărțit ale cointeresării materiale — va asigura ridicarea eficienței acesteia pe o treaptă calitativ superioară.Țin să informez Conferința că pe baza hotărîrii Comitetului Central s-a stabilit, de acord cu ministerele, trecerea eșalonată — în- cepînd din primăvara anului 1968 — la experimentarea sistemului îmbunătățit de salarizare la un număr de întreprinderi din fiecare ramură Condiția principală pentru a se putea trece la termen și cu succes la îndeplinirea acestei sarcini este asigurarea elaborării u- nor norme științifice de muncă în acord, a unor norme științifice pentru munca în regie, a unor sarcini precise de muncă pentru personalul tehnic-administrativ.Aceasta trebuie să fie precedată de acțiuni concrete de organizare
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI MINODORA CEOBANU

Permiteți-mi să-mi exprim, ca și ceilalți tovarăși care au luat cu- vîntul. acordul deplin față de documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționale și să transmit •entimentele de satisfacție ale co

științifică a producției și a muncii, întrucît contrar unor păreri destul de răspîndite, normarea nu este atît un element al sistemului de salarizare, cît, mai ales, al organizării muncii, fără de care însă nu se poate asigura măsurarea și deci nici salarizarea justă- a acesteia Tocmai de aceea normarea muncii trebuie încredințată tot mai mult tehnologilor, celor care proiectează procesul de producție și care, elaborînd normele de consum de tot felul, este firesc să elaboreze și normele de consum pentru asemenea domeniu important ca forța de muncă și să urmărească permanent economisirea ei. Realizarea acestor sarcini cuprinse și în planul de stat va cere eforturi foarte serioase din partea conducerilor întreprinderilor și un ajutor direct, operativ, de durată și substanțial din partea ministerelor și celorlalte organe centrale și sfaturi populareMăsurile prevăzute în Hotărîrea Comitetului Central cu privire la sistema] de salarizare sînt rezultatul studierii atente a experienței, a realităților Experimentarea va oferi un nou prilej de confruntare a soluțiilor cu viața și va permite introducerea corecturilor necesare cu ocazia definitivării sistemului de salarizare îmbunătățit, care se va face — așa cum se știe — în 1970.

operatorilor din Săveni, regiunea Suceava, pentru faptul că partidul găsește întotdeauna căile și mijloacele cele mai potrivite pentru rezolvarea problemelor ridicate de viață. Constituind o expresie a gîndirii vii, creatoare a conducerii partidului, noile măsuri izvorăsc din cerințele și nevoile progresului patriei, continuînd șirul măsurilor luate de la Congres încoace pentru îmbunătățirea organizării, conducerii și planificării economiei naționale, pentru înflorirea patriei noastre.Măsurile care le dezbatem se referă la ansamblul vieții economice a țării și, tocmai de a- ceea, ele au dat țăranilor cooperatori motive ne gîndire asupra unor probleme privind planificarea și organizarea producției în sectorul agricol, cu scopul de a găsi noi posibilități pentru a crește producția, eficacitatea muncii noastre și a mări contribuția agriculturii la sporirea avuției naționaleȘtim cu toții că după Congresul

îmi exprim convingerea că extinderea în întreaga economie a acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, conjugată cu aplicarea sistemului de salarizare îmbunătățit, în condițiile înfăptuirii măsurilor de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale dezbătute de Conferință, vor duce Ia obținerea unor rezultate deosebit de însemnate, poate nebănuite, încă, în accelerarea ritmului dezvoltării economiei noastre, în sporirea produsului social, a venitului național și ca urmare a acumulărilor și a nivelului de traiîmi permit să folosesc acest prilej pentru a vă asigura că lucrătorii instituției în care îmi desfășor activitatea și cărora le revin sarcini importante în domeniul răș- pîndirii științei conducerii și organizării producției și a muncii, în domeniul cointeresării materiale a salariaților vor depune eforturi susținute muncind cu entuziasm pentru a contribui la înfăptuirea măsurilor ce vor fi aprobate de Conferință, cu convingerea că ele vor determina întărirea forței economice a țării, ridicarea bunăstării poporului. cauză căreia merită să-și închine viața fiecare cetățean patriot.
(Cuvîntarea a fost subliniată prin 

vii și puternice aplauze).

al IX-lea al partidului, care a stabilit un program însuflețitor de dezvoltare a țării, au fost luate importante măsuri pentru perfecționarea conducerii și planificării a- gricultuni, au fost create uniunile cooperatiste, s-a îmbunătățit sistemul de aprovizionare a cooperativelor agricole și de valorificare a produselor acestora Realismul a- cestor măsuri este oglindit și de rezultatele obținute în agricultura regiunii Suceava, in cazul nostru, de realizările cooperativei agricole din Săveni Deși în condiții climaterice mai puțin favorabile, unitatea noastră, ca urmare a unei mai bune organizări a producției și a muncii, a extinderii mecanizării și chimizării, a obținut în acest an producții bune la toate culturile, printre care: 2 316 kg grîu la hectar, aproape I 800 kg floarea-soare- lui la hectar și 3 156 kg porumb la hectar Totodată, veniturile din zootehnie se ridică la 1 255 000 lei depășind prevederile de plan Pe aceste baze, averea obștească s-a ridi-at la 11 milioane lei. ceea ce reprezintă 458 530 lei la suta de hectareMăsura care a fost luată de a se îmbunătăți sistemul de planificare în agricultură a îndemnat cadrele din cooperativa noastră să privească cu mai multă răspun

dere elaborarea planului. Ne-am convins din propria experiență că valorificarea deplină a resurselor naturale, utilizarea cît mai bună a pămîntului și a mijloacelor de care dispunem, orientarea investițiilor spre acțiuni cu eficiență economică maximă cer întocmirea unor planuri anuale și de perspectivă mai bine gîndite care să exprime puterea de producție reală a cooperativei, voința tuturor membrilor cooperatori și a specialiștilor.Prin părțile Săvenilor, unde îmi desfășor activitatea, circulă o înțeleaptă vorbă din bătrîni : „înainte de a porni la un lucru, gîndeș- te-1 de două ori și apoi fă-1 o dată și bine" I Așa procedăm noi. Studiind condițiile concrete ale cooperativei, planul de producție pentru anul în curs a fost mai judicios întocmit, orientîndu-ne în sectorul vegetal spre dezvoltarea cu precădere a producției de cereale și plante tehnice, iar în zootehnie spre creșterea vacilor cu lapte și a păsărilor.Documentele partidului sublinia
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI LEONTE RĂUTUTovarăși,Documentele aflate în dezbaterea . Conferinței Naționale a partidului cuprind un vast sistem de măsuri — unitar în esența lui — determinat de gradul actual de dezvoltare a patriei noastre, de complexitatea crescîndă a economiei naționale, de cerințele procesului de desăvîrși- re a construcției socialiste.In opera de dirijare a vieții sociale, partidul acordă un loc de seamă perfecțiqnării formelor și metodelor de conducere, planificare și organizare, pentru ca ele să reflecte cît mai fidel necesitățile obiective, să nu imprime rigiditate și imobilism structurilor sociale și economice ci, dimpotrivă, să constituie o forță motrice a dezvoltării societății. Acestaeste spiritul creator în care sînt a- nalizate problemele economiei naționale și ale activității sociale în raportul de înaltă ținută, deosebit de bogat în idei, prezentat.de tovarășul Nicolae Ceaușescu.îmi exprim convingerea că . măsurile supuse spre aprobare Conferinței vor face posibilă utilizarea cu maximă eficiență a resurselor materiale și umane, vor asigura menținerea acelui ritm înalt de dezvoltare, care a devenit o. constantă a realităților noastre economice.Este un fenomen firesc ca în virtutea diversității condițiilor e- conomice, sociale, naționale, țările socialiste să recurgă la forme și metode variate în opera de înfăptuire a obiectivului comun — construcția socialismului. Desigur, a- ceastă diversitate presupune în mod necesar respectarea legităților fundamentale ale economiei socialiste, dezvăluite de știința marxistă și confirmate de experiența istorică.In activitatea sa teoretică și practică. Partidul Comunist Român se călăuzește după aceste legități, aplicate la condițiile concrete din țara noastră, analizînd cu pătrundere procesele și fenomenele noi generate de evoluția societății, elaborînd soluții originale cu scopul de a asigura maxima valorificare a avantajelor sistemului socialist.Una din ideile călăuzitoare ale proiectului de Directive o constituie creșterea rolului planificării pe măsura înaintării pe calea construcției socialiste.După cum se știe, paternitatea conceptului de planificare aparține gîndirii marxiste. Vreme îndelungată. economiștii, sociologii și politicienii burghezi au contestat total ideea de planificare, au declarat-o nerealistă, neviabilă. ineficientă din punct de vedere economic. Astăzi. efectele practice ale planificării socialiste sînt larg recunoscute în întreaga lume. Și aceasta, în ciuda faptului că însemnatele progrese obținute de țările socialiste în dezvoltarea planificată a economiei au necesitat înfruntarea multor dificultăți și situații complexe, datorate în mare măsură înapoierii economice moștenite de majoritatea lor.Puternica dezvoltare și concentrare a forțelor de producție, gradul înalt de specializare și cooperare, amploarea mijloacelor materiale cerute de aplicarea rezultatelor revoluției tehnico-științifice evidențiază cu deosebită pregnantă necesitatea obiectivă a planificării.Sub imperiul acestor factori, chiar în capitalism. în pofida unor încercări de reanimare a liberalismului economic, capătă o preponderență tot mai mare concepțiile potrivit cărora dezvoltarea economiei moderne Implică în mod necesar creșterea accentuată a rolului economic al statului Nu puțini sînt aceia care, după expresia u- nui cunoscut economist occidental, consideră „planificarea generală previzională ca un comandament al raționalității", concepție concretizată uneori în schițarea de programe economice și tehnico-științifice Cei mai clarvăzători dintre gînditorii burghezi sînt conștienți că esența capitalistă a economiilor occidentale pune limite severe încercărilor de planificare și că ..planificarea globală nu este posibilă decît într-o economie socialistă".Pentru socialism, creșterea rolului planificator al statului, perfec

ză că agricultura trebuie să se integreze, ca și celelalte ramuri, în planul unic național, să se dezvolte în ritmul și proporțiile cerute de nevoile întregii economii naționale Noi, cooperatorii din Săveni, am înțeles prin aceasta că planul de producție al cooperativei trebuie să cuprindă contribuții sporite la fondul central al statului, prin livrări pe bază de contract cu organizațiile economice Acesta este un mijloc eficace care ne asigură perspectiva în planificarea producțiilor și organizarea muncii, creează surse sigure pentru realizarea veniturilor bănești. Cooperativa noastră își valorifică aproape în întregime produsele pe bază de contract cu statul. în acest an, pe produsele valorificate în acest mod am încasat 4 700 000 lei.Consider că în domeniul contractărilor de produse agricole sînt încă anomalii și cred că ar fi bine să se constituie un singur organ de contractare cu cooperativele agricole.Pe baza documentelor Plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 

ționarea continuă a activității de planificare constituie o condiție sine qua non, care ține de însăși esența economiei socialiste.Propunerile ■ privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale prezentate Conferinței atribuie un rol fundamental analizei și determinării principalelor proporții care se formează în cursul producerii, repartizării și u- tilizării produsului social și a venitului național ca indicatori sintetici de ansambluIn concepția partidului nostru, optimizarea corelației dintre acumulare și consum presupune asigurarea și pentru viitor a unei rate înalte a acumulării. Acesta este factorul hotărîtor al dezvoltării accelerate a întregii economii, și condiția necesară pentru treptata reducere a d'stanței ce ne desparte de țările înaintate din punct de vedere al producției și consumului pe locuitorCifrele ce au fost prezentate aici atestă că ne situăm la loc de frunte în ce privește ritmul de creștere a venitului național, indiciu al dinamismului și vitalității economiei noastre. Pe măsura sporirii produsului social și a venitului național, o dată cu întărirea bazei teh- nico-materiale a socialismului are loc creșterea continuă a nivelului de trai. Acest proces se reflectă în dinamica fondului de consum, a cărui valoare, potrivit prevederilor proiectului de plan, va fi în 1968 cu 57,5 la sută superioară celei din I960, depășindu-se cu peste 1,5 miliarde lei prevederile cincinalului pentru acest an. Orientarea stabilită de partid de a se depune și în viitor mari eforturi pentru reproducția socialistă lărgită, ca premisă a unui standard de viață ridicat, se bucură de sprijinul și aprobarea partidului, a întregului poporDeterminînd proporțiile economice fundamentale, partidul și statul nostru îmbină respectarea principiului priorității ramurilor hotă- rîtoare ale producției sociale, în primul' rînd a industriei mijloacelor de producție, cu preocuparea permanentă pentru creșterea susținută a producției în ramurile chemate să satisfacă nemijlocit nevoile de consum ale poporuluiA fost o vreme cînd în teoria economică a socialismului a circulat teza cu privire la caracterul „obiectiv", legic al rămînerii în urmă a producției de bunuri de consum în raport cu cererea populației. Să ne ferească domnul de asemenea „legități Satisfacerea tot mai deplină a nevoilor materiale și culturale ale poporului este însuși scopul producției socialiste. Aceasta face necesară corelarea deplină a producției cu necesitățile reale ale societății, lichidarea eventualelor dereglări ce se pot ivi în economieDupă cum se știe. Congresul al IX-lea al partidului și plenarele ulterioare ale Comitetului Ceunal au scos la iveală unele disproporții ce se creaseră în economia noastră printre care și rămînerea în urmă a industriei bunurilor de consum Ca urmare au fost stabilite măsuri în vederea recuperării ma1 rapide a acestei rămînen în urmă Astfel volumul de investiții destinat industriei alimentare în actualul ■incirial.'este de 1,7 ori mai mare decît în șesena- 

a.c. am ajuns la concluzia că în planificarea producției, ca și în domeniul valorificării produselor și al aprovizionării cooperativelor a- gricole, se manifestă încă unele neajunsuri. Astfel, după constatările noastre continuă să se facă o superficială planificare a producției de furaje, ceea ce are urmări negative asupra zootehniei. Uneori, se planifică o producție prea mare de furaje, neținîndu-se seama de fertilitatea pămîntului și neprevă- zîndu-se măcar măsuri corespunzătoare pentru creșterea producției la hectar, din care cauză planul nu se realizează. Alteori, se planifică creșterea numărului de animale, dar nu se stabilește o proporție justă între efective și culturile furajere. De aceea, consider că uniunile cooperatiste ar trebui să dea un sprijin mai mare cooperativelor în stabilirea necesarului de furaje, în raport cu fertilitatea solului, în condițiile luării unor măsuri ho- tărîte pentru creșterea producției, dar și în raport cu necesarul de proteine pentru întregul efectiv de animale.

lul precedent. Investițiile pentru industria ușoară au crescut de peste 2,3 ori, la care se adaugă importante fonduri suplimentare alocate recent pentru creșterea capacităților de producție în această ramură. Are loc o apropiere a ritmurilor dezvoltării producției în cele două subdiviziuni ale industriei ; pe primii trei ani ai prezentului cincinal producția grupei A sporește anual în medie cu 12.1 la sută, iar a grupei B cu aproape 11 la sută. Este în aceasta și o infirmare a modului rigid în care era tratată în trecut problema corelației între ritmurile de creștere a celor două mari sectoare industriale.Adversarii ideologici ai socialismului uneori deplîng faptul că în economia noastră socialistă nu se dă frîu liber legilor pieței care, după cum se știe, imprimă caracterul stihinic economiei capitaliste și întrețin multe din tarele ei congenitale ; alteori ei afișează o falsă jubilare, prezentînd folosirea unor categorii economice ca rentabilitatea, beneficiul, prețul, drept semn al unei așa-zise „apropieri" a economiei socialiste de cea capitalistă.Asemenea interpretări, decurgînd dintr-o viziune primitivistă, deformată a societății noastre, au primit răspunsul cuvenit în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu. Este evidentă profunda deosebire calitativă între acțiunea acesfor categorii în capitalism și utilizarea lor în cadrul specific orînduirii socialiste, pentru a determina eficiența maximă a activității economice, dezvoltarea rapidă și multilaterală a economiei socialiste. în acest sens, propunerile supuse Conferinței au în vedere sporirea rolului factorilor eco- nomlco-finaneiari, precum și introducerea unor forme organizatorice propice soluționării cerințelor economiei cu operativitate și suplețe.In ramura bunurilor de consum o mai mare mobilitate în utilizarea pîrghiilor economice pentru a- daptarea rapidă a producției la cererea de consum este de o stringentă necesitate. Măsurile propuse prevăd ca planul stabilit întreprinderilor să cuprindă numai produse de importanță deosebită pentru aprovizionarea populației, restul urmînd a fi fabricate în baza contractelor dintre întreprinderi și comerț. Este de așteptat că aceasta va contribui la învingerea unei anumite timidități manifestate atît de către organele comerțului cît și de către ministerele producătoare în extinderea de relații directe'între industrie și comerț. Ele trebuie să ducă la scurtarea drumului mărfii de la producător la consumator, și, ceea ce nu e de mică importanță, să stimuleze emulația între întreprinderi, spre binele și mulțumirea masei de consumatori.Calitatea produselor, aspectul lor estetic, bogăția gamei de sortimente reprezintă, la urma urmei, unul din indicii gradului de civilizație. Perfecționarea sistemului de indicatori și de stimulare materială a întreprinderii și lucrătorilor trebuie să ducă la sporirea preocupării pentru calitatea, finisajul, modul de prezentare a produselor, să asigure realizarea sistematică a sarcinilor de producție pe sortimente. Sortimentul trebuie să înceteze de a fi copilul vitreg al planului valoric, așa cum se întimplă uneori.în drum spre coQsumator, noile sortimente trec de multe ori prin avataruri foarte complicate. Asigurarea unui mecanism mai simplu și mai elastic de stabilire a prețurilor, în special pentru produsele noi, înlăturarea unor verigi intermediare și formalități inutile, însoțite de creșterea receptivității față de nou. de combaterea manifestărilor de rutină și slabă exigență, vor avea drept efect sporirea operativității in introducerea in producție a noilor sortimente, cerută cu justificată insistență de cetățeni și de presă. Consider, totodată, că ar fi util să se stabilească măsuri precise vizmd întărirea răspunderii ministerelor, întreprinderilor, institutelor departamentale pentru asimilarea de noi produseLucrătorii din industria bunurilor de consum au abordat cu simț de răspundere sarcinile trasate de conducerea partidului în legătură cu organizarea științifică a producției și a muncii Rezultatele obținute în acest cadru de Ministerul Industriei Ușoare ce au primit la Conferința noastră o înaltă și meritată apreciere, reprezintă un indiciu cert al marilor rezerve existente în întregul sector pentru a- sigurarea abundenței tot mai mari a produselor necesare consumului,

O altă problemă se referă la necesitatea realizării unei mai bune corelări între planul de producție al stațiunilor de mașini și tractoare și cel al cooperativelor agricole, precum și la reglementarea relațiilor economice dintre aceste unități. Sistemul actual de încheiere a contractelor de lucrări este formal și depășit. Cred că ar fi bine să se revadă acest sistem, iar plata muncilor S.M.T. să se facă diferențiat. în funcție de condițiile de sol, de volumul și calitatea lucrărilor și de realizarea producțiilor planificate la hectar.Comuniștii și toți cooperatorii din Săveni mi-au cerut să mulțumesc din inimă conducerii partidului nostru pentru tot ceea ce a făcut și face ca viața cooperatorilor, a întregului popor, să fie tot mai îmbelșugată și frumoasă.. Sub, liniind încă o dată deplinul nostru acord cu documentele ce se dezbat în Conferința Națională, asigurăm că membrii cooperativei agricole din Săveni vor ști să răspundă prin fapte grijii ce ne-o poartă partidul nostru drag.
obiectiv de prim ordin al politici) partidului de ridicare a nivelului de trai al întregului popor.Tovarăși,Sînt încredințat că exprim gîn- durile unanimității celor prezenți, relevînd marea însemnătate principială și practică a analizei pe care raportul prezentat Conferinței a făcut-o problemelor perfecționării continue a formelor și metodelor de organizare și conducere a vieții sociale.Partidul nostru a considerat întotdeauna de o importanță capitală Justa definire a rolului său în diferite etape istorice de evoluție a societății noi. Experiența pe care am acumulat-o oferă o convingătoare confirmare a tezei după care creșterea rolului conducător al partidului reprezintă o trăsătură caracteristică a etapei de desăvîrȘire a construirii socialismului.Vreau să exprim de la această tribună întreaga mea adeziune la propunerea ca secretarul general al Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să fie ales în funcția de Președinte al Consiliului de Stat Adoptarea acestei propuneri corespunde pe deplin rolului pe care îl îndeplinește în statul nostru socialist Partidul Comunist Român, ca exponent fidel al intereselor majore ale națiunii.Toți cei care lucrează în organele de partid și de stat vor primi cu mare satisfacție măsurile privind organizarea mai rațională a activității organelor centrale și locale ale partidului și statului Aceste măsuri vor avea drept rezultat creșterea răspunderilor, o mai precisă delimitare a atribuțiilor, înlăturarea paralelismelor și suprapunerilor și în ultimă instanță, o însemnată economie de energie, de muncă socială. Adoptarea lor nu va în- tîrzia să-și arate urmările pozitive, atît în domeniul economiei, al administrației de stat, cît și în cel al ideologiei, educației și culturii, în toate sectoarele multilateralei activități a partidului și statului nostruPropunerile cuprinse în raportul prezentat Conferinței sînt pătrunse de preocuparea pentru continua dezvoltare a democrației socialiste. Perfecționarea activității Marii Adunări Naționale, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri, îmbunătățirile în structura și atribuțiile organelor locale, creșterea funcțiilor care revin în societatea noastră organizațiilor obștești — sindicatele, U.T.C.-ul. uniunile de creație — consecventa înfăptuire a principiului centralismului democratic șj a muncii colective sînt factori integranti ai procesului de evoluție ascendentă a democrației socialiste în Republica Socialistă România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat încă o dată rolul hotărîtor al școlii în educarea tinerei generații. în conformitate cu orientarea dată de partid și pe baza unei largi consultări a specialiștilor, urmează să se aducă substanțiale îmbunătățiri sistemului de învățămînt superior. de cultură generală și profesional. printre care generalizarea învățămîntului de 10 ani. măsură de înaltă semnificație socială și culturală.Marcînd o treaptă calitativ superioară în dezvoltarea învățămîn- țului nostru, atît în domeniul pregătirii de cadre calificate, corespunzător cerințelor progresului mondial, cît și în domeniul ridicării gradului de cultură al întregului popor, aceste propuneri se armonizează cu cele referitoare la conducerea economiei și vieții sociale pe care le dezbatem aici.Consider totodată că măsurile, imperios necesare, de lichidare a dispersării de forțe în cercetarea științifică vor trebui să ducă la o și mai rațională utilizare a marelui potențial științific pe care-1 posedă instituțiile de învățămînt superior, continuatoare ale unor bogate și îndelungate tradiții atît pe tărîmul cercetării fundamentale cît și al celei aplicative.Tovarăși.Directivele privind conducerea și planificarea economiei. îmbunătățirea împărțirii administrative, perfecționarea formelor și metodelor de organizare a vieții sociale sînt tot atîtea exemple ale neobositului spirit creator al partidului și conducerii sale Politica marxist- leninistă a Partidului Comunist Român este sursa vie a entuziasmului, tenacității, nestrămutatei încrederi în viitor cu care toți comuniștii, întregul popor muncesc pentru înălțarea patriei noastre socialiste, pentru noi victorii pe drumul socialismului și comunismului.

fCnvinta<ea a fost subliniată 
prin vii și puternice aplauze).
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Tovarăși,în decurs de 20 de ani țara noastră a făcut saltul calitativ de la o economie înapoiată, lovită în plus și de vicisitudinile războiului, la o economie înfloritoare, așezată pe fundamentul trainic al relațiilor de producție socialiste în continuă a- dîncire și perfecționare. In toată această perioadă, o preocupare permanentă a Partidului Comunist Român a constituit-o folosirea celor mai corespunzătoare forme și metode de organizare, conducere și desfășurare a activității economice și sociale, prin adaptarea acestor forme și metode la modificările de ordin calitativ și cantitativ intervenite pe parcurs în economia națională și în viața societății.Este un merit deosebit al Comitetului Central al Partidului de a fi realizat — potrivit indicațiilor Congresului al IX-lea și pe baza sintetizării critice a experienței de a- proape două decenii de construcție socialistă — studiul etapei economice actuale, a bazei sale tehnice- materiale și relațiilor social-econo- mice, a tendințelor progresului tehnic, științific și economic pe plan intern și mondial — și de a fi elaborat un complex unitar de măsuri care vizează toate laturile principale ale mecanismului social ;— producția, repartiția, circulația, cercetarea științifică, organizarea politică și administrativă etc.Trebuie să subliniez în calitate de membru al Prezidiului Permanent că această muncă vastă s-a desfășurat sub conducerea nemijlocită, aș spune cotidiană, a tovarășului Ceaușescu.Partidul nostru concepe îmbunătățirea sistemului de organizare și conducere economică nu prin renunțarea sau știrbirea unor atribute fundamentale ale economiei socialiste, izvorîte din proprietatea socială asupra mijloacelor de producție, ci prin întărirea acestor a- tribute, adaptînd formele lor de realizare la cerințele fiecărei trepte pe care o parcurgem pe scara ascendentă a istoriei socialismului.Problema fundamentală a constat în aceea că păstrînd conducerea planificată a economiei naționale, întemeiate pe respectarea centralismului democratic — principiul fundamental al statului socialist — să se găsească forme care să îmbine coordonarea pe bază de plan a activității economice de ansamblu, cu acordarea de largi atribuții și inițiative unităților economice, pe baza ideii că gestiunea e- conomică socialistă practică trebuie să fie punerea optimă în operă a planului general de promovare a dezvoltării economice. Consider că proiectul de Directive supus Conferinței răspunde în întregime acestei probleme fundamentale.Permiteți-mi ca din ansamblul vast al propunerilor din directive să mă opresc pe scurt asupra unor aspecte ale activității sectorului financiar. în expiinerea sa, atît de cuprinzătoare și fundamentată teoretic și practic, tovarășul Ceaușescu a subliniat printre altele rolul sporit pe care sistemul financiar și de credit trebuie să-1 aibă în gospodărirea judicioasă a marelui nostru patrimoniu socialist, în impulsionarea factorilor chemați să contribuie la ridicarea continuă a eficienței economice.Ca și în celelalte domenii ale vieții economice, deciziile de importanță principială privind finanțele și creditul vor fi luate și în viitor de forurile supreme de partid și de stat, asigurîndu-se astfel unitatea de concepție și de comandament și corelarea acțiunilor majore ale finanțelor .și creditului cu celelalte acțiuni economice importante. Aparatul financiar și bancartrebui să devină un factor activ care să ajute efectiv la luarea deciziilor și să contribuie în sens pozitiv la îndeplinirea lor, folosind toate instrumentele și pîrghiile specifice care îi stau la îndemînă și urmărind, drept criteriu hotărîtor, realizarea unei cît mai înalte efi- ciențe economice.Această cerință se referă la

va

o sferă foarte largă de probleme. îndeosebi, însă, ea vizează acele domenii în care cuvîntul sistemului financiar și de credit pînă acum s-a auzit foarte slab ori nu s-a a- uzit deloc, domenii care au fost doar „deservite" prin alocarea fondurilor bănești corespunzătoare acțiunilor planificate. Perfecționarea sistemului finanțelor și creditului cere ca relațiile financiare și de credit să fie simplificate, în- lăturîndu-se formele pur adminis
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trative, iar pîrghiile financiare — beneficiul, creditul, dobînda etc. — să fie folosite astfel încît să contribuie, pe de-o parte la fundamentarea independenței o- perative a unităților e- oonomice, iar pe de altă parte, să devină instrumente efective ale conducerii centralizate în problemele de Interes general.Studiile precum și pe margineatelor Plenarei din 5—6 octombrie a.c, au monstrat necesitatea lăturării centralizării cesive a relațiilor nanciare cu bugetul de stat. Această cerință privește în primul rînd un număr însemnat de unități care, deși au activitate lucrativă, sînt organizate din punct de vedere financiar după forma instituțiilor bugetare, vărsînd la bugetul de stat toate veniturile și primind de la a- cesta finanțarea integrală a cheltuielilor. Pe lingă faptul că această practică determină un tranzit bănesc inutil prin canalele bugetului, ea duce, totodată, și acest lucru este esențial, la o diluare a răspunderii colectivelor din unitățile respective, întrucît ele apar sub un anumit aspect ca niște minori care nu au dreptul să-și administreze propriile venituri, ci sînt puse sub autoritatea tutelară a bugetului de stat. Trecerea acestor unități sau acțiuni la gestiunea economică proprie pretinde asigurarea în prealabil a unui ansamblu de factori care să constituie garanția aplicării efective și nu formale a principiilor gestiunii e- conomice proprii. Unul din factorii principali îl constituie existența unei baze reale de venituri proprii, întrucît nici o persoană fizică sau juridică nu se poate considera independentă sub aspect economic atunci cînd nu-și poate acoperi cheltuielile din veniturile sale. Extinderea sferei de aplicare a gestiunii economice proprii nu se referă însă numai la unitățile operative, ci și la unitățile coordonatoare. Ca atare, înlăturînd situația din prezent, în care majoritatea direcțiilor generale industriale sînt unită'ți bugetare, vom putea trece la organizarea viitoarelor centrale industriale pe principiile gestiunii economice, avînd în administrarea lor o bază reală de venituri proprii.Cele expuse mai sus rezolvă însă numai o latură a problemei. O altă latură calitativă importantă constă în simplificarea, restrângerea și perfecționarea relațiilor pe care unitățile organizate pe principiile gestiunii economice proprii le au cu bugetul de stat. Unitățile în cauză vor primi de la buget numai dotarea necesară la înființare și vor vărsa la buget numai o parte din beneficiu, atît cît este necesar pentru satisfacerea nevoilor de redistribuire și reproducție lărgită pe planul economiei naționale. Necesitățile suplimentare ale întreprinderilor urmează să fie a- coperite din resurse proprii și din credite bancare. Drept urmare a extinderii sferei de aplicare a principiilor gestiunii economice proprii și simplificării relațiilor cu bugetul, se va restrînge probabil volumul bugetului de stat. Aceasta nu va însemna nicidecum însă o reducere a rolului bugetului, dimpotrivă, importanța sa va crește întrucît el va oglindi operațiuni reale și va fi folosit numai pentru redistribuirea efectivă și strict necesară a fondurilor bănești între sfera producției materiale și sfera neproductivă, între ramuri sau pe plan teritorial, caracteristicile bugetului nostru de stat apropiindu-se astfel mult de cele ale unui- buget net. în schimb va crește mult importanța planului financiar centralizat, întrucît acesta va oglindi 
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în adevărata lor dimensiune toate veniturile și cheltuielile globale, reprezentînd într-un anumit fel un buget brut al economiei naționale. De aceea, planul financiar centralizat va trebui folosit nu numai în faza de planificare, pentru fundamentarea calculelor, ci urmărit și în cursul execuției.Potrivit tezelor teoretice ale e- conomiei politice, confirmate de practica construcției economice din țara noastră, acțiunea legii valorii face necesară folosirea categoriilor valorice, printre care un rol important îl are beneficiul. Nu este nevoie de nici o demonstrație pentru a explica fundamentul rațional de nezdruncinat al sarcinii trasate de partid, potrivit căreia orice unitate economică este obligată să lucreze rentabil. Rentabilitatea este o noțiune ce se aplică de la general pînă la particular, de la ansamblul economiei pînă la fiecare activitate și produs. Așezarea pe baze reale a rezultatelor valorice ale activității tuturor unităților producției materiale prin perfecționarea sistemului de prețuri va determina reflectarea mai corectă a acumulărilor bănești, mai ales sub forma beneficiilor, iar extinderea treptată a principiilor gestiunii economice proprii va face ca beneficiile să devină principalul izvor de alimentare cu fonduri pentru satisfacerea nevoilor proprii ale unităților economice respective. Prin aceasta se creează o legătură organică între asigurarea de fonduri pentru întreprindere, condiționat de realizarea integrală a planului economic și invers, planul economic va putea fi realizat în condiții bune numai în măsura desfășurării unei activități eficiente, care să se reflecte în constituirea fondurilor necesare finanțării procesului de reproducție.Acumulările bănești, îndeosebi beneficiul, sînt resurse de reproducție lărgită, dar ele constituie în același timp instrumente foarte prețioase, prea puțin folosite în prezent, jie stimulare a fenomenelor pozitive, din economie. De aceea, în viitor, rolul beneficiului ca pîrghie economică trebuie Să crească substanțial, el urmînd să fie puternic legat de sistemul general de cointeresare, atît a întreprinderii ca unitate, cît și a lucrătorilor a- cesteia, o parte din beneficiul peste plan folosindu-se pentru constituirea fondului de premiere. Legea generală a repartiției după cantitatea și calitatea muncii nu șe exercită prin relații nemijlocite, directe, între societate și salariat ci în mod indirect, prin intermediul întreprinderii în care acesta activează. Iată de ce pentru formele perfecționate ale cointeresării materiale este necesară sporirea rolului beneficiului astfel ca orice membru al colectivului de producție să devină interesat în rezultatele finale ale activității unității sale, cu atît mai mult cu fiind și un rezultat dute, este legat de e supus controlului ciale a producției respective.în aprecierea rezultatelor activității întreprinderilor beneficiu] și rentabilitatea vor căpăta o importanță sporită : acești indicatori pot fi folosiți în analiză, însă numai în corelație cu factorii principali care îi determină : prețul de cost, productivitatea muncii, economii materiale și bănești, volumul producției și structura ei, întrucît numai așa putem avea o imagine reală a diferitelor aspecte ale activității economice sintetizate în beneficiu.O altă pîrghie care poate fi folosită cu succes, dar care nu a fost utilizată în suficientă măsură, este creditul bancar. Ținînd seama de aceasta, partidul consideră că este necesar ca în viitor rolul creditului să crească substanțial și să fie folosit nu numai pentru acoperirea nevoilor suplimentare de mijloace circulante, ci și pentru realizarea anumitor lucrări de investiții. Relațiile de credit trebuie stabilite direct între întreprinderi și băncile locale, operativ, lichidîndu-se centralismul excesiv în domeniul creditării și lăsîndu-se acestora din urmă posibilitatea să acorde credite cînd consideră îndreptățite ce-

cit beneficiul,' al mărfii vîn- desfacere, deci necesității so-

de în po- con-
rii noastre pe calea de- săvîrșirii construcției socialiste — se înscrie ca un eveniment mare însemnătate viața partidului și porului nostru. Eastituie o nouă expresie a modului democratic în care conducerea partidului nostru, în întreaga sa activitate creatoare. se sfătuiește cu activul de partid, cu masele de oameni ai muncii pentru soluționarea problemelor fundamentale ale vieții noastre e- conomice și sociale.Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al C.C. al partidului nostru, a- nalizînd mărețele realizări ale poporului nostru în opera de construcție a socialismului, prezintă o sinteză și o generalizare a experienței acumulate în conducerea planificată a economiei, un program temeinic fundamentat cu privire la căile și formele de perfecționare în continuare a mecanismului economic,

iar tehnica este un rod al care are un cîmp de dez- fără limite. Este vorba de că ultimele cuceriri ale în domeniul electronicii șl

rerile întreprinderilor, cu condiția existenței garanției și asigurarea rambursării la termenele stabilite.în ceea ce privește creditarea unor lucrări de investiții cuprinse în planul general de dezvoltare a economiei, băncile vor trebui să-și îndrepte atenția asupra analizării atente a oportunității economice a investițiilor respective, eficienței acestora, asigurării condițiilor de executare și punere în funcțiune la termen, urmărind apoi la întreprinderi formarea surselor de rambursare a creditelor acordate.Tovarăși,Aș dori să închei cuvîntul meu cu cîteva considerente suplimentare. Nu este vorba numai de faptul că progresul tehnic este una din condițiile progresului economic, științei voltare faptul științei ciberneticii ne dau posibilități noi de a îmbunătăți conducerea economiei, a optimiza soluțiile, a perfecționa analiza. Dacă mașinile și agregatele din fabrici au mărit productivitatea muncii fizice a omului, cuceririle electronicii îi sporesc productivitatea intelectuală, în același timp trebuie ridicat nivelul științelor economice, mai ales în domeniul analizei economice practice, unde știința rămîne în urma vieții.Pentru aprecierea activității economice — de la nivelul ’ întreprinderii pînă la nivelul macroeconomic — mai ales sub aspectul eficacității, de o deosebită importanță este folosirea unor indicatori care să exprime cît mai multilateral eficiența vieții economice. Trebuie arătat că fiecare din indicatorii de eficiență folosiți în prezent are capacitatea de informare asupra anumitor aspecte ale activității, dar este totodată îngrădit de unele limite interne inerente, astfel încît nici unul nu poate fi considerat drept indicator sintetic complet. De aceea, de mare folos ar fi elaborarea și introducerea în analiză a unor indicatori noi, care să permită comensurarea eficienței economice, atît pe plan intern cît și pe plan extern. Așa ar fi, de exemplu, indicatorul de eficiență calculat ca un raport între totalul acumulărilor bănești față de totalul fondurilor de producție și circulație folosite.Ar fi utilă folosirea unor indicatori care să oglindească la nivel de întreprindere sau ramură rezultatele suplimentare obținute prin- tr-un efort suplimentar, de pildă, a raportului dintre sporul de acumulări bănești cu sporul de fonduri. De asemenea, s-ar putea folosi un indicator care să compare procentul de creștere a productivității muncii cu procentul de creștere a înzestrării tehnice pe un muncitor, un asemenea coeficient oglindind un fenomen pozitiv dacă este supraunitar și invers. De altfel, însuși indicatorul productivității muncii cere perfecționarea lui printr-o exprimare mai multilaterală.Tovarăși,Conferința noastră trebuie, în fond, să hotărască asupra adaptării unor forme îmbunătățite de relații economice și sociale la stadiul actual al dezvoltării societății și al forțelor noastre de producție. Aceste forme nu sînt rezultatul unor speculații abstracte, ci reprezintă o a- cumulare treptată și critică a unor experiențe și elemente de gîndire izvorîte din natura lucrurilor în mijlocul cărora trăim și ele se’ promovează în viață prin puterea judecății colective a partidului, forță conducătoare a societății.Trebuie să avem în vedere dezvoltarea noastră economică este o simplă creștere ci și o transformare, care reclamă căi și metode noi, astfel încît nu numai să producem mai mult, ci să producem mai bine, calitativ și ca preț. Sînt convins că adoptînd ansamblul de măsuri prevăzute în proiectul de Directive prezentat Conferinței, propunerile1 noi făcute de tovarășul Ceaușescu, precum și propunerea făcută de tovarășul Chivu Stoica, vom deschide un cîmp și mai larg de acțiune, practic nelimitat, forțelor potențiale ale socialismului din țara noastră, spre binele poporului 
(Cuvintarea a fost subliniată prin 
vii și puternice aplauze).

cacănu

de patrieipotrivit cerințelor noii etape dezvoltare socialistă a noastre.întregul ansamblu de măsuri privind perfecționarea conducerii și planificării economiei este străbătut ca de un fir roșu de ideea ridicării continue a eficienței economice în toate ramurile și întreprinderile, a sporirii eficacității întregii producții sociale — obiectiv esențial al politicii economice a partidului și statului nostruDezvoltînd indicațiile Congresului al IX-lea, documentele Conferinței arată în mod clar că orice activitate economică, indiferent în ce sector al producției materiale s-ar desfășura, trebuie să asigure recuperarea cheltuielilor sociale, să fie rentabilă, să contribuie la înfăptuirea reproducției lărgite.în complexul măsurilor menite să ducă la creșterea eficienței economice și rentabilității, un loc de frunte se atribuie creșterii rolului pîrghiilor economice, cum sînt finanțele, beneficiul, creditul, prețurile, aplicării efective a principiului gestiunii economice proprii în toate unitățile și sectoarele de activitate.Răspunzînd unor cerințe obiec

tive actuale, întărirea pîrghiilor economice va asigura în mod incontestabil un mecanism de stimulare și de control economic — de natură să încurajeze mai bine inițiativa creatoare, să ducă la întemeierea deciziilor pe calcule economice. la reducerea cheltuielilor de producție, la folosirea cît mai rațională a mijloacelor materiale și bănești.Economia noastră dispune de condiții favorabile pentru a se asigura realizarea unor acumulări ridicate în toate sectoarele producției materiale. Aceasta este demonstrată de rezultatele obținute în cursul acestui an și de regiunea Crișana. Pe 11 luni ale anului curent întreprinderile industriale au realizat aproape IGO milioane lei beneficii peste plan, care au fost vărsate la bugetul statului. Doresc însă să relev că, în dezbaterile care au avut loc la întreprinderile din regiune, s-a scos în evidență că nu este suficient de stimulativ sistemul actual, în baza căruia beneficiul întreprinderilor se varsă aproape în întregime la buget, urmînd ca acestea să primească apoi tot de la buget fondurile necesare pentru dezvoltarea activității lor. De aceea, apreciez că prevederile din proiectul de directive privind creșterea rolului beneficiului, lăsarea la dispoziția întreprinderilor și centralelor industriale a unei părți din beneficiile realizate pentru finanțarea unor investiții și a mijloacelor circulante, precum și folosirea unei părți din beneficiile peste plan pentru premierea salariaților și alte nevoi vor da un mai mare impuls întregii activități economice, folosirii cu eficiență sporită a resurselor materiale și u- mane. Am convingerea că aceste măsuri vor fi de natură să cointereseze toate întreprinderile să se preocupe mai mult de ridicarea rentabilității, de eliminarea pierderilor, fie ele planificate sau neplanificate.Din păcate, și în regiunea Crișana mai sînt întreprinderi care, datorită în principal lipsurilor proprii în utilizarea mijloacelor materiale și bănești, lucrează cu pierderi ce se acoperă pe seama beneficiilor altor întreprinderi sau prin subvenții de la buget. Cu aceste stări de lucruri nu ne putem împăca. Desigur, noi am avut unele rezultate bune în cadrul acțiunii desfășurate în cursul acestui an, din indicația conducerii partidului, cu privire la rentabilizarea întreprinderilor și produselor. Astfel, față de totalul pierderilor planificate pe acest an Ia întreprinderile industriale — în sumă de 70 milioane lei — s-au găsit rezerve pentru reducerea lor cu peste 40 milioane lei; au fost rentabilizate pînă în prezent un număr de
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI POMPILIU MACOVEI

Conferința Națională a partidului nostru dezbate — în lumina istoricelor hotărîri ale celui de-al IX-iea Congres — probleme de cea mai mare însemnătate pentru viața politică, economică și social-cui- turală a țării, pentru mersul ei înainte spre noi orizonturi ale progresului, civilizației și bunei stări a poporului român.Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — apreciind ' ă metodele de conducere și planii - care economică, formele de organizare a vieții sociale nu pot alcătui dogme rigide și tipare de neclintit — urmărește creator perfecționarea lor neîntreruptă, în condițiile și perspectivele mereu noi, create de ritmul avîntat al dezvoltării societății noastre.Profundelor transformări care au loc în dezvoltarea forțelor și relațiilor de producție le corespund schimbări nu mai puțin importante în conștiința oamenilor, ca urmare a intensei munci ideologice și politico-educative desfășurate sub conducerea partidului. Activitățile din diferitele domenii ale ideologiei, artei, științei și culturii cunosc în ultimii ani o continuă și complexă dezvoltare, amplificîndu-se. ramificîndu-se și îmbogățindu-se mereu cu creații de certă valoareRolul conducător al partidului, care constituie cheia de boltă a e- dificiului orînduirii noastre, trebuie să se exercite și în domeniul acesta într-o formă mai organizată.. Comisia ideologică, propusă a se înființa pe lîngă Comitetul Central, va constitui cadrul unor dezbateri aprofundate și asupra problemelor teoretice mari ale artei, culturii și științei, va asigura o îndrumare, o orientare principială unitară a întregii activități ideologice, politico- educative și culturale, pe baza că

132 produse, din cele 160 planificate cu pierderi. Se înțelege însă că rezervele nu sînt epuizate și că prin mai buna organizare a producției și a muncii vom ajunge la eliminarea cheltuielilor neeconomi- coase care generează pierderi.Irt strînsă legătură cu problemele tratate mai înainte, doresc să abordez și unele aspecte privind prețurile. Importanța acestei pîrghii este determinată de faptul că, prin funcțiile lor, prețurile influențează toate laturile esențiale ale economiei : producția, acumularea și consumul, nivelul de trai.Unitățile economice din regiunea noastră s-au izbit nu de puține ori de influențele negative ale modului cum funcționează actualul mecanism al prețurilor. Găsesc pe deplin întemeiată critica făcută în proiectul de directive în legătură cu deficiențele ce se manifestă în a- cest domeniu. Intr-adevăr, prețurile nu reflectă întotdeauna în mod corespunzător cheltuielile sociale de producție ; sistemul actual de prețuri se caracterizează prin lipsă de mobilitate, centralism excesiv și formalism. Drept urmare, pe lîngă nivelul diferit al cheltuielilor de producție, stabilirea unor prețuri de vînzare necorespunzătoare face ca multe din întreprinderile noastre să obțină în mod nejustificat beneficii exagerate la o serie de produse, iar la altele acestea să fie reduse sau chiar să înregistreze pierderi Așa, de exemplu, uzina „înfrățirea" din Oradea realizează produse cu o rentabilitate cuprinsă între 7—25 la sută. în același timp, fabrică o.serie de produse nerentabile sau cu o rentabilitate de I—2 la sută. Este evident că aceste situații influențează nefavorabil îndeplinirea planului la unele sortimente, slăbesc preocuparea pentru reducerea cheltuielilor de producție, pentru asimilarea unor produse noi etc.Așezarea în mod corespunzător a prețurilor — așa cum se prevede în proiectul de Directive — va creea condiții pentru ca acestea să îndeplinească cu adevărat rolul unei pîrghii active pentru realizarea unor produse necesare economiei, pentru scăderea consumului de materiale și forță de muncă, pentru creșterea productivității muncii.Desigur — așa cum s-a subliniat cu deplin temei în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu — problema hotărîtoare, de fond, care trebuie să stea în continuare și în primul rînd în centrul atenției tuturor întreprinderilor, este punerea în valoare a rezervelor interne. în vederea diminuării conti
reia să se poată dezvolta toate domeniile de creație. personalitățile cele mai diferite, să poată înflori modurile de expresie cele mai variate, mai interesante și mai originale.în cadrul principiilor cuprinse în documentele prezentate spre dezbatere Conferinței noastre se impune ca și în sectoarele de artă și cultură să găsim noi forme de organizare și metode de muncă mai bune pentru a face fată sarcinilor sporite ce le revin în sprijinirea dezvoltării creației originale, în acțiunea de largă difuzare a culturii, prin folosirea cît maijudicioasă și mai eficientă a mijloacelor materiale. Prin crearea cu 5 ani în urmă a Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă s-a căutat să se asigure — în forme și cu atribuții spe- c.l'ice — participarea, pe bază de activitate obștească, a celor mai valoroși intelectuali la soluționarea problemelor majore ale culturii și artei. Rezultatele pozitive, realizate în perioada care a urmat, confirmă justețea principiului și viabilitatea formulei adoptate. în ultimul timp î să, pvin dezvoltarea continuă a activității cultural-artistice, au a- părut sarcini noi, multiple și complexe, în toate compartimentele de creație, interpretare sau d’fuzare. Formele orga izatorice adoptate în 1962, pe consilii de specialitate, cu un număr mare de membri, funcționează greoi și nu mai permit cuprinderea eficientă și operativă a întregii activități cultural-artistice La aceasta trebuie adăugate, pe de o parte, unele tendințe de centralizare excesivă iar, pe de alta, unele paralelisme și dublări de a- tribuții între organele comitetului, uniunilor de creație, unele organizații obștești sau organele locale, care au dus la slăbirea răspunderii, operativității și eficacității.Pentru a face față sarcinii de a coordona întreaga activitate culturală ce se desfășoară pe întreg cuprinsul țării și pentru a conduce o- perativ, eficace și cu mai mare randament activitatea instituțiilor cultural-artistice din sistemul său. se impune cu necesitate adoptarea u- nui cadru mai simplu și mai clar conturat, cu forme organizatorice și răspunderi mai ferm precizateîn același timp, punerea în practică a hotărîrii ca președinții uniunilor de creație să facă parte din Biroul Executiv al Comitetului va contribui la întărirea și adînci- rea colaborării cu uniunile de creație, Ia antrenarea lor activă în soluționarea problemelor complexe din sectoarele de creație a conducerilor uniunilor, care au o răspundere deosebită în dezvoltarea și o- 

nue a cuantumului cheltuielilor d» producție — bază sigură pentru reducerea prețului de cost și creșterea rentabilității.In contextul folosirii mai intense a pîrghiilor economice, perfecționarea activității sistemului financiar și de credit ocupă un loc important. Aspectele negative pe care le întîlnim și la unitățile din regiunea noastră — în ce privește cheltuirea neeconomi- coasă a fondurilor, folosirea incompletă a capacităților de producție și a forței de muncă, aprovizionarea nerațională, imobilizarea unor importante mijloace în stocuri supranormative, înregistrarea unor pierderi — confirmă justețea aprecierii critice făcute în documentele Conferinței in legătură cu faptul că pîrghiile fi- nanoiar-bancare exercită încă o influență slabă pentru determinarea bunei gospodăriri în întreprinderi.De aceea, apreciez în mod deosebii; faptul că în proiectul de Directive se prevăd măsuri pentru creșterea rolului finanțelor și creditului în. desfășurarea activității economice. Drepturile mai mari de care vor beneficia unitățile economice. în ce' privește finanțarea investițiilor și a procesului' de producție, atît din veniturile proprii cît și din credite bancare, vor determina în același timp o răspundere și o preocupare sporită pentru folosirea cu eficiență a fondurilor, Totodată, se prevăd măsuri pentru lărgirea sferei de utilizare a creditului, specializarea activității bancare, mărirea competenței unităților bancare operative în ce privește planificarea șl acordarea creditelor, aplicarea u- nor dobînzi diferențiate. In felul acesta, prin întreg ansamblul de măsuri ce se preconizează în acest domeniu, se creează condiții ca pîrghiile financiare și bancare să funcționeze mai bine, să cointereseze întreprinderile în mobilizarea rezervelor interne, în utilizarea cît mai eficientă a fondurilor materiale și bănești.Permiteți-mi, stimați tovarăși, 
ca, în numele organizației regionale de partid, al tuturor oamenilor muncii din regiunea Crișana, să exprim deplina adeziune față de documentele supuse aprobării Conferinței. Ne angajăm în fața Conferinței Naționale, a conducerii partidului, să depunem toate eforturile, să facem tot ce depinde de noi, pentru a aplica întocmai hotărîrile pe care le va adopta Conferința, să ne aducem din plin aportul la progresul țării, la creșterea bunăstării poporului nostru.
rientarea literaturii și artei. în mod similar desemnarea în conducerea C.S.C.A.. a unor reprezentanți al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și ai U.T.C. va crea condiții mai bune de coordonare și colaborare cu organizațiile obștești, cărora le revin sarcini deosebit de importante în domeniul educării și r’dicării nivelului cultural-artistic al maselor.Pentru asigurarea îndeplinirii în cît mai bune condițiuni a sarcinilor ce revin C.S.C.A. și instituțiilor cultural-artistice, pentru a putea dezvolta și extinde activitatea a- cestora. de o deosebită importanță este buna gospodărire a bazei matinale, folosirea cu cea mai mare eficacitate a mijloacelor materiale si financiare puse la dispoziție. Fenomenul de scădere a încasărilor și deci de creștere a subvențiilor de la buget, care se manifestă de mal mulți ani în special prin reducerea numărului de spectatori la teatru, opere și orchestre simfonice și care s-a remarcat mai insistent în ultimul timp, cînd a apărut și în rețeaua cinematografică, are cauze multiple, față de care se impune a- doptarea de noi forme și metode de activitate, care să asigure în primul rînd ridicarea nivelului artistic al spectacolelor și manifestărilor ar- t'st’ce. Dezvoltarea rețelei de televiziune a constituit, desigur, ca în toate ță>'ile europene, unul din moți vele reducerii frecvenței publicului la spectacole si concerte, la care trebuie adăup’tă starea de uzură foarte avansată a aparatelor de pro:ecție cinematografică, în special din mediul rural. Creșterea deficitelor instituțiilor artistice se datorește însă și unor.lipsuri importante în activitatea lor profesicmal- artistică, cum ar fi repertoriul nu î-dotdeauna interesant și atrăgător, cheltmeli neeronpm’re de gospodărire sau montare, folosirea exagerată a unor colaboratori, cadre artistice din afara instituțiilor respective, deși personalul artistic propriu nu își îndeplinește în între- g:me normei» de activitate, precum și slaba calitate artistică a unor spectacole sau filme, produse d# noi și chiar importate.Deși în anul 1968 proiectul de buget prevede pentru prima dată o echilibrare a acumulărilor cu cheltuielile pe ansamblul sectorului de cultură și antă, vor trebui luate în continuare măsuri hotărâte pentru îmbunătățirea metodelor de muncă, creșterea disciplinei financiare și răspunderii personale pentru a se asigura ridicarea nivelului artistic și ideologic al activității instituțiilor respective printr-o utilizare cit mat eficientă a mijloacelor materiale. Preluarea de către C.S.C.A. a comerțului exterior de bunuri cultural-artistice trebuie să aducă o mai mare eficiență cultural-propa- gandistică, prin soorirea substanțială a exportului de cărți, discuri,

(Continuare în pag. a VIII-a)
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI POMPILIU MACOVEI(Urmare din pag. a VII-a) filme, lucrări și obiecte de artă populară și altele, și mal ales prin îmbunătățirea calității acestora, ca să reprezinte în mod demn caracterele specifice ale artei noastre, potențialul nostru creator.In ansamblul acestor preocupări menite să înlesnească făurirea u- nui climat și a unui cadru material propice înfloririi artei și culturii, pe baza emulației creatoare și a selecției valorilor reale, trebuie rezolvate în condițiuni corespunzătoare și problemele economice care decurg din raporturile între instituțiile de stat și creatori. Astfel, C.S.C.A., împreună cu uniunile de creatori vor trebui să facă propuneri de îmbunătățire a condițiilor de stimulare a creației valoroase, întărind, în același timp, răspunderea artistului față de rezultatele, de eficiența creației sale, adoptîndu-se principiile cointeresării la specificul domeniului respectiv.Perfecționarea organizării ad- ministrativ-teritoriale va permite adoptarea unor forme corespunzătoare, mai simple și eficiente și în rețeaua de instituții culturale, în special în domeniul culturii de masă, eiiminîndu-se verigile intermediare, paralelismele și risipirea în unități mărunte.Datorită marii dispersări a populației rurale în așezări mici, rețeaua de așezăminte culturale este la rîndul său foarte fărîmițată, ceea ce duce la răspîndirea pînă la ne- sficiență a posibilităților materiale și nu face posibilă cuprinderea și îndrumarea permanentă competentă. Prin noua organizare administrativă și prin dubla subordonare a instituțiilor locale din domeniul cultural se vor putea rezolva mai unitar și mai eficient conducerea și îndrumarea de specialitate, se va 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI SIMION POP

Ansamblul de măsuri din proiectul de Directive al Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale a fost primit cu interes în rîndul proiectanților de la Institutul Proiect București, care și-au exprimat adeziunea unanimă și hotărfrea fermă pentru aducerea lor la îndeplinire.In mod cu totul justificat un interes deosebit l-au prezentat măsurile privind îmbunătățirea planificării și organizării în domeniul investițiilor și al construcțiilor, căile prin care se va intensifica ritmul de construcții în general și dezvoltarea construcției de locuințe în special.Activul de bază din institutele de proiectare din țara noastră a primit — în cursul acestui an — unsprijin prețios din partea conducerii partidului prin consfătuirea consacrată activității de proiectare în domeniul construcțiilor. Cu acest prilej s-au trasat jaloanele privind îmbunătățirea muncii de proiectare prin aplicarea unor soluții constructive noi care să asigure o înaltă economicitate, dezvoltarea cercetării proprii, eliminarea uniformizării și realizarea unor construcții originale cu o arhitectură proprie țării noastre.întrucît ne aflăm în perioada de pregătire a cincinalului viitor, iar întocmirea proiectelor trebuie să premeargă procesul de realizare a investițiilor, îmi permit să-mi exprim părerea că este necesară sta bilirea de pe acum a obiectivelor la care urmează să înceapă întocmirea proiectelor. Acest lucru ar permite o mai bună pregătire și organizare a activității generale de construcții.în cadrul institutului nostru au fost întocmite proiecte de execuție pentru locuințele anului 1968. Pentru construirea de locuințe proprietate personală sînt asigurate proiecte de execuție pentru circa 10 000 de solicitanți.în prezent pregătim documentațiile anilor 1969 și 1970 și elaborăm studiul preliminar pentru lucrările de locuințe, social-culturale și lucrările edilitare aferente, pentru viitorul cincinal. Acest studiu ce va fi încheiat în anul 1968 va permite să se aleagă varianta cea mai bună a obiectivelor care urmează a fi realizate în anii 1971—1975 în orașul București.în domeniul investițiilor, munca 

putea asigura o mai judicioasă și echilibrată deservire culturală a populației prin amplasarea coordonată a unităților culturale pe întreg cuprinsul țării în vederea atenuării gradului diferit de dotare existent, se vor putea utiliza mai e- ficace cadrele și se va putea coordona mai bine utilizarea bazei materiale.Acțiunea de sistematizare a localităților rurale, care corespunde perioadei de reducere treptată a diferențelor dintre condițiile de viață de la sat și de la oraș va crea condiții mai bune și pentru desfășurarea vieții culturale, prin concentrarea tuturor funcțiunilor culturale și a mijloacelor materiale aparținînd diferitelor organizații obștești în dotări unice : cămin cultural, bibliotecă publică, librărie, cinematograf și altele.în acest cadru, trebuie ținut seama că satele noastre sînt păstrătoare de secole ale unor tradiții artistice de neîntrecută valoare. Introducerea la sate a unor scheme de sistematizare sau construcții străine, stereotipe în toată țara, cum din păcate se face uneori la oraș, ar constitui o greșeală și mai mare, alterînd caracterul original, bogata variație de forme în care s-a exprimat cu atîta strălucire geniul creator al poporului nostru. Desigur că satul se înnoiește și el o dată cu întreaga noastră societate și nu poate rămîne cu vechile sale caracteristici depășite de viața de azi ; prin acțiunea de sistematizare trebuie să se asigure treptat locuitorilor condiții de civilizație și confort, o deservire socială și culturală corespunzătoare. Acestui lucru trebuie să-i corespundă însă și o preocupare organizată pentru păstrarea trăsăturilor arhitecturale locale specifice și în acest scop considerăm că și C.S.C.A., prin rețeaua culturii de masă, trebuie să 
de perspectivă fiind e- sențială, determinantă, aș putea spune, este necesar ca indicatorii sintetici ce trebuie obținuți prin proiectare să fie difuzați cu anticipație, iar valabilitatea acestora să se refere la o perioadă mai lungă, ceea ce ar permite eliminarea sau scurtarea unor faze de avizare.Bucurîndu-ne de îndrumările directe ale conducerii de partid și de stat, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, în orașul București s-a putut obține o continuă îmbunătățire a indicatorilor tehnico-economici la ansamblurile și construcțiile pe care le proiectăm. De exemplu, prima variantă întocmită pentru ansamblul Colentina în anul 1965 prevedea realizarea a circa 5 200 apartamente cu o densitate de 4 850 mp locuibili la hectar și un procent de demolări de 24 la sută La definitivarea studiului în anul 1967 am reușit să obținem pe aceeași suprafață de teren circă 7 800 apartamente, cu o densitate de 7 200 mp locuibili la hectar reducînd totodată procentul de demolări la 12 la sută. Evoluția acestui studiu dovedește cît de necesar este ca pe de o parte să se precizeze din timp .indicatorii, ce trebuie obținuți prin proiectare și pe de altă parte necesitatea ca întocmirea studiilor să fie declanșată cu cel puțin doi ani înaintea datei de începere a lucrărilorAsigurarea din timp a șantierelor cu proiecte avînd decalajul corespunzător înainte de începerea lucrărilor, reprezintă o condiție

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MIU DOBRESCU

Evenimentul la care participăm — Conferința Națională a Partidului Comunist Român — prin manifestările care l-au precedat, dar mai cu seamă prin problemele înscrise pe ordinea sa de zi, prin valoarea principială și practică a ideilor cuprinse în raportul tovarășu

sprijine organele C.S.C.A.S., Uniunea Arhitecților, sfaturile populare pentru ca această problemă să-și găsească soluțiile cele mai potrivite.Ca fenomen ce urmează de a- proape, reflectînd, uneori intuind cu anticipație schimbările importante ce au loc în dezvoltarea rapidă a societății, în conștiința umană, arta și literatura își înnoiesc și își desăvîrșesc fără răgaz limbajul, artistul căutînd neobosit modalitățile de expresie cele mai potrivite pentru a transmite emoția și convingerea sa, mesajul său.Adresîndu-se prin limbajul universal al artei oamenilor din toată lumea, înscriindu-și efortul lor creator în slujba progresului general al artei și culturii zilelor noastre, într-o permanentă confruntare cu cele mai înaintate realizări ale artei contemporane de peste hotare și luptînd împotriva influențelor străine dăunătoare, artiștii și oamenii de cultură ai țării noastre răspund în primul rînd față de propriul lor popor pentru felul în care îl reprezintă și îl servesc, în care îi susțin cauza și eforturile. Ei știu că arborele din ce în ce mai puternic al artei și culturii noastre, pentru ca să-și ridice tot mai sus creștetul, îmbrățișînd un orizont mereu mai larg, trebuie să pătrundă cu rădăcinile sale adînc, trăgîn- du-și seva din solul fertil al bogatei și vechii tradiții artistice a poporului nostru.In anii de adîncă împlinire ai construcției socialismului, oamenii de litere și artă români, maghiari, germani și de alte naționalități, toți cei ce lucrează în domeniul culturii și artei nu-și vor cruța priceperea, timpul și strădaniile, pentru a continua și ridica pe o treaptă mai înaltă tradițiile înaintate ale artei și culturii românești, pentru a sluji — sub conducerea partidului — nobilele idealuri ale socialismului.
de primă importanță pentru desfășurarea eficientă a activității șantierelor și care prin măsurile ce se preconizează este posibilă de realizat în practică. Față de a- ceastă cerință, problemele ridicate de proiectul de Directive au determinat în rîndul proiectanților idei noi privind utilizarea mai eficientă a cadrelor în raport cu pregătirea lor, forme organizatorice îmbunătățite pentru realizarea sarcinilor, creîndu-se o opinie colectivă pentru înlăturarea a tot ceea ce este inutil și în general o preocupare crescîndă pentru soluționări cît mai corespunzătoare.Organizarea rațională a activității de proiectare, înlăturarea unor verigi care în procesul de elaborare și avizare frînează rezolvarea operativă a problemelor legate de activitatea de construcții, cointeresarea materială pentru obținerea unor proiecte de mai bună calitate și în termene mai scurte, vor conduce la descoperirea și valorificarea rezervelor existente în proiectareUrmărind cu perseverență să realizăm îmbunătățirea calității proiectelor și să obținem o creștere a eficienței tehnico-economice prin concepție, prin alegerea celor mai bune soluții tehnice, institutul de proiectare în care lucrez se pregătește pentru experimentarea sistemului de plată a muncii în acord, ceea ce creează cadrul stimulator pentru atingerea obiectivelor amintite. Experiența acumulată și creșterea competenței profesionale favorizează de asemenea sistemul preconizat. Un exemplu îl constituie faptul că, aplicînd îndrumările consfătuirii cu cadrele din proiectare, au putut fi găsite soluții care să economisească numai la construcțiile de locuințe proiectate în ultimele 10 luni, față de indicii de consum uzuali, o cantitate de peste 2 600 tone oțel beton, fără a micșora calitatea structurală a lu

lui Nicolae Ceaușescu— este un autentic moment istoric în viața contemporană a poporului nostru și a partidului comunist. Minuțioasa și atenta pregătire a documentelor pe care le examinăm în aceste zile în conferință, consultarea în toate fazele elaborării lor a specialiștilor, activiștilor de partid, de stat și din economie, confruntarea ideilor pe care le cuprind cu practica și, în sfîrșit, ca un corolar, supunerea lor judecății maselor conferă acestor documente nu numai o profundă ținută științifică, analitică, dar și un fundament trainic, puternic ancorat în realitățile naționale în actualul stadiu al procesului de edificare a socialismului în România. Izvorîte din liniile directoare adoptate de cel de-al IX-lea Congres al partidului, purtînd clar amprenta spiritului său de înaltă exigență, spirit promovat și cultivat în perioada de după congres de conducerea partidului nostru în examinarea tuturor laturilor și domeniilor construcției socialiste, documentele aflate azi în dezbaterea 

crărilor. La această realizare a contribuit și competența mărită dată conducerii institutelor în aplicarea sistemului premial, ceea ce ne-a permis să stimulăm reducerea consumului de oțel beton printr-o premiere de 20 lei pentru fiecare tonă de oțel economisit.Concomitent cu străduința de a întocmi proiecte cu o bună funcționalitate și o eficiență economică ridicată, preocupările proiectanților sînt orientate spre realizarea unei arhitecturi cu plastică variată.Evitarea monotoniei, imprimarea unul specific local, crearea cadrului urban la scara și la nivelul exigențelor Capitalei noastre, sînt o- biective către care tind căutările și încercările creatoare ale arhitecților din institutul nostru. A înscrie în contemporaneitate realizările noastre, a folosi tehnica avansată și în același timp a asigura continuitatea tradițiilor artistice este o sarcină de mare complexitate, care trebuie realizată în condiții cît mai bune.Prevederile din proiectul de Directive care se dezbat în Conferința Națională și hotărîrile ce se vor lua creează condiții pentru a continua acțiunea privind simplificarea elaborării și avizării documentațiilor pentru investiții. în e- tapa actuală apare evident necesară înlăturarea acelor activități de avizare care conduc la diminuarea și dispersarea răspunderii proiectanților, titularilor de investiții și constructorilor.în acest sens, pentru valorificarea deplină a inițiativei proiectanților, pentru întărirea răspunderii personale, propunem să se revizuiască unele prevederi ale legislației în vigoare, în sensul că pe baza detaliilor de sistematizare avizate, organele locale să poată trece la proiectarea și realizarea ansamblurilor de locuințe în cadrul indicatorilor de plan anuali — valorici și fizici — fără alte aprobări.Această propunere se bazează pe faptul că planul de stat o dată a- probat, stabilește sarcinile fizice și valorice, precum și termenele de realizare. Pentru a se obține ceilalți indicatori tehnico-economici care se urmăresc și se dirijează astăzi prin avizare, apare necesar ca, pe lîngă prevederile din planul de stat, să se elaboreze și să se difuzeze organelor locale directive clare și indici cum ar fi : densități, procentele de demolări, indicii de consum maximali pentru materialele deficitare sau alți indicatori necesari.îrttrucît punerea în practică a propunerii făcute necesită o perioadă de pregătire, considerăm necesar să se îmbunătățească urgent felul în care se aplică legislația existentă, adică actualele instrucțiuni de aplicare să fie revizuite de către organele de avizare. Astfel, printr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri s-a prevăzut eliminarea fazei de proiect de ansamblu, avizarea și aprobarea investițiilor ur- mînd a se face pe baza sintezei studiului tehnico-economic.în aplicarea hotărîrii, ideea de simplificare și reducere a muncii proiectanților a fost insuficient valorificată, întrucît prin instrucțiuni conținutul fazei de proiect de ansamblu a fost integral transferat în cadrul studiului tehnico-economic. în același timp, deși a trecut aproape un an de la apariția hotărîrii respective, conținutul sintezei studiului tehnico-economic pentru locuințe și construcțiile social-cultu- rale nu este încă precizat, iar propunerile făcute \ de noi au rămas fără răspuns, la) avizare cerîndu-se în continuare proiectele, cu o serie de detalii inutile pentru stabilirea indicatorilor ce urmează a fi aprobați.Conștienți de importanța măsurilor ce fac obiectul proiectului de directive pe care îl dezbatem. înțelegem să ne îmbunătățim stilul de muncă, să contribuim cu toate posibilitățile la promovarea noului și a unei eficiențe sporite în activitatea de proiectare.Asigurăm Conferința Națională a partidului că noi, proiectanții, sîn- tem pătrunși de importanța sarcinilor actuale și ne vom strădui ca prin realizările noastre să justificăm încrederea ce ni se acordă.
înaltului for de partid demonstrează încă o dată cu pregnanța vie a faptelor creșterea rolului conducător al partidului în întreaga viață social-economică, înalta responsabilitate a partidului, a^conducerii sale, pentru continua prosperare a națiunii noastre socialiste.Așa cum se arată în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, concluzii deosebit de prețioase pentru vasta activitate de perfecționare a conducerii economiei s-au desprins din acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii întreprinse în acest an pe baza hotărîrii conducerii partidului. Ca rezultat al aplicării studiilor întocmite în această amplă acțiune, în regiunea Iași sarcinile de plan pe cele 11 luni care au trecut din acest an au fost depășite substanțial, obținîndu-se un spor de producție în valoare de peste 200 milioane lei, iar pentru întreaga perioadă a planului cincinal actual se prelimină un spor de producție industrială de peste un miliard lei.Crearea noii structuri organizatorice a industriei va constitui un cadru potrivit pentru valorificarea și mai deplină a experienței acumulate în planificarea și conducerea economiei. In legătură cu crearea centralelor industriale, doresc să subliniez necesitatea stabilirii cît mai precise a rolului și răspunderilor, îndeosebi pe linia cooperării și aprovizionării tehnico-mate- riale a întreprinderilor. Profilul in

dustriei regiunii Iași, faptul că în mare parte este mai ales consumatoare și în foarte mică înăsură producătoare de materii prime și materiale pune în mod acut problema funcționării ireproșabile a cooperării, a sistemului de aprovizionare tehnico-materială, orice dereglare în această privință repercutîndu-se imediat negativ asupra producției. Cu astfel de fenomene ne întîlnim frecvent. Sînt unități din regiunea Iași care se aprovizionează de la unități din București sau de la Arad, deși se realizează aceleași sortimente chiar în regiunea Iași. Datorită acestor practici care nu pot rezista nici unei explicații, a- provizionarea și implicit producția au avut de suferit, înregistrîndu-se pe 9 luni din acest an aproape 260 000 ore-mașini staționare, timp în care s-ar fi realizat un spor de producție de circa 23 milioane lei. De aceea, consider că este cu totul îndreptățit locul important pe care îl ocupă, în contextul ansamblului de măsuri pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei, problemele privind cooperarea în producție, aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor.Volumul și complexitatea sarcinilor ce decurg din actuala etapă de dezvoltare a României socialiste pun și mai mult în evidență rolul dinamic al activității de cercetare științifică, ca o componentă hotărâtoare a progresului întregii noastre economii și culturi.Oamenii de știință ieșeni, înca- drîndu-se în efortul general al frontului cercetătorilor patriei noastre, înscriu succese remarcabile în palmaresul activității lor, manifestă o deplină receptivitate la nevoile stringente ale dezvoltării noastre materiale și spirituale, adaptînd și subordonînd planurile de cercetare imperativelor vremii. Aș sublinia ca pe un fapt meritoriu afirmarea crescîndă a cercetărilor u- zinale în regiunea noastră, și aceasta ca o consecință directă a conlucrării din ce în ce mai fructuoase a oamenilor de știință cu inginerii și alte forțe de cercetare din unitățile productive. Rezultatele obținute la fabrica de antibiotice vin să confirme rodnicia unei astfel de conlucrări, necesitatea adîncirii ei, oportunitatea stabilirii unui cadru organizatoric adecvat. La unitatea amintită, a- plicarea rezultatelor cercetării a permis creșterea indicilor intensivi pe produse de pînă la 8 ori față de primii ani de producție, asimilarea
CUVINTAREA TOVARĂȘULUI MIHAI GERE

Tovarăși,Raportul prezentat în fața Conferinței Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu constituie un document de o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea întregii vieți sociale din țara noastră.Analizînd realist și științific succesele obținute, în raport se trasează jaloanele dezvoltării patriei, în strictă conformitate cu realitățile și cerințele dezvoltării noastre în etapa actuală.Una din problemele multilateral și amplu analizată a fost cea referitoare la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale și sistematizarea localităților rurale.■Principiile de bază cu privire la îmbunătățirea organizării admi- nistrativ-teritoriale a României și sistematizarea localităților rurale, supuse spre aprobare Conferinței Naționale a partidului, răspund u- nor cerințe majore ale actualului stadiu de dezvoltare a țării, deschid noi perspective pentru mersul înainte al României socialiste.Decurgînd din analiza aprofundată și cuprinzătoare a proceselor vieții sociale, exprimind atît experiența bogată dobîndită pînă în prezent, cît și spiritul inovator și creator al politicii partidului nostru, măsurile privind îmbunătățirea organizării administrativ- teritoriale și sistematizarea satelor sînt organic legate de cele privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, îmbunătățirea împărțirii admi- nistrativ-teritoriale a țării creează un cadru mai favorabil pentru înfăptuirea sarcinii trasate de Congresul al IX-lea al partidului cu privire la repartizarea rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării. Aplicarea acestor măsuri va înlesni dezvoltarea economică și social-culturală complexă a tuturor județelor, contribuind la ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul patriei.Permiteți-mi ca, din însărcinarea 

a 60 de produse față de cele 4 prevăzute în proiectul fabricii și ridicarea eficienței economice la zeci și zeci de milioane.Deși în ultimul timp s-au înregistrat progrese evidente pe linia conținutului și coordonării cercetării, totuși nu întotdeauna strădaniile au fost încununate de succes. Obținerea cauciucului poliuretanic cu proprietăți superioare, construcția unui dispozitiv pentru îndepărtarea corpurilor mecanice din țesături, realizarea fontei maleabile perlitice sînt numai cîteva din rezultatele obținute de cercetătorii ieșeni și care nu au devenit un bun al economiei naționale din diverse motive, între care aș aminti: insuficienta legătură a diferitelor etape ale cercetării, dispersarea eforturilor. Măsurile preconizate de conducerea partidului răspund necesităților ridicării continue a rolului științei în procesul dezvoltării societății noastre.De o însemnătate greu de apreciat în cuvinte, la adevărata lor dimensiune social-umanitară, sînt măsurile preconizate de partid privind sistematizarea satelor, măsuri menite să schimbe în mod radical nivelul culturii materiale și spirituale a populației rurale.In anii construcției socialiste, viața satelor cunoaște profunde transformări economice și social- culturale. Cooperativizarea agriculturii, întărirea bazei tehnico- materiale a unităților agricole au făcut posibilă creșterea continuă a nivelului populației sătești. în regiunea Iași, în ultimii zece ani au fost construite circa 60 000 de locuințe, aproape 2 000 săli de clasă, au fost electrificate 546 sate, au luat ființă numeroase dispensare, case de naștere, cinematografe etc. Sînt fapte deosebit de grăitoare, care atestă spiritul înnoitor, viața în continuă prosperare a satului românesc.Cu toate acestea, analiza critică făcută de conducerea partidului actualei stări de lucruri privind organizarea și sistematizarea localităților rurale este pe deplin întemeiată. Trebuie să subliniez că și în regiunea Iași n-a existat o preocupare constantă pentru organizarea după criterii riguros științifice a localităților rurale. Aceasta a condus la situația că deși regiunea Iași (după regiunea Ploiești) are cea mai mare densitate a populației — circa 98 locuitori pe km p — gradul de răspîndire a acestei populații este deosebit de mare. Astfel, din cele 987 sate, aproape 
conducerii partidului, să informez Conferința Națională asupra principalelor probleme rezultate din larga dezbatere publică la care a fost supus proiectul Principiilor de bază cu privire la îmbunătățirea organizării administra- tiv-teritoriale a României și sistematizarea localităților rurale.Caracteristica principală a acestei dezbateri o constituie adeziunea deplină cu care oamenii muncii de la orașe și sate, de cele mai diferite profesii și naționalități — români, maghiari, germani, sîrbi și alții — au aprobat, în adunările din întreprinderi și instituții, în sesiunile sfaturilor populare și în ședințele comitetelor e- xecutive ale acestora, în cadrul conferințelor organizațiilor regionale de partid, în presă, precum și prin numeroase scrisori a- dresate conducerii partidului și statului, măsurile preconizate de partid.Dezbaterea acestor măsuri a reținut atenția opiniei publice, prilejuind manifestarea uriașului potențial de experiență, gîndire creatoare și inițiativă al maselor largi ale poporului. Această dezbatere a confirmat încă o dată profundul democratism al orînduirii noastre, precum și faptul de netăgăduit că politica partidului se identifică cu interesele fundamentale ale oamenilor muncii.Profund preocupați de înaintarea viguroasă a țării pe drumul edificării socialiste și al bunăstării întregului popor, oamenii muncii au făcut numeroase propuneri valoroase, caracterizate prin competență, seriozitate și spirit de răspundere, menite să completeze măsurile propuse.Cele mai multe dintre propunerile cu privire la formele de organizare administrativă a țării se referă la aplicarea concretă a principiilor care stau la baza delimitării județelor, municipiilor, orașelor și comunelor ; ele urmăresc crearea unor unități administrativ- teritoriale viabile din punct de vedere economic și social-cultural, element esențial în soluționarea competentă și operativă a problemelor vieții sociale și în realizarea unei legături mai bune între organele centrale și cele locale ale puterii și administrației de stat.Propunerile menționate preconizează organizarea unor județe mari, omogene, care să poată folosi în mod judicios resursele materiale și umane proprii, capabile să-și aducă o contribuție importantă la dezvoltarea forțelor de producție.Principiile stabilite de Hotărî- rea Plenarei Comitetului Central intr-adevăr au în vedere nu copierea vechii împărțiri administrativ- teritoriale pe județe, ci ele prevăd ca la delimitarea unităților administrative să se țină seama de stadiul actual de dezvoltare economică și socială a țării, de intercon- diționarea factorilor naturali, economici, demografici, sociali și teh

jumătate au sub 500 locuitori, iar un număr însemnat au cîte 10—20 de gospodării și chiar mai puține. Această situație ne va crea desigur greutăți în acțiunea de sistematizare a localităților rurale. A- vem însă deplina certitudine că, acționînd în spiritul luminoaselor principii supuse dezbaterii, creînd comune mari, viabile, mobilizînd și concentrând eforturile materiale și umane după planuri judicios întocmite, vom realiza evolutiv, în perspectiva anilor, localități care prin gradul lor de sistematizare și confort, prin măiestria și valoarea arhitecturii construcțiilor se vor apropia de așezările de tip urban.Ascultînd cu maximă atenție raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, ni se înfățișează cu deosebită claritate soluții de îmbunătățire nu numai în domeniul economic, ci și în perfecționarea conducerii tuturor aspectelor vieții sociale. Paralelismul în conducerea unor domenii ale economiei a însemnat, așa cum foarte bine se subliniază în raport, dispersarea forțelor și eforturilor și, în același timp, pulverizarea răspunderii fată de realizarea sarcinilor. Formele și metodele propuse vizează înlăturarea paralelismului existent în munca organelor și aparatului de partid și de stat, atît pe plan central, cît și pe plan local, soluționarea unitară și mai operativă a problemelor, o mai bună delimitare a atribuțiilor și răspunderilor, o folosire mai judicioasă a forțelor partidului în rezolvarea sarcinilor tot mai complexe ce se ridică în procesul de desăvîrșire a construcției socialiste.Doresc să susțin și eu cu căldură și să exprim totalul acord cu propunerea făcută în conferință ca în funcția de președinte al Consiliului de Stat să fie ales secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Din pragul împlinirii a 20 de ani de la proclamarea Republicii, privim către viitor cu bucurie și încredere nestrămutată. Măsurile de importanță capitală pentru destinele patriei cuprinse în documentele pe care le dezbatem — rod al activității Comitetului Central și a tovarășului Nicolae Ceaușescu — reprezintă o chezășie a succeselor noastre de mîine. îndeplinirea lor — pentru care sîntem hotărîți să ne consacrăm toate forțele și priceperea — va constitui o nouă etapă istorică în drumul glorios al României către culmile însorite ale civilizației comuniste.
nici, de faptul că în anii construcției socialiste, ca urmare a dezvoltării economice și social-culturale a diferitelor zone teritoriale și localități, s-au statornicit noi legături viabile, de care ele nu se pot dispensa în evoluția viitoare.O altă categorie de propuneri au în vedere problemele legate de organizarea unor orașe ca municipii, delimitarea orașelor și includerea în teritoriul administrativ al a- cestora a unor comune și sate, precum și trecerea unor localități rurale în categoria orașelor.în legătură cu aceste propuneri, doresc să subliniez că, potrivit Hotărîrii Plenarei Comitetului Central din octombrie a.c., proiectele de hărți cu delimitarea județelor, orașelor și comunelor — care sînt în curs de elaborare și țin seama de majoritatea sugestiilor făcute — înainte de a fi supuse aprobării conducerii de partid și de stat, vor fi publicate și dezbătute în rîndul maselor largi, dîndu-se posibilitatea acestora să-și spună părerea asupra acestor proiecte, contribuind astfel la îmbunătățirea și definitivarea lor.Concomitent cu preocupările pentru îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului, s-au făcut și unele propuneri privind denumirea județelor, orașelor și comunelor. Numeroși oameni ăi muncii, de diferite categorii, au propus ca noile județe, pe cît e posibil, să primească denumirile lor tradiționale. Aceste propuneri sînt analizate, urmărindu-se ca denumirile ce vor fi atribuite să fie în concordanță cu realitățile politice, economice și sociale din țara noastră și să reflecte totodată tradițiile istorice ale poporului român.Tovarăși,Cu deosebire rețin atenția numeroasele propuneri care se referă la componența, organizarea și funcționarea viitoarelor organe locale ale puterii și administrației de stat. Ele evidențiază interesul pentru crearea unor organe locale, competente și operative în unitățile administrative de bază — orașul și comuna — acolo unde se îndeplinesc hotărîrile partidului și guvernului. Cea mai mare parte din aceste propuneri vin în în- tîmpinarea principiilor de bază și a ideilor bogate exprimate în raportul prezentat Conferinței noastre de căte tovarășul Nicolae Ceaușescu, susținînd stabilirea de atribuții sporite noilor organe locale ale puterii și administrației de stat, care să le dea posibilitatea de a conduce efectiv activitatea economică, social-culturală și’ edilitar-gospodărească a unităților în care au fost alese. In acest sens s-a propus ca o serie de probleme, care în prezent se rezolvă la nivelul regiunilor și raioanelor, să poată fi soluționate de consiliile orășenești și comunale.Aceste propuneri corespund principiilor stabilite, care au în vedere apropierea organelor de stat de masele largi aie oamenilor muncii, crearea unor condiții și mai bune pentru rezolvarea pe plan local a problemelor ce interesează pe cetățeni, pentru parti-
(Continuare în pag. a IX-a)
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(Urmare din pag, a VIII-a)ciparea tuturor membrilor societății noastre socialiste, fără deosebire de naționalitate, la conducerea și rezolvarea treburilor de stat și obștești.în cadrul dezbaterilor s-au formulat critici cu privire la modul de organizare și funcționare a secțiunilor sfaturilor populare, care îngustează sfera lor de activitate, le lipsește de competența necesară în conducerea economiei locale și a activității social-culturale. în raportul prezentat Conferinței s-a prevăzut că în viitor conducerea economiei locale să fie asigurată de unități organizate pe principiul gestiunii economice. în domeniile organizării și îndrumării învăță- mîntului, a activității social-culturale, în locul actualelor secțiuni se vor crea instituții executive, subordonate atît consiliilor populare, cît și organelor centrale de resort, fiind investite cu competențe și răspunderi sporite în sectoarele în care activează. Măsurile preconizate au în vedere înlăturarea neajunsurilor existente în organizarea și funcționarea aparatului organelor locale de stat, creșterea operativității și eficienței întregii sale activități.în numeroase scrisori, oamenii muncii apreciază justețea politicii naționale a partidului nfistru și își exprimă convingerea că aceasta își va găsi oglindirea și în organizarea noilor unități administrativ-te- ritoriale, precum și în activitatea organelor locale ale puterii și administrației de stat.Una din marile cuceriri ale regimului nostru socialist, ale oamenilor muncii din țara noastră, este rezolvarea definitivă, pe baza principiilor marxist-leniniste, a problemei naționale.Credincios acestei politici, partidul nostru va milita și pe viitor pentru deplina egalitate în drepturi și dezvoltarea frăției dintre oamenii muncii români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități, asigurînd înfăptuirea consecventă a prevederilor Constituției cu privire la folosirea liberă a limbii materne, în administrația de stat, în învățămîntul de toate gradele, în instituții culturale și editarea de cărți, reviste, ziare, în limba proprie.Ocupîndu-se de probleme ale e- conomiei locale, unii participanți la dezbateri au propus trecerea în administrarea viitoarelor consilii comunale a unităților economice și prestatoare de servicii de interes

local, precum și folosirea unei părți din beneficiile acestora pentru dezvoltarea activității economice și gospodărești. De asemenea, s-a propus mai buna valorificare a resurselor și materialelor locale în scopul sporirii gradului de ocupare a populației sătești în sfera activității economice.Multe propuneri se referă la raționalizarea și simplificarea aparatului organelor locale ale administrației de stat, asigurarea acastuia cu cadre bine pregătite, cu inițiativă, spirit organizatoric, capabile să înfăptuiască în noile condiții în mod eficient și cu mai multă operativitate sarcinile sporite ce le vor reveni. în strînsă legătură cu a- ceasta, este și propunerea de a se înființa licee de specialitate, care să pregătească cadre medii pentru organele locale ale administrației de stat de la comune.Doresc să menționez că numeroase propuneri se referă la normele de organizare și funcționare a organelor locale ale puterii și administrației de stat, care vor trebui să reglementeze mai precis activitatea acestora.Aceste sugestii sînt examinate cu multă atenție și se vor avea în vedere la elaborarea noii legi de organizare și funcționare a organelor locale ale puterii și administrației de stat, care va defini clar locul, rolul, atribuțiile și raporturile a- cestora în sistemul organelor statului nostru.Un alt grup de probleme privesc munca curentă a organelor locale ale administrației de stat; ele vor fi repartizate organelor centrale de care depind, pentru ca în activitatea lor de îndrumare și control să le găsească soluționarea.Tovarăși,Un număr mare de propuneri se referă la sistematizarea localităților rurale. S-a propus crearea unui organ central care să coordoneze și să îndrume acțiunea de sistematizare a teritoriului, iar la nivelul județelor și al municipiilor, înființarea unor organe specializate care să rezolve problemele de sistematizare și realizare a construcțiilor pe plan local. în cadrul orașelor și al comunelor, s-a propus să se organizeze colective cu caracter obștesc formate din specialiști și alte cadre din localitățile respective, care să sprijine consiliile orășenești și comunale în soluționarea problemelor legate de sistematizarea localităților, precum și de execuția construcțiilor.Aceste propuneri urmează a fi examinate de către Comisia cen

trală de partid și de stat în lumina principiilor de bază, în sensul concretizării problemelor ridicate, pentru ca organele de sistematizare preconizate să răspundă sarcinilor trasate în acest domeniu.Alte propuneri au ca obiect delimitarea vetrelor de sate, în vederea folosirii raționale a terenurilor agricole și sporirii densității locuitorilor ; întocmirea în prima etapă a detaliilor de sistematizare a centrelor civice ale comunelor ; elaborarea unor noi acte normative cu privire la cumpărări- vînzări și schimburi de terenuri, acordîndu-se o competență sporită organelor locale în soluționarea acestor probleme. Propunerile din acest domeniu sînt studiate, ur- mînd a fi valorificate la definitivarea normelor privind dezvoltarea armonioasă a localităților rurale.întrucît problemele sporirii densității locuitorilor și parcelării vetrelor de sat nu pot fi soluționate fără stabilirea în prealabil a limitelor acestor vetre, este necesar ca, într-un timp scurt, Consiliul Superior al Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Ministerul Justiției, Comitetul de Stat pentru îndrumarea și Controlul Organelor Locale ale Administrației de Stat, precum și alte organe centrale ce au ca preocupare sistematizarea să analizeze și să prezinte Consiliului de Miniștri propuneri concrete cu privire la normele după care se vor efectua a- ceste lucrări.Tovarăși,Participarea activă a tuturor cetățenilor țării la dezbaterea publică a principiilor de bază cu privire la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale și sistematizarea localităților rurale, numeroasele propuneri care s-au făcut cu acest prilej dovedesc încă o dată justețea practicii partidului nostru de a se consulta cu masele în rezolvarea problemelor fundamentale ce privesc dezvoltarea patriei.Aprobarea și interesul cu care au fost primite măsurile preconizate de partid ne întăresc convingerea că cetățenii patriei noastre vor participa cu și mai mult avînt la înfăptuirea programului trasat de Congresul al IX-lea al partidului, vor pune întreaga lor pricepere, capacitate și inițiativă în slujba măreței opere de edificare a României socialiste.
(Cuvintarea a fost subliniată prin 

vii și puternice aplauze).

Stimați tovarăși,

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION FOIANU

Stimați tovarăși,Dezbatem în Conferința Națională a partidului probleme de o însemnătate excepțională pentru prosperitatea patriei și bunăstarea poporului român. Din raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al partidului, și din documentele supuse aprobării Conferinței Naționale, rezultă cu claritate că dezvoltarea economiei socialiste — cu precădere a industriei — sporirea eficienței economice, sînt principalele izvoare ale creșterii standardului de viață al poporului. Valorificînd superior resursele de care dispunem, dezvol- tînd industria pe baza progresului tehnic contemporan, mărind an de an volumul investițiilor, se pot obține venituri superioare, care permit ridicarea continuă a puterii e- conomice a patriei și a nivelului de trai al populației.Noi, oamenii muncii din regiunea Argeș, sîntem convinși pe deplin de justețea politicii partidului privind folosirea acumulărilor în scopul dezvoltării continue a economiei. Bucurîndu-se de sprijinul partidului și statului, regiunea Argeș a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare economică impetuoasă.în economia regiunii, industria a devenit preponderentă, s-au deschis noi șantiere, fapt ce a determinat creșterea numărului de salariați, și ceea ce este foarte important creșterea veniturilor realizate de a- ceștia. In ultimii 7 ani, de exemplu, muncitorilor din schelele de extracție ale regiunii le-au sporit cîștigu- rile medii cu peste 43 la sută.Colectivul nostru de muncitori, ingineri șl tehnicieni a discutat cu multă însuflețire proiectul de Directive, celelalte documente elaborate de conducerea partidului, a chibzuit îndelung asupra prevederilor lor și a făcut propuneri

valoroase pentru îmbunătățirea activității, cu convingerea că aplicarea măsurilor propuse de partid va da un nou și puternic avînt dezvoltării țării noastre.Deși în tot cursul a- cestui an secția noastră și-a îndeplinit ritmic sarcinile de producție, noi considerăm că se putea extrage mai mult țiței, dacă alături de măsurile tehnice și organizatorice luate dispuneam și de un sistem de cointeresare materială corespunzător. Studiind proiectul de Directive, am văzut că veniturile obținute de fiecare om al muncii trebuie să corespundă cu cantitatea și calitatea muncii depuse, cu rezultatele reale obținute de fiecare. Am desprins, de asemenea, că este necesar ca fiecare să răspundă materialpentru neîpdeplinirea sarcinilor.Acestea sînt, de fapt, cerințe pregnante ale situației existente în industrie, fără de care nu se poate asigura o eficiență superioarăActualul sistem de salarizare nu reușește să creeze legătura necesară între stimularea oamenilor muncii pentru obținerea celor mai bune rezultate și răspunderea materială pentru nerealizarea sarcinilor de plan, pentru producerea de pagube avutului obștesc.O importanță deosebită are și prevederea ca salariul tarifar să constituie cea mai mare parte a cîștigului total al muncitorilor. Voi da cîteva exemple din schela noastră, în care se manifestă destule nepotriviri în ceea ce privește salarizarea. Sondorii din sectorul de intervenții lucrează după norme ale căror începuturi s-au uitat de mult. Sînt frecvente cazurile cînd ei își depășesc destul de mult normele, deși planul de extracție nu se realizează. Cu toate acestea, depășirea normelor le asigură cîștiguri importante, deoarece criteriul producției realizate nu este luat în considerație la stabilirea salariilor. Sînt și cazuri inverse, Cînd nu se realizează normele. dar se îndeplinește planul de extracție și atunci muncitorii de la intervenție nu primesc nimic.Dacă ne referim la mecanicii și electricienii din schelă, care lucrează în regie, aceștia sînt pre- miați lunar, atunci cînd se îndeplinesc sarcinile de plan cu pînă la 40 la sută. Cînd nu se face planul, conform aceluiași vechi regulament de premiere al Ministerului Petrolului, muncitorii respectivi sînt, de asemenea, premiali cu pînă la 30 la sută. Se înțelege că salariații din această categorie nu

sînt îndeajuns cointeresați să înlăture într-un timp cît mai scurt deficientele tehnice curente din activitatea de producție.în ceea ce privește remunerarea maiștrilor, principalii organizatori ai proceselor de producție, pînă acum cîteva luni cei din sectorul de intervenție erau salarizați mai bine decît cei din extracție, deși au aceeași pregătire și răspundere. Pe lîngă faptul că sînt multe trepte între minimele și maximele salariului, este ciudată și situația cînd maiștrii de intervenție sînt remunerați inferior față de sondorii șefi, oameni din subordinea lor, care nu au pregătirea unui maistru. De aceea, funcția de maistru nu constituie țelul muncitorilor, pentru atingerea căruia să urmeze școlile necesare.Aceste cîteva exemple impun revizuirea sistemului existent de salarizare în sensul de a condiționa cîș- tigul realizat de aportul și rezultatele concrete obținute în producție. Chiar în industria de petrol unde structura zăcămintelor și alți factori influențează nivelul producției, prin aplicarea acestui sistem oamenii vor căuta neobosit și, sînt convins, că vor găsi soluții eficiente pentru problemele spinoase ale producției. în ceea ce privește maiștrii socot că este bine ca premierea lor să fie condiționată direct tot de realizarea cantitativă și calitativă a planului.Socot, de asemenea, de mare importanță prevederea de a se acorda anumite sporuri pentru vechimea neîntreruptă în aceeași întreprindere. în petrol, ca și în alte sectoare, nu se muncește ușor, șantierele sînt într-o continuă mișcare, din care cauză există o mare fluctuație de cadre. Noile măsuri sînt menite să cointereseze oamenii să rămînă în aceeași întreprindere, îi leagă mai mult de colectivele de muncă din care fac parte.La fel de importantă mi se pare prevederea ca în afara primelor să se aloce anumite cote pentru aceia care se preocupă și obțin rezultate bune în direcția reducerii consumurilor specifice.Pe 11 luni din anul acesta secția din care fac parte a realizat peste plan aproape un milion lei economii la prețul de cost. Aceste economii nu reflectă însă posibilitățile reale existente în secție. Prin noua măsură, oamenii muncii vor fi mai mult stimulați să lupte pentru gospodărirea cu grijă a fiecărui kg de material folosit la sonde, pentru fiecare cantitate de energie electrică consumată.Tovarăși,în încheiere, asigur Conferința Națională că petroliștii argeșeni vor munci mai bine ca pînă acum, își vor dărui toată priceperea și capacitatea lor de muncă pentru aplicarea neabătută a politicii partidului, ferm convinși că prin aceasta contribuie la înflorirea patriei noastre socialiste.

Acum trei zile am ascultat și eu, ca și dumneavoastră, cu atenția încordată, raportul prezentat aci de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru. Primul sentiment care a încercat să pună stăpînire pe mine a fost unul de uimire. M-am scuturat însă repede de acest sentiment. Prin planurile sale de construcție a socialismului — planuri cutezătoare, vaste curii n-a cunoscut niciodată țara noastră și poporul nostru, cum și prin realizările de pînă acum — partidul m-a dezvățat să mă mai mir de ceva, să mai rămîn uimit de ceva. Și atunci m-au copleșit alte sentimente : sentimentul de dragoste și sentimentul de admirație pentru conducătorii noștri de stat și de partid care au condus poporul nostru pe acest drum nou în istoria sa — drumul socialismului, și pentru poporul nostru harnic, talentat și inteligent, care, urmînd îndemnurile, sfaturile, indicațiile conducerii de partid și de stat a izbutit să scoată în mai puțin de un sfert de veac, printr-o uriașă trudă, din vechea Românie, care arăta așa cum știm, mîndra Românie socialistă de astăzi. După aceea, lîngă sentimentul de dragoste și lîngă sentimentul de admirație, s-a mai adăugat încă unui : sentimentul de mîndrie. Fiecare dintre noi sîntem mîndri : mîndri de poporul nostru pe care-1 vrem ajuns la bunăstare, la fericire, mîndri de țara noastră, pe care o vrem tot mai frumoasă și tot mai bogată, ridicată pe cele mai înalte culmi ale culturii și civilizației, mîndri de partidul nostru — Partidul Comunist mîndri de conducerea partid al nostru.Tovarăși,Raportul ce șat de către Ceaușescu — declar de la început de acord alături de întreaga suflare scriitoricească — este un document de o însemnătate covîrșitoare pentru creșterea și dezvoltarea României socialiste, un model de analiză marxist-leninistă, o sinteză originală a experiențelor proprii poporului nostru, a epocii istorice pe care o trăim. Examinarea raportului arată cu claritate că el a plecat de la realitățile concrete și imediate ale țării pentru a ajunge să înfățișeze Conferinței un vast program de muncă și de creație și pentru a deschide poporului nostru o largă fereastră spre viitor.Eu am auzit acum, cu argumente adînc convingătoare, raportul care ne-a chemat pe toți să facem totul pentru a depăși greutățile care ni se ivesc în cale în munca noastră. în cadrul desfășurării uriașului proces de prefaceri pe care îl trăim, neajunsurile par a fi rente. De asemenea, raportul adresat tuturor o chemare binte pentru cucerirea unor trepte, din ce în ce mai înalte, pe drumul desfășurării construcției socialiste în țara noastră.Documentul pe care îl dezbatem aici de trei zile și asupra căruia și-au spus pînă acum părerea peste 50 de tovarăși este intitulat „Raportul cu privire la măsurile de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale și la îmbunătățirea organizării ministrativ-terrtoriale a niei“... Așadar, la prima nimic care să aibă vreo cu literatura, nimic care vreo legătură cu ceașcă pe care o Aceasta, țin s-o la prima vedere.Puțin mai înainte eu spuneam că după ce secretarul general al C.C. al partidului și-a prezentat raportul, eu am văzut perindîn- du-se pe la această tribună peste 50 de tovarăși, toți vorbind și sporind bogăția raportului cu observații autorizate, cu propuneri ori sugestii competente. Nu știu cum vi s-au părut dumneavoastră toate acestea, mie însă mi s-a părut că văd perindîndu-se pe aici țara — de la conducătorii de partid și de stat la atît de vrednicii membri ai unor cooperative agricole de producție — țara noastră de astăzi, România socialistă, țara pe am construit-o mîinile noastre, bim și cu care pentru a cărei și fericire a fost mentul pe care și pe care îl vom puține ore într-o

văd țara noastră de azi, sau — dacă vreți — e- sența țării noastre de azi, viața țării noastre de azi. Eu mai văd aici prin larga fereastră deschisă de raport viața patriei noastre de mîine, întocmai așa cum a văzut-o raportul, întocmai așa cum ne cheamă și ne îndeamnă s-o făurim raportul, întocmai așa cum o vom și construi. Mie mi s-a părut că raportul, vorbin- du-ne despre problemele pe care le-a ridicat viața de astăzi a poporului nostru și de problemele pe care le va ridica viața de mîine a aceluiași popor al nostru, ne-a vorbit de fapt și despre literatură. Căci literatura — atît a- ceea pe care au făurit-o în împrejurări de cele mai multe ori vitrege iluștrii noștri înaintași, cît și literatura pe care străduim s-o făurim noi, scriitorii acestor zile, nu trebuie și nici nu poate fi ruptă de viață. Chiar numai o fugară ochire asupra istoriei literaturii noastre ne arată — lucru de mare cinste pentru breaslă — că scriitorii români au fost totdeauna, în vremuri mai senine sau mai tulburi, alături de cei mulți și necăjiți, alături de popor. Văcăreștii, Anton Pann, Eliade, Asachi, Bălcescu, Alecsandri, Eminescu, Creangă, Ca- ragiale, Slavici, Coșbuc, iată cîteva nume numai din numele străluci- ților noștri înaintași cu care întregul nostru popor se mîndrește. Și dacă acești iluștri înaintași ai noștri — alături de alții cu mai modest • talent și care ar putea fi numărați cu zecile și chiar cu su-

tele, au stat în vremuri grele alături de popor și legînd strîns literatura de viață au scris pentru popor, cum să nu legăm noi, cei de astăzi, literatura noastră de viață, cum să nu scriem noi pentru poporul nostru ? Viața, așa cum am publicat mineața noastre, încetată pecte și calități mereu mai complexă, mai profundă, mai bogată. Viața despre care raportul vorbește în numeroasele lui capitole este cîmpul nostru de observație, cîmpul nostru de investigație. Atunci cum să nu vedem noi în raport un document care n-ar fi preocupat de literatură — de literatura noastră, a scriitorilor de astăzi ? Cîmp de observație ! Cîmp de investigație !Tovarăși,Nici o generație de scriitori români dintre cei ce au vi'ețuit înaintea noastră nu a trăit evenimente asemănătoare cu evenimentele pe care le-am trăit noi, nu a participat la schimbări fundamentale ca acelea la care am participat noi. Noi lumi ce moartea ci pat la lumii noi, a lumii a cărei desăvîr- șire o cere raportul, a cărei bunăstare și fericire o dorim cu toții. Ce material uriaș ! Ce cărți uriașe se pot construi cu acest material !Sîntem, în această privință, foarte bogați. Rămîne numai să învățăm să zidim cu acest material, cu mai adînc meșteșug de cum am fă- cut-o pînă acum, cu o mai bună cunoaștere a oamenilor, cu o mai sinceră scoatere la iveală a adevărurilor vieții noastre. Tovarăși, acum

mai spus și într-un articol în „Scînteia", chiar în di- deschiderii Conferinței 
e într-o nepotolită și ne- schimbare. Ea capătă as- înfățișări noi, dobîndește deosebite, devine

am asistat la agonia unei părea de nebiruit și la ei, am asistat și am parti- nașterea altei lumi — a

cînd partidul — prin raport — a luat inițiativa de a pune în fața întregului popor, în mod deschis, sarcina unei bătălii necruțătoare cu lipsurile, cu neajunsurile, cu ră- mînerile în urmă — tocmai în vederea unui mare salt calitativ înainte — mi se pare că începe să fie mai necesar ca oricînd să ne străduim a ne impune scrierea unor lucrări străbătute de același suflu fierbinte, cu aceeași putere de analiză științifică, bazată pe o cît mal deplină cunoaștere a vieții, inspirate din aceeași dragoste de țară șl de popor în care a fost scris și rostit raportul pe care ni l-a prezentat tovarășul Nicolae Ceaușescu. în România socialistă avem astăzi un climat favorabil dezvoltării artei, dezvoltării și înfloririi literaturii. Să ne folosim din plin de acest climat și să scriem toate acele cărți pe care partidul nostru și poporul nostru le așteaptă de la noi. Așa cum spuneam mai înainte, încă de la începuturile ei, literatura noastră s-a inspirat din viața poporului nostru și tot așa s-a și dezvoltat. Nu noi, cei de astăzi, vom fi cei ce vor părăsi acest drum. Noi am învățat să desprindem din toate hotărîrile și acțiunile partidului liniile și direcțiile de dezvoltare ale artei noastre nobile și mult dificile — arta scrisului. Literatura nu trebuie deci și nu poate fi despărțită de viață. Noi nu o vom despărți niciodată de anii înflăcărați pe care i-am trăit, de zilele acestea în care — prin reprezentanții ei cei mai autorizați — țara pe care o slujim cu devotament și iubire și căreia la nevoie sîntem hotărîți să-i dă- ruim totul — ia hotărîri cutezătoare, hotărîri multiple, hotărîri a căror înfăptuire o vor urca pe înaltele culmi ale civilizației și culturii și care-i vor aduce poporului nostru bunăstarea, fericirea.Tovarăși dragi, cu aceste gînduri am venit aici noi, scriitorii comuniști, la această Conferință. Vom pleca de aici cu dorința de a ajuta, din toate puterile, la împlinirea istoricelor hotărîri ce se vor lua peste cîteva ore.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PETRE BORILĂ

Român, acestui
înfăți- Nicolaene-a fost tovarășul raport cu care mă

ine- ne-a fier- noi

ad- Româ- vedere, legătură să aibă scriitori-lumea reprezint eu aici, subliniez, numai

care cu mințile și cu țara pe care o iu- ne mîndrim, țara întărire, înflorire întocmit docu- îl dezbatem aici transforma peste hotărîre. Aici eu
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conducerii colective și îmbinarea ei cu răspunderea personală, dezvoltarea criticii și autocriticii, măsurile creează condiții ridicarea muncii nelor de partid, și obștești pe o treaptă superioară. Perfecționarea activității Comitetului Central și a organelor sale colective, a Marii Adunări Naționale, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri, a organelor de partid și de stat și a a- paratului lor la toate nivelele, creșterea funcțiilor organizațiilor obștești — toate acestea vor asigura o mai mare operativitate în elaborarea și îndeplinirea hotărîrilor, întărirea răspunderii pentru muncaț încredințată, repartizarea și folosirea mai judicioasă a cadrelor, participarea mai activă a oamenilor rezolvarea treburilor de

propuse pentru orga- de stat

eco-con-in-
Dragi tovarăși,în aceste zile, în care privirile întregului popor sînt ațintite asupra lucrărilor Conferinței Naționale a partidului, reiese și mai mult în evidență însemnătatea întrunirii acestui for pentru dezvoltarea vieții noastre economice și sociale. Conferința noastră dezbate probleme, a căror rezolvare este cerută de avîntul forțelor de producție, de dezvoltarea relațiilor socialiste de producție. îmbrățișînd conducerea și planificarea întregii economii naționale, metodele și formele de organizare și conducere a vieții sociale, împărțirea administrativ-te- ritorială cuprind mentale de stat, chid noisectoarele, care se vor răsfrînge asupra vieții întregii noastre națiuni. Documentele supuse Conferinței se caracterizează printr-o concepție unitară și adîncă principialitate, cuprind o sinteză grăitoare a principiilor fundamentale ale politicii partidului, oferă soluții corespunzătoare condițiilor specifice ale României socialiste.Principiile directoare și măsurile preconizate pentru perfecționarea organizării, conducerii și planificării economiei naționale asigură cadrul propice pentru realizarea țelurilor urmărite de partid : progresul multilateral al țării noastre, sporirea eficienței activității economice, ridicarea în continuare a nivelului de trai al populației. Inițiind aceste măsuri, partidul nostru și-a afirmat încă o dată rolul său de forță conducătoare a societății noastre, înarmată cu o viziune clară, marxist-leninistă, asupra realităților și perspectivelor dezvoltării României.Firesc este ca sporirea rolului conducător al partidului în economie să fie însoțită de o creștere corespunzătoare a influenței sale în toate compartimentele activității sociale. Măsurile preconizate, în spiritul hotărîrilor Congresului al IX-lea, pentru perfecționarea continuă a formelor și metodelor de organizare și conducere a vieții sociale constituie o nouă și elocventă expresie a capacității partidului nostru, a conducerii sale, de a soluționa în mod creator problemele ridicate de progresul societății.Urmărind aplicarea consecventă a centralismului democratic, simplificarea muncii de elaborare a hotărîrilor și înlăturarea paralelismelor, înfăptuirea neabătută a

a țării, măsurile propuse în sfera lor laturi funda- ale activității economice, de partid și obștești, des- orizonturi muncii în toate

muncii la stat și obștești.Tovarăși,în politica lor, în elaborarea planurilor de dezvoltare a economiei naționale, partidul comunist și statul nostru socialist au pornit totdeauna de la premisa că progresul nostru economic depinde înainte de toate de eforturile depuse de poporul nostru pentru punerea în valoare a tuturor resurselor materiale și umane ale țării, considerînd că avîntul propriei economii constituie o contribuție esențială la întărirea forței întregului sistem mondial socialist, reprezintă îndeplinirea unei înalte îndatoriri internaționaliste.în același timp, o importanță e- sențială pentru asigurarea dezvoltării în ritm susținut a României, pentru înfăptuirea politicii de desăvârșire a construcției socialiste, o au relațiile externe ale țării noastre. Este bine cunoscută politica partidului nostru în domeniul relațiilor internaționale, politică ce a fost nu demult dezbătută amplu de Marea Adunare Națională. Potrivit acestei politici, țara noastră promovează cu consecvență prietenia, alianța frățească și colaborarea multilaterală cu toate statele socialiste, dezvoltă relațiile sale cu toate țările, indiferent de orînduirea lor social-politică. în ansamblul activității internaționale a țării noastre un rol esențial au relațiile economice externe, în care partidul nostru vede un factor de bază nu numai al progresului economic, ci și al cunoașterii reciproce, sporirii încrederii și apropierii între popoare. Una din caracteristicile fundamentale ale legăturilor economice externe ale Romîniei socialiste o constituie extinderea continuă a relațiilor de colaborare și întrajutorare frățească cu toate țările socialiste. Aceasta își găsește expresia în ponderea pe care o dețin statele socialiste în comerțul nostru exterior, în creșterea și diversificarea schimburilor noastre cu state.Dezvoltarea legăturilor cu socialiste, lărgirea în ultimiischimburilor cu unele țări capitaliste avansate și state în curs de dezvoltare au contribuit la creșterea comerțului nostru exterior în rioada 1960—1966 într-un ritm mediu anual de 13 la sută față de 8,1 la sută sporul mediu anual al comerțului mondial. Toate acestea s-au răsfrînt pozitiv asupra dez-

acestețările ani a

voltării economiei noastre naționale.Desfășurarea revoluției tehnico- științifice contemporane, adîncirea diviziunii muncii pe plan internațional, creșterea potențialului economic al țării noastre fac necesară și posibilă participarea mai activă a României în circuitul mondial de valori materiale și spirituale.Pe bună dreptate, raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu relevă preocuparea partidului și statului nostru de a dezvolta larg colaborarea șl cooperarea economică și tehnico-științifică cu statele socialiste, precum și cu alte țări ale lumii.Viața arată că singura bază rațională, acceptabilă pentru toate părțile, pe care se pot dezvolta relațiile dintre state, indiferent de o- rînduirea socială, nu numai în domeniul politic, ci și pe tărîm nomic și tehnico-științific, o stituie principiile respectăriidependenței și suveranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Numai pornindu-se de la aceste principii, de la inadmi- sibilitatea amestecului în treburile partenerului, este posibil să seangajeze și să se dezvolte o colaborare constructivă, rodnică, înconcordanță cu interesele reciproce. Este semnificativ că în zilele noastre, aceste ' principii sînt tot mai larg recunoscute, fiind apreciate ca o chezășie pentru a îmbina armonios dezvoltarea economică de sine stătătoare cu o largă colaborare internațională, a apăra interesele naționale și a întări încrederea între state și popoare.După cum se arată în raportul Comitetului Central, noi dorim ca relațiile de colaborare și cooperare economică să fie cît mai stabile, să ușureze planificarea de perspectivă, un rol deosebit de important avîndu-1 în acest sens a- cordurile de lungă durată. Desigur, dezvoltînd relațiile economice cu alte țări, sîntem conștienți că . între noi și partenerii noștri pot fi deosebiri de concepții, de vederi politice sau de interpretări ale unor fenomene din viața socială contemporană. Dar aceste deosebiri nu trebuie să fie o piedică în încheierea tranzacțiilor economice reciproc avantajoase. Experiența internațională demonstrează că relațiile și acordurile economice, cooperarea economică și tehnico-științifică sînt viabile atunci cînd se întemeiază pe criterii economice și respect reciproc, nu pa promisiuni sau pe angajamente formale, a căror îndeplinire este lăsată la latitudinea părților contractante, nefiind condiționată de răspunderi materiale.în afirmarea unor principii echitabile în relațiile economice internaționale un mare rol joacă statele socialiste, cărora istoria le-a pus sarcina de a oferi tuturor popoarelor un model de colaborare interstatală. Cu cît colaborarea economică contribuie la înflorirea fiecărei țări, la afirmarea tuturor națiunilor socialiste, libere și egale în drepturi, cu atît ea își dovedește superioritatea asupra relațiilor din lumea capitalistă, sporind prestigiul și influența socialismului în lume.în încheiere, aș dori, dragi tovarăși, să exprim deplinul meu acord cu conținutul documentelor prezentate Conferinței Naționale a partidului, convingerea profundă că măsurile preconizate vor contribui la întărirea și prosperitatea României socialiste.
(Cuvintarea a fost subliniată prin 

vii și puternice aplauze).
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Conferința Națională a Partidului Comunist Român
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE VASILICHIDesigur că în condițiile unei astfel de risipiri și a unei așa de largi game de activități, problemele de planificare, de stabilire de norme de timp, de consum specific, de prețuri și tarife de aprovizionare și desfacere etc., precum și conducerea și coordonarea ei, sînt mult mai complexe decît în sectoare unde unitățile sînt concentrate și gama de produse redusă. în afară de aceasta, cooperația meșteșugărească ca întreprindere în primul rînd de interes local trebuie să fie operativă și elastică, în stare să se adapteze cît mai repede cerințelor locale ale populației și comerțului, care se schimbă de la o lună la alta, de sezon la altul.Mult timp, UCECOM, nicidepartamente coordona- au înțeles că cuprinderea

la un

sporite ; aprovizionarea contracte directe cu în-

stimulativă Acum experimen- o nouă formă de retribuire stabilirea volumului de încape bază de vărsăminte ante-nici alteConferința Națională a partidului nostru reprezintă un eveniment de o deosebită importanță în viața partidului, a poporului nostru.Au trecut abia 20 de ani de cînd clasa noastră muncitoare, condusă de Partidul Comunist Român, a înlăturat de la putere rămășițele claselor capitaliste, a lichidat monarhia. luînd toată puterea politică în mîinile sale. Șase luni mai tîr- ziu au fost naționalizate principalele mijloace de producție și după alte șase luni am început să planificăm economia națională. După cum vedeți, evenimente de importanță istorică s-au succedat într-un timp scurt și după un plan bine definit.Dînd dovadă de un curaj și îndrăzneală nelimitată, comuniștii, în fruntea maselor muncitoare, și-au luat asupra lor o sarcină de importantă istorică, și anume aceea de a construi o societate nouă, socialistă, care să asigure o adevărată independentă națională țării, un nivel de viată material și spiritual ridicat al poporului și, ceea ce este mai important, lichideze pentru totdeauna exploatarea omului de către om. Proletariatul din tara noastră. în frunte cu comuniștii, n-a avut posibilitatea în trecut să studieze, să învețe. EI a fost pus în situația de a lua puterea politică și economică în mîinile sale și a început să conducă învățînd și să învețe condu- cînd El a învățat pe alții și a învățat de la alții. Unii au reușit să meargă la școală. Alții au învățat din cărți. Cea mai mare parte însă au învățat la școala vieții practice, care în acea perioadă grea s-a dovedit cea mai bună școală.Pe parcursul celor aproape 20 ani de cînd conducem statul și planificăm economia, am trecui prin perioade grele, izvorîte în special din moștenirea grea pe care ăm preluat-o îmbunătățind continuu metodele de muncă, căutînd mereu căi noi. proprii specificului tării și poporului nostru, am obținut succese cu care ne putem mîndri. Directivele plenarei Comitetului Centra] cu privire la perfecționarea conducerii economiei și a planificării. precum și raportul tovarășului secretar general, Nicolae Ceaușescu, sînt o continuare a ceea ce s-a făcut în trecut, pornind însă de pe o treaptă superioară a dezvoltării economiei noastre naționale. Această perfecționare se impune ca o necesitate obiectivă a etapei actuale, cînd înaintarea tării noastre pe calea desăvîrșirii construcției socialismului cere rezolvarea unor probleme economice, tehnico-științifice și culturale din ce în ce mai complexe. Azi avem tot ce ne trebuie pentru a păși cu curaj într-o etapă nouă, superioară Iată de ce consider că conducerea partidului nostru a a- preciat just că în momeritul de fată sînt îndeplinite toate cnnd’tii’0 pentru a se trece la o nouă etapă, superioară, în conducerea si planificarea economiei naționale și îmi exprim deplina mea adeziune.Despre problemele puse de directive cu privire la perfecționarea conducerii și planificării miei naționale pe linie de stat vorbit și vor mai vorbi deșicur varăși miniștri sau conducători întreprinderi și instituții, scurtul timp ce îmi rămîne să abordez unele probleme cooperația meșteșugărească.Dună cum știți, cooperația tesuaărească are un dublu caracter. Ea este în același timn organizație de masă cu statut propriu și organe de conducere alese si instituție economică socialistă. cu caracter productiv. Activitatea ei economică se încadrează organic în sistemul economiei noastre cialiste. în normele generale conducere si planificare miei naționale.Activitatea economică rației meșteșugărești se zează printr-o mare risipire a unităților ei pe întreg cunrinsu! tării si printr-o foarte larcă gamă d» produse si activități. Avem azi circa 136 000 cooperatori cuprinși în 303 cooperative, cu peste 15 000 unități, din care numai p»nfru deservirea populației circa 12 000. Circa 16 000 cooperatori lucrează cu munca Ia domiciliu. în cooperația meșteșugărească sînt încadrați în muncă și își cîsti«ă existenta în mod demn circa 12 000 invalizi și nevăzători. în cele 35 de ramuri industriale si neindustriale se practică peste 130 meserii și profesiuni, în majoritate executate manual.

asă

econo-RU torte învre^u dinmeș-

so- de a econo-a coope- cararteri-

toare nu activității economice a cooperației meșteșugărești în normele generale de conducere și planificare a economiei naționale trebuie să se facă ți- nînd cont de specificul ei. în multe cazuri noi am copiat mecanic metodele aplicate în sectorul de stat. în alte cazuri, ele ne-au fost trasate ca sarcină. Fapt este că aceasta a frînat foarte mult muncaDatorită inițiativei și indicațiilor primite de la conducerea de partid și de stat, a ajutorului primit, noi am elaborat încă din vară un studiu care merge pe linia directivelor stabilite în plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 5—6 octombrie. Acest studiu, care a fost aprobat de către Consiliul pe țară al cooperației meșteșugărești și a început să fie aplicat, prevede o serie întreagă de măsuri ca : simplificarea planificării și evidenței contabile; descentralizarea unui mare număr de atribuții ; mărirea competenței și răspunderii cooperativelor în stabilirea prețurilor, tarifelor, investițiilor, aprovizionarea și desfacerea și altele; întărirea muncii colective și disciplinei în muncă, precum și îmbunătățirea sistemului de retribuire a muncii, crearea de noi stimulente, de pregătire a cadrelor ș.a.m.d.Una din problemele care ne-au creat multe greutăți generatoare de birocratism a fost, ca și în alte sectoare, metodologia de planificare și evidență.Este suficient să arăt că pînă în anul 1966, inclusiv, cooperația meșteșugărească a avut nu mai puțin de 25 indicatori de plan și 67 dări de seamă cu 4 400 coloane și indicatoare. Se urmărea separat deservirea populației cu prestări industriale (confecții, încălțăminte, mobilă etc.) și separat prestări neindustriale (coafori, frizeri, fotografi, constructori etc.), ca ș'i cum aceasta ar fi avut vreo importanță economică sau ar fi prezentat vreun interes deosebit. Acești numeroși indicatori primiți de sus se dublau cu alți indicatori ceruți de către direcțiile din UCECOM și în multe cazuri cu alții ceruți de u- nele organizații locale.Azi am reușit, în sfîrșit, să reducem plan la 4, fără pagubă, care stau prin toate părțile prin birouri.Volumul rapoartelor statistice, deși s-a redus în 1967 cu 40 la sută, considerăm că este încă prea mare. Intenționăm ca în 1968 să urmărim și să raportăm numai indicatorii absolut necesari derii activității noastre în de stat și in realizările pe blul economiei naționale.A doua problemă care ne-a împiedicat să fim mai operativi și ne-a creat multe greutăți a fost centralizarea excesivă la UCECOM a multor lucrări care puteau fi trecute în competența cooperativelor. Aprobarea de către UCECOM, iar uneori și de alte organe coordonatoare, a sute de mii de tarife și prețuri a fost o frînă în munca noastră. Nu rare au fost cazurile cînd produsele erau gata, dar nu puteau fi trimise în magazine și puse în vînzare, căci a- probarea prețurilor dura 3—6 și cîteodată 8 luni de zile. Au fost cazuri cînd s-au organizat activități noi, dar clienții nu puteau deserviți căci nu existau tarife probate.Desigur, tovarăși, noi trebuia în trecut, trebuie și în viitor aplicăm politica de prețuri a partidului și statului nostru pentru a menține nivelul de viață planificat.S-a constatat însă că acest lucru este posibil dacă se trece în competența uniunilor regionale și cooperativelor stabilirea unor prețuri și tarife prevăzute într-un nomenclator și pe baza unei metodologii elaborate de către UCECOM împreună cu Comitetul pentru Prețuri. De la 1 ianuarie 1968, cooperativele vor putea stabili prețuri și tarife la o serie de produse și activități noi, precum și pentru cele ce fac obiectul unor comenzi speciale, izolate sau întîmplătoare. Prețul unor produse de mică serie se va stabili local, de acord cu beneficiarul, iar unele tarife, de acord cu clientul.S-au prevăzut întărirea rolulu adunărilor generale ale cooperativelor și mărirea competenței lor în ce privește : aprobarea și executarea investițiilor ; profilarea cooperativelor pe activități înrudite într-una sau mai multe localități, pentru obținerea unei eficiențe

economice pe cale de treprinderile producătoare de materii prime și desfacerea produselor pe bază de contracte cu rețeaua comercială locală ; dezvoltarea muncii la domiciliu și pe bază de contracte cu cei care nu sînt cooperatori ; atragerea ca membri cooperatori a personalului tehnic- administrativ din cooperative pentru a-i cointeresa în bunul mers al cooperativei.Specificul activității cooperației meșteșugărești cere și un sistem deosebit de plată a muncii. Dacă la producția de serie și industrială se potrivește sistemul de muncă în acord sau cu salariul fix, la deservire noi am Introdus în majoritatea cazurilor plata cu procente din încasări, care s-a dovedit a fi mai tăm prin săricalculate la unitățile mici și cele îndepărtate de centrală, greu de controlat. Se stabilește la începutul anului o cotă fixă pe care cooperatorul trebuie s-o verse cooperativei, iar restul îi rămîne lui. Cota crește anual în raport cu creșterea planului. Pe măsură ce metoda va da rezultate, o vom extindeîn problemele financiare s-au luat o serie de măsuri care să simplifice relațiile cooperativelor cu Ministerul de Finanțe pe linia stabilirii impozitelor și a creditării, începînd cu anul 1968 înlocuim vechiul sistem de impozitare progresivă, care s-a dovedit complicat, greoi și nestimulativ, cu un impozit forfetar la început de an care să crească an de an, o dată cu creșterea planului de producție. Beneficiul realizat peste plan rămîne cooperativei, din care o parte se va distribui cooperatorilor care au muncit bine, iar alta se va cheltui pentru acțiuni sociale, locuințe ș.a.m.d.

O problemă care ne-a dat multă bătaie de cap și, desigur, că ne va mai da și în viitor — despre care au mai vorbit și alți tovarăși — este aceea a aprovizionării tehnico-ma- teriale necesare realizării planului care în cooperația meșteșugărească în 1968 va fi de 6 miliarde lei și în anul 1970 este prevăzut să a- jungă la circa 10 miliarde. S-au luat măsuri ca pe lîngă materialele repartizate din fond central, al căror volum trebuie să crească an de an, în raport cu creșterea planului de producție, cooperația meșteșugărească să atragă direct și să valorifice din întreprinderi și depozitele M.C.I. și ale ministerelor deșeuri metalice, profile nepotrivite, cupoane, resturi de partizi, stofe demodate etc. Ea va putea de acum înainte achiziționa și prin contracte directe cu cooperativele agricole de producție și cu producătorii individuali materiale ca sorg, răchită, piei, paie, foi de porumb, pir, piei de ovine, caprine și vînat, păr.Pe linia desfacerii produselor, cooperația meșteșugărească, în afară de contractările ce se fac centralizat de 2—3 ori pe an pentru produsele cu valori mari, va lărgi contractarea directă cu rețeaua comercială locală.Considerăm că am reușit să rezolvăm în mod just problema noului sistem de pregătire a cadrelor profesionale, prin introducerea uceniciei la locul de muncă. După cum ați văzut, în cooperația meșteșugărească se practică o gamă foarte largă de meserii. Meseriași particulari care să intre în cooperative nu mai există sau sînt foarte puțini și în vîrstă. Au apărut noi activități ce nu existau înainte. Calificarea cadrelor în școli profesionale n-a dat rezultatele dorite și ne-a costat foarte scump. Pregătirea lor era prea îngustă, în timp ce în centrele noastre avem nevoie de meseriași cu o pregătire multilaterală, în stare să execute orice lucrare. Introducerea tînărului ucenic în atelier, alături de muncitorul și meșterul multilateral pregătit, îi va da posibilitatea să-și însușească cunoștințe mult mai multe și să aibă și o practică mai mare, care să-i per-

ma'

mită încă de la sfîrșitul perioadei de ucenicie să lucreze de sine stătător, fără să mai vorbim de faptul că ne va costa mult mai ieftin.Mai sînț desigur și alte probleme care stau în atenția noastră, cum.ar fi întărirea muncii colective și a disciplinei în muncă, munca cultural-educativă a membrilor cooperatori și ' altele. Nu pierdem din vedere nici faptul că cooperația meșteșugărească va trebui să-și adapteze structura organizatorică la noua organizare administrativă pe bază de județe. Sîntem conșt.ienți că mai avem încă multe lipsuri în activitatea noastră — rețeaua Insuficient dezvoltată, nerespectarea termenelor stabilite la comenzi, ca'itatea slabă a unor lucrări, comportarea ne- justă față de clienți și așa mai • depărte. Cu aceste lipsuriluptăm, vom continua lupta și în viitor.Aplicarea măsurilor mai sus citate deschide o largă perspectivă de dezvoltare în viitor a cooperației meșteșugărești care-i va permite să țină pas cu dezvoltarea impetuoasă a întregii noastre economii naționale. Activitatea cooperației- meșteșugărești va căpăta lin caracter mai apropiat de specificul ei, va deveni mai operativă, mai elastică, în stare să se adapteze rapid la nevoile populației și comerțului local. UCECOM-ul, eliberat de sarcina de a rezolva o gamă largă de probleme mici, eliberat el însuși de o tutelă măruntă din partea altor departamente, lichidînd el însuși cu metoda - de tutelare măruntă a unităților sale, va putea să-și îndeplinească mai bine sarcina de a îndruma, controla și coordona activitatea întregii mișcări a cooperației meșteșugărești.Asigurăm Conferința Națională și conducerea partidului nostru că vom munci în așa fel încît activitatea întregii cooperații meșteșugărești să se ridice la un nivel superior, pentru a-și îndeplini ’ tr-un mod cît. mai eficient rolul în societatea noastră socialistă. în- ! ei
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE PATILINEȚ

numărul indicatorilor de 13, iar în 1968 la numai ca cineva să sufere vreo afară poate de birocrații

cuprin- pîanul ansam-

în curs de elaborare conține garanții mult mai eficiente pentru respectarea legalității.în orînduirea noastră, unde întreaga putere aparține celor ce muncesc, tar legile .statului exprimă voința și interesele întregului popor, respectarea normelor de drept menite să apere și să promoveze valorile fundamentale ale socialismului este o îndatorire de

Așa cum a rezultat din raportul prezentat conferinței, statul socialist, organele sale din toate domeniile trebuie să desfășoare o activitate susținută pentru întărirea proprietății socialiste, pentru cultivarea unei înalte răspunderi a tuturor cetățenilor țării față de apărarea avutului obștesc împotriva hoților, delapidatorilor, împotriva risipei și proastei gospodăriri.
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Conferința Națională a partidului, ale cărei lucrări sînt urmărite cu un deosebit interes de întregul nostru popor, face o analiză profundă a celor mai de seamă probleme pe care le ridică dezvoltarea societății noastre în condițiile actuale. Măsurile care vor fi adoptate reflectă cerințele obiective ale etapei pe care o străbate țara noastră, constituie o expresie a capacității

partidului de a iuții proprii în ționarea conducerii economiei și a întregii vieți sociale.în preocupările generale de îmbunătățire a formelor de organizare și conducere se încadrează și măsurile inițiate de partid pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor de stat, cărora poporul le-a încredințat misiunea de cinste de a apăra cuceririle sale revoluționare. Conducerea partidului, în diferite rînduri, a dat o înaltă a- preciere contribuției a- cestor organe în procesul revoluției și construcției socialiste, pentru apărarea ordinii de drept lității tatei) ritate

găsi so- perfec-

și întărirea lega- socialiste. Activi- organelor de secu- și miliție, ale justiției și procuraturii constituie o parte insepara- activității generale abilă a . ____ t___statului socialist, rezuftatele muncii întării noastre. în ultimii ani, și. îndeosebi după Congresul al IX-lea, activitatea acestor organe s-a îmbunătățit simțitor, ca urmare a a tenției sporite acordate de conducerea partidului și statului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescti, care permanent a dat îndrumări prețioase și a indicat să fie luate o

lor succeseleintegrîndu-se organic de ansamblu ale

serie de măsuri pentru respectarea strictă a legalității, principiu de bază al întregii vieți de stat economice și sociale. Ca rezultat al vastei munci politico-educative desfășurate de partid și de stat în rîndul maselor se dezvoltă tot mai mult conștiința înaltelor răspunderi și îndatoriri cetățenești, atitudinea înaintată față de legile țării.Grija pentru întărirea continuă a ordinii de drept, respectul față de interesele legale și libertățile cetățenilor sînt caracteristice pentru activitatea organelor noastre de stat. Măsurile luate în ultimul timp de conducerea partidului pentșu întărirea legalității, introducerea principiului muncii colective și în activitatea organelor Ministerului Afacerilor Interne, ale securității și procuraturii sînt menite să elimine posibilitatea ca o singură persoană să decidă în mod arbitrar în probleme de mare însemnătate, privitoare la drepturile și libertățile cetățenilor. Aceste măsuri sînt de natură să apere interesele societății și, în același timp, să garanteze deplina realizare a drepturilor și libertăților înscrise în constituție, astfel incîț nici un cetățean să nu poată fi arestat fără un motiv întemeiat și dovedit și, totodată, orice persoană care încalcă legile ,să fie sancționată potrivit vinovăției și gravității faptei comise, indiferent de calitatea și funcția pe care o deține. Trebuie să arătăm că, avînd la bază prevederile din legea fundamentală a tării cu privire la inviolabilitatea persoanei, noul cod de procedură penală aflat

seamă a cetățenilor și a tuturor organelor de stat, o vie expresie a dezvoltării democrației socialiste Organelor și organizațiilor de partid le revine importanta sarcină de a exercita îndrumarea și controlul permanent asupra activității organelor de stat, de a mobiliza masele largi de oameni ai muncii în vederea afirmării unei puternice opinii publice și dezvoltării a- titudinii înaintate față de legile statului, pentru respectarea normelor de conviețuire socială.în orînduirea noastră socialistă, atitudinea ..înaintată, față de proprietatea obștească constituie și ea una din trăsăturile esențiale ale noului profil spiritual al celor ce muncesc Prin munca entuziastă și plină de abnegație a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității crește continuu avuția națională a țării în același timp, trebuie subliniat că sînt numeroase cazurile cînd, pentru salvarea avutului obștesc aflat în pericol, oamenii muncii din întreprinderi, instituții, unități militare săvîrșesc fapte de a- devărat eroism, mergînd pînă la sacrificiul vieții lor De asemenea, se manifestă tot mai ferm o largă opinie de masă împotriva oricăror abateri prin care se aduc daune avutului obștescTotodată este necesar să arătăm că, în ce privește buna gospodărire a avutului obștesc cît și apărarea a- cestuia, mai sînt multe lucruri de făcut. Eforturilor oamenilor muncii pentru creșterea avuției naționale trebuie să li se răspundă cu o și mai mare exigență în păstrarea și folosirea a tot ceea ce constituie bun al poporului Din păcate au loc încă acte de risipă, proastă gospodărire, sustrageri de bunuri, ceea ce se soldează, nu de puține ori, eu daune însemnate aduse proprietății socialiste Ca urmare a nerespectării unor acte normative în unele întreprinderi și instituții, a regulamentelor de ordine interioară, continuă să existe cazuri de avarii, care duc atît la distrugeri de bunuri cît și la perturbări în desfășurarea proceselor de producție.Printre cauzele care contribuie la existența unor infracțiuni în dauna proprietății socialiste trebuie relevată și concepția greșită a unor conducători ai organizațiilor socialiste potrivit căreia apărarea avutului obștesc este o sarcină exclusivă a organelor de miliție, procuratură și justiție De aici, necesitatea imperioasă ca toți conducătorii unităților economice să se ocupe în mai mare măsură ca organele de resort să exercite un control economic-financiar mai eficient, în vederea prevenirii și descoperirii pagubelor aduse avutului obștesc.De asemenea, organelor miliției, procuraturii și justiției Ie revine datoria să-și îmbunătățească activitatea. să lichideze manifestările de formalism și lipsă de exigentă, de tărăgănare a muncii de cercetare și judecată, care s-au concretizat uneori in aplicarea unpr pedepse neproporționale cu gravitatea faptelor- Este necesar să asi gurăm ca toate cadrele chemate să interpreteze și să aplice. legile să cunoască temeinic politica partidului, sensul reglementărilor legale, astfel încît să dea soluții corespunzătoare conținutului întocmai al legii și spiritului d<’ dreptate

Tovarăși,Transformările profunde petrecute in procesul revoluției și construcției socialiste au dus la făurirea unității societății noastre, la dispariția claselor exploatatoare și a antagonismelor sociale Orînduirea noastră este astăzi mai trainică decît Pricind înainte, asigurînd participarea activă a maselor largi la conducerea statului, a . întregii vieți sociale Poporul nostru înfăptuiește cu însuflețire politica partidului comunist, îndreptată spre înflorirea continuă a patriei, spre a- sigurarea progresului susținut și multilateral pe calea desăvîrșirii construcției socialiste.Angajați în munca pașnică de dezvoltare a economiei și culturii, oamenii muncii nu pierd însă nici o clipă din vedere existența imperialismului și reacțiumi mondiale, sursă de acțiuni dușmănoase împotriva țărilor socialiste, inclusiv a țării noastre, prin folosirea existenței unor elemente înapoiate, descompuse, care continuă să se dedea la acte antistataleîn aceste condiții este necesară menținerea trează a vigilenței revoluționare, cultivarea la membrii de partid, la masa largă a oamenilor muncii a combativității și intransigenței față de orice manifestări contrare intereselor poporului nostru, socialismului. Trebuie acordată in continuare o atenție susținută dezvoltării simțului de răspundere în muncă, în păstrarea și mînuirea documentelor care privesc aspecte interne ale activității, în păstrarea cu strictețe a secretului de partid și de stat — îndatorire de seamă a fiecărui comunist. înscrisă în statutul partidului, ca și a fiecărui om al muncii. potrivit legilor țării.Organizațiilor de partid și fiecăruia dintre noi ne revine sarcina de a acționa neobosit, prin toate căile și mijloacele care ne stau la îndemînă, pentru formarea la toți membrii de partid a însușirilor moral-politice ale militantului comunist, care să manifeste un deosebit simț de răspundere în îndeplinirea sarcinilor, să dea dovadă în toate împrejurările de fermitate politică și ideologică.Tovarăși.Documentele de înaltă ținută teoretică supuse dezbaterii Conferinței Naționale constituie un a- port origina] al partidului nostru la dezvoltarea științei conducerii activității sociale. Elaborarea lor ca și a altora este rodul înțelepciunii colective a partidului, a Comitetului său Central, al neobositelor căutări creatoare, la conceperea și aplicarea cărora secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a adus și aduce o contribuție principală.în încheiere, permiteți-mi să-mi exprim deplinul meu acord față de aceste documente, precum și față de măsurile stabilite in vederea înfăptuirii lor practice. în ceea ce mă privește, voi face totul pentru a contribui la îndeplinirea cu succes a sarcinilor tot mai complexe ce stau in fața poporului nostru pentru dezvoltarea României pe calea civilizației socialiste.
iCuviniarea a fost subliniată 

prin vii și puternice aplauze/.
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Tovarăși,Dezbaterile Conferinței noastre Naționale, interesul puternic manifestat de întregul popor, subliniază însemnătatea deosebită pe care o au problemele puse în discuția acestui înalt for al partidului pentru realizarea unui progres rapid pe toate planurile construcției socialiste, a unei viguroase afirmări a tuturor forțelor creatoare ale națiunii. Măsurile elaborate de Comitetul Central își găsesc o temeinică fundamentare în Raportul prezentat Conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu — document care abordează probleme de importanță principială ale economiei socialiste și aduce, în acest fel, o contribuție de preț la elaborarea teoretică a căilor dezvoltării multilaterale a societății românești.Datorită importantelor succese e- conomice, creșterii impetuoase a forțelor de producție, am ajuns la un stadiu care cere îmbunătățirea calitativă a întregii activități economice, valorificarea intensivă a resurselor materiale și de muncă, considerabil sporite ale societății noastre. Aceasta este o necesitate indispensabilă pentru ridicarea României la nivelul țărilor avansate economic ale lumii.Marea sursă a superiorității și a forței socialismului stă în faptul că societatea are nu numai capacitatea de a cunoaște, ci și de a folosi legile economice obiective în mod conștient și în interesul general, prin conducerea planificată a economiei. Dar această posibilitate, care, în ultimă instanță, face ca socialismul și comunismul să constituie treapta cea mai înaltă a dezvoltării societății umane, nu se transformă automat în realitate. Pentru aceasta este necesară activitatea oamenilor, activitatea partidului, activitatea de conducere a economiei, a întregii vieți sociale. Această activitate este, prin natura sa, o acțiune subiectivă care, în măsura concordantei ei cu cerințele legilor obiective ale societății, stimulează și asigură un mers progresiv, imprimă un ritm mai viu dezvoltării sociale. Și dimpotrivă, ea ar stînjeni și ar crea perturbații în evoluția societății atunci cînd ar încălca sau ar contraveni acestor legi.Pornind de la aceste premise, măsurile preconizate de partid pentru perfecționarea mecanismului de conducere a economiei urmăresc în esență crearea cadrului și structurilor organizatorice necesare pentru ca hotărîrile economice să se întemeieze pe o deplină cunoaștere a legilor obiective. Folosirea pe o arie mai întinsă a unor instrumente de reglementare economică pe cît de riguroase, pe atît de sensibile, utilizarea judicioasă a unor asemenea categorii ca beneficiul, rentabilitatea, prețul — de natură să determine o măsurare exactă a cheltuielilor de muncă socială — va da posibilitate să se realizeze o conducere suplă a economiei naționale, asigurînd întregii vieți economice mai multă operativitate, precizie și finalitate.Partidul nostru urmărește o îmbinare strînsă a formelor de conducere centralizată cu pîrghiile economice, realizarea unei depline concordanțe între acești factori. în a- cest sens, el combate orice unilateralitate, atît manifestările de arbitrar și subiectivism, cît și supraaprecierea factorilor obiectivi, atît iluziile voluntariste ale atotputerniciei mijloacelor administrative, cît și fetișizarea legilor economice — care nu pot avea decît efecte negative, dăunătoare bunului mers al economiei.în cadrul Conferinței s-a arătat că unii comentatori de presă din străinătate prezintă imagini deformate ale măsurilor luate în ultimul timp de țările socialiste pentru îmbunătățirea conducerii economiei. Unele asemenea comentarii exprimă chiar deschis regretul și amărăciunea autorilor lor că nu au găsit în măsurile pe care le luăm „elemente care să indice schimbări ale orînduirii socialiste" Intr-ade- văr, așa stau lucrurile I Tot ce putem face spre a-i consola pe acești

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
PAUL NICULESCU-MIZILoameni avizi de senzațional este să-i sfătuim să-și cruțe eforturile, să nu se mai ostenească, a- cum sau în viitor, fiindcă niciodată în măsurile pe care le adoptă partidul nostru nu vor găsi elemente care să dăuneze orînduirii socialiste. 

(Aplauze).Spre dezamăgirea profundă a avocaților liberalizării, care se grăbesc să-și ia dorințele drept realitate, trebuie să arătăm că societatea noastră a avut și pînă acum propria sa piață, propria sa producție de marfă și a folosit instrumentul banilor. în prezent, ca rezultat al procesului de creștere a e- conomiei naționale, societatea noastră își pune sarcina să folosească mai bine aceste elemente, să perfecționeze modul lor de utilizare. Numai cine nu înțelege esența orînduirii socialiste nu va înțelege nici faptul că problema nu constă în a renunța la conducerea centralizată a vieții economice, ci în a folosi în cadrul acestei conduceri centralizate și în interesul perfecționării ei — deci în interesul socialismului — pîrghii de natură economic-obiectivă. în concepția noastră, asemenea măsuri nu au și nu pot avea nimic comun cu liberalismul, sînt net și categoric ostile declanșării unor forțe stihinice. Piața trebuie folosită, cerințele ei trebuie cunoscute, deoarece oferă planificării elemente deosebit de utile pentru sporirea e- ficienței economice, pentru satisfacerea mai bună a nevoilor sociale. Soluționarea problemelor dezvoltării economice nu este însă lăsată pe seama sau sub dominația forțelor oarbe, stihinice ale „pieței libere", ci revine factorului conștient.Ca instrument principal al conducerii conștiente de către partidul comunist — forța politică conducătoare a întregii vieți sociale — statul nostru socialist deține pîrghiile hotărîtoare de dirijare și control ale vieții economice de care depinde și care dau configurația întregii dezvoltări a societății noastre. De fapt, fiecărei orînduiri bazate pe existența claselor îi sînt proprii diferite forme de influențare activă a bazei societății de către stat, elementul principal al suprastructurii sociale. Experiența economiei moderne demonstrează creșterea sferei sale de intervenție, bineînțeles în limitele determinate de relațiile sociale și orientată corespunzător intereselor clasei dominante. Cu atît mai mult cresc posibilitățile de acțiune ale statului socialist, care se bazează pe forma cea mai înaltă a socializării producției — proprietatea socialistă —, pe o economie cu caracter omogen, pe terenul unitar al relațiilor de producție socialiste.Rolul de excepțională însemnătate al statului socialist este determinat de condiții fără precedent și fără egal în orice altă orînduire socială : poporul stăpînește mijloacele de producție, el este deținătorul unic și suveran al puterii politice ; oamenii muncii reunesc astfel, în posesia lor, atît bunul material cît și instrumentul administrării acestuia, dispunînd astfel de libertatea hotărîrii, de posibilitatea jde a decide asupra obiectivelor, asupra destinelor lor istorice.întreaga operă de construcție socialistă a evidențiat deosebita însemnătate teoretică și practică a problemei statului. Viața, practica au ridicat în fața marxismului, ca o problemă relativ nouă istoricește, problema rolului statului, a evoluției funcțiilor sale, problema sarcinilor și perspectivelor statului în condițiile cînd clasele exploatatoare au fost lichidate și societatea este formată numai din clase prietene, cînd s-a făurit și dezvoltat baza economică socialistă, în condițiile desăvîrșirii edificiului socialismuluiîn ceea ce îl privește, partidul nostru abordează această problemă pornind de la faptul că procesul înaintării neîntrerupte de la socialism spre comunism este, în ultimă instanță, procesul creării premiselor materiale — acea dezvoltare uriașă a forțelor de producție care să asigure societății un belșug de bunuri concomitent cu perfecționarea relațiilor de producție — și al creării premiselor spirituale — nivelul înalt al conștiinței socialiste a poporului. Forța capabilă să dirijeze, să conducă desfășurarea acestui proces poate fi numai partidul comunist, care este expresia cea mai înaltă a factorului conștient, exponentul intereselor întregii națiuni, iar instrumentul practic organizator — numai statul socialist.De aceea, partidul nostru consideră că în etapa desăvîrșirii construcției socialiste crește rolul statului ca organizator al dezvoltării producției materiale, al desfășurării unei largi activități pentru înflorirea științei, culturii, educației ; totodată statul reprezintă arma de apărare a independenței și cuceririlor revoluționare ale poporului. 

Fără îndoială că și în viitor, în- tr-o îndelungată perspectivă istorică, statul, ca formă de organizare politică a națiunii, va avea un important rol în viața și progresul societății. Măsurile cu privire la perfecționarea conducerii economiei, la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a țării, precum și cele privind conducerea vieții sociale pe care Comitetul Central al P.C.R. le supune aprobării Conferinței Naționale, reflectă această concepție, fiind menite să asigure statului nostru atributele și condițiile necesare spre a-și îndeplini cît mai bine rolul său istoric.Tovarăși,Nu întîmplător în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la această Conferință, în care problemele economice au o pondere atît de mare, se subliniază cu putere importanța și atenția deosebită pe care Comitetul Central le acordă dezvoltării conștiinței socialiste, muncii ideologice — expresia practică a acestei preocupări, a acestei atenții fiind măsurile organizatorice preconizate in acest sector.Perfecționarea modului de folosire a factorilor economici, a stimulentelor materiale, aplicarea mai consecventă a principiului cointeresării sînt concepute de partid ca realizîndu-se în strînsă îmbinare cu stimularea pe toate căile a participării conștiente a oamenilor la opera de dezvoltare și înflorire a noii noastre orînduiri. întregul ansamblu de măsuri pe care-1 dezbatem învederează modul indisolubil în care partidul concepe și îmbină factorul obiectiv cu cel subiectiv, satisfacerea mai bună a legităților sociale cu creșterea rolului conștiințeiTot ce ne propunem pe linia creării unui cadru mai bun de manifestare a inițiativei oamenilor muncii pe linia lărgirii dreptului de decizie, a participării mai active și mai directe a maselor la ''onduce- rea tuturor proceselor vieții sociale are în vedere creșterea rolului ce revine factorului capital al dezvoltării societății noastre — factorul om. Dezvoltarea în profunzime a democrației socialiste constituie astfel nu numai o întărire a libertății individuale și a drepturilor cetățenești, ci și o expresie a rolului tot mai important al conștiinței, un proces urmărind afirmarea cu plenitudine a omului în societate, ca stăpîn conștient al propriilor destine.Pe măsura desăvîrșirii construcției socialiste, pe măsura apropierii de comunism, dăruirea pasionată pentru cauza comunismului, conștiința responsabilității față de societate, inițiativa, gîndirea și competența științifică, morala înaintată, normele superioare de conviețuire socială, subordonarea interesului personal celui general, capătă o tot mai mare însemnătate, devin tot mai importante forțe motrice de progres. Cultivarea stăruitoare a a- cestor trăsături, care se formează în lupta împotriva ideologiei străine și influențelor ei, împotriva vechilor ’ concepții este o importantă sarcină socială.Potrivit obiectivelor mari pe care le abordează Conferința Națională, organizațiile de partid, organizațiile de masă și obștești, sistemul învă- țămîntului, creația artistică, munca culturală de masă, presa, radioul televiziunea, toate celelalte mijloace de care dispunem în domeniul înrâuririi spirituale trebuie să-și ridice activitatea la nivelul înalt al noilor cerințe, să facă totul pentru a-și aduce întreaga contribuție la formarea omului nou, cu o conștiință înaintată, patriot înflăcărat și internaționalist consecvent, luptător neabătut pentru victoria cauzei comunismului în patria noastră și în lume.Tovarăși,Prin analiza pătrunzătoare și exigentă pe care a făcut-o, prin promovarea fermă, hotărîtă și multilaterală a normelor fundamentale ale muncii de partid, Congresul al IX-lea al partidului a determinat îmbunătățiri substanțiale și în domeniul conducerii generale a vieții sociale. în legătură cu aceasta aș dori să mă alătur aprecierilor care s-au făcut în Conferință, subliniind că activitatea Comitetului Central al partidului, a guvernului și celorlalte organe centrale de stat s-a desfășurat după Congres la un nivel calitatfv superior.Una din caracteristicile de bază o constituie înrădăcinarea în activitatea conducerii de partid și de stat a principiului muncii colective ca instrument de lucru permanent, aplicat cu consecvență. Măsurile pe care le prevede conducerea de partid pentru mai buna realizare a acestui principiu și pentru generalizarea aplicării lui în viața tuturor organelor de partid și de stat, la toate nivelurile, vor asigura îmbunălățirea conth nuă a activității partidului, statului, organizațiilor obștești, deoarece dezbaterea în comun și contribuția colectivă sînt garanția gă

sirii celor mai corespunzătoare soluții pentru problemele mersului înainte al societății noastre.S-a încetățenit, de asemenea, ca trăsătură din cele mai semnificative ale fizionomiei și stilului de activitate al partidului, practica studierii atente și minuțioase, cu maximă obiectivitate, a realităților concrete. Ca rezultat, există la nivelul conducerii de partid și de stat o cunoaștere mai precisă decît oricînd a multitudinii fenomenelor vieții sociale. Aceasta permite partidului să găsească răspuns problemelor dezvoltării patriei, nu în citate și definiții, nu în scheme și rețete „universal valabile", ei în aplicarea creatoare a marxism-leninismului la realitățile societăți românești.Conducerea partidului urmărește consecvent să dinamizeze noi forțe latente de progres în toate domeniile, să elimine lipsurile, imperfecțiunile sau anacronismele, preconi- zînd măsuri studiate și verificate stăruitor, fără a admite pripeala, superficialitatea sau experimentarea insuficient pregătită.Factorul fundamental care determină acest mod de conducere este înalta responsabilitate a partidului nostru față de popor, grija stăruitoare ca fiecare măsură a- doptată, fiecare act de conducere, tot ce se face și se realizează în această țară să slujească în întregime poporului, să răspundă intereselor sale.Faptul că în aceste zile, la a- ceastă Conferință, este analizată în mod public, deschis, în fața întregului partid, a întregului popor activitatea organizațiilor de partid, de stat, obștești, inclusiv activitatea organelor de conducere superioară ale partidului și statului, e- vidențiindu-se atît laturile pozitive, cît și deficiențele, constituie o elocventă expresie a acestei înalte responsabilități, și, totodată, un semn al vigoarei și forței partidului, al democratismului larg ce caracterizează viața întregii noastre societăți.împărtășesc întrutotul aprecierile și concluziile cu privire la necesitatea unor îmbunătățiri în structura formelor de conducere la nivelul organelor superioare de partid și de stat Referindu-mă la situația din sectorul ideologic, în care lucrez, nu o dată am putut constata cîte dificultăți se creează prin faptul că instituțiile din acest domeniu sînt în prezent nevoite să se adreseze pentru rezolvarea problemelor lor în mai multe locuri, atît pe linie de partid, cît și pe linie de stat, să prezinte propunerile în circuite paralele, să aștepte avizări multiple Consider, de aceea, ca rațională și foarte binevenită realizarea unei repartizări judicioase a sarcinilor de conducere, care să asigure responsabilități distincte și sporite, să creeze posibilitatea unei mai bune cuprinderi și coordonări a sectorului respectiv, cunoașterii lui mai aprofundate, descongestionării a- paratului, simplificării metodelor de muncă în favoarea contactului direct, viu. a creșterii operativității și eficienței deciziilor.Esența măsurilor de perfecționare a conducerii vieții sociale, premisa pe care ele se sprijină este creșterea responsabilității personale a comuniștilor, de sus și pînă jos, fie că aceștia lucrează în aparatul de partid, în cel de stat sau în organizații obștești, — în așa fel încît fiecare activist să poarte răspunderea integrală, atît pe linie de partid cît și pe linie de stat, răspunderea morală și legală, pentru hotărîrile adoptate și pentru stările de lucruri din sectorul său de activitate. în acest fel, capătă o expresie precis și concret materializată rolul conducător al partidului — a cărui întărire este o cerință primordială, cu caracter legic, a înaintării pe calea desăvîrșirii construcției socialiste, a înaintării spre comunism.în legătură cu aceasta consider profund întemeiată propunerea făcută la Conferință ca' funcția de președinte al Consiliului de Stat să fie deținută de secretarul general al Comitetului Central al partidului. realizîndu-se astfel o concordanță cerută de viață, cerută de necesitatea afirmării depline a rolului conducător al partidului în întreaga activitate socială și de stat.în încheiere, permiteți-mi să subliniez că desfășurarea lucrărilor Conferinței, cît și marea dezbatere populară care a precedat-o au demonstrat cu toată forța deplina aprobare și adeziune pe care întregul partid, într-o indestructibilă unitate, întregul popor o exprimă față de politica internă, față de activitatea internațională a Comitetului Central al partidului nostru.Merită, tovarăși delegați, tovarăși invitați, ca noi, împreună cu toți comuniștii, să facem totul, să depunem toate eforturile, să muncim neobosit, cu înflăcărare, să ne punere energia, capacitatea de gîn- dire și acțiune în slujba transpunerii în viață a ansamblului de măsuri stabilite de Conferința Națională, în interesul prosperității și bunăstării poporului, al fericirii scumpei noastre patrii — România socialistă, în interesul cauzei socialismului și păcii.
(Cuvîntarea a fost subliniată cu 

vii și puternice aplauze).

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI LETAY LAJOS

în prima zi a Conferinței Naționale a partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central, în raportul prezentat — față de care de la început vreau să-mi exprim toată a- deziunea — sublinia că dezvoltarea generală a societății noastre se bazează în primul rînd pe dezvoltarea continuă a economiei naționale. în felul acesta, deși Directivele despre care discutăm se ocupă primordial de problemele vieții noastre economice, ele oferă în același timp un vast program pentru dezvoltarea multilaterală a României socialiste, garantează implicit înflorirea în ritm susținut a științei și culturii, a personalității umane de pe aceste meleaguri.Amințindu-ne de largul schimb de păreri desfășurat în săptămînhe premergătoare Conferinței în uzine, sate, laboratoare, instituții putem afirma că întregul nostru popor a format în această perioadă un impresionant parlament al competenței și însuflețirii patriotice. Oamenii de știință, scriitorii, artiștii — trup din trupul vigurosului nostru popor — au manifestat un interes cu totul deosebit față de documentele dezbătute, interes ce se datorește faptului că aceasta afectează profund și nemijlocit ziua de azi și de mîine a lor, ca și pe cele ale tuturor oamenilor muncii. Intelectualii, pe care marile probleme ale construirii socialismului îi preocupă și sub aspectul generalizări1 r„ principiale,' își dau seama limpede că documentele în cauză abordează teze de o importanță teoretică și practică nemijlocită, a căror traducere în viață contribuie la accelerarea ritmului împlinirii perspectivelor deschise de cel de-al IX-lea Congres al partidului. Ei știu i cu cît mai adînc va pătrunde privirea lor în marile ateliere ale lumii contemporane, cu atît mai temeinic își vor da seama despre ce anume este vorba în aceste documente, cît de înțelepte și necesare sînt perfecționările și înnoirile preconizate de partid.Din măsurile prezentate ne rețin atenția. înainte de toate, problemele legate de perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale ; dar poetul, artistul, filozoful se gîndesc acum la rezultatele pe care această perfecționare le va avea pe parcursul anilor vii
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI SUZANA GĂDEA

Tovarășe și tovarăși.Raportul atît de cuprinzător, conținînd o bogăție mare de idei, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, reflectă profunzimea, principialitatea și spiritul inovator cu care partidul, pornind de la studierea aprofundată a fenomenelor realității contemporane abordează multiplele aspecte ale dez- vpltării patriei noastre.Măsurile suDuse dezbaterii Conferinței Naționale, care s-au bucurat de aprobarea unanimă a oamenilor muncii, se înscriu organic în contextul acțiunilor multilaterale inițiate de partid, în scopul -ridicării națiunii române pe trepte tot mai înalte de progres și bunăstareDeși se referă în principal la problemele economice, care au un rol determinant în dezvoltarea societății, aceste măsuri au adinei 

tori din punctul de vedere al comportamentului uman în general, în privința simțului de răspundere și al creșterii responsabilității colective și individuale.S-a accentuat aici — și eu mă raliez acestei păreri — că în perioada actuală a desăvîrșirii construirii socialismului răspunderea partidului comunist și rolul său de conducere în activitatea economică și în întreaga societate cresc tot mai mult. In spiritul acestui principiu, sarcinile sociale ale partidului vor crește, așadar, în continuare și, implicit, va crește și răspunderea socială, împreună cu cea individuală a fiecărui comunist în parte. însușirea lucidă a acestei răspunderi pornește de la ideea majoră a personalității de tip nou, factor ce consolidează în obșteasca conștiință a maselor largi înalta datorie a istoriei.Nu e necesar să demonstrăm prea insistent că Directivele referitoare la planificarea și conducerea economiei naționale afectează cît se poate de profund munca artistului și, înainte de toate, a scriitorului. Documentele partidului nostru, cu- vîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu rostite în fața unor reprezentanți ai vieții noastre culturale și artistice acordă o mare importanță afirmării conștiente a specificului artelor, accentuează rolul și funcțiile specifice pe care arta le are în viața socială. De aceea, sarcina noastră nobilă, a scriitorilor și artiștilor, constă în a atrage cît mai temeinic pe cititorii și spectatorii zilelor noastre în circuitul ideilor înaintate, al valorilor morale și estetice ale epocii; în a le prezenta cît mai complex universul spiritual, gusturile, preocupările omului epocii noastre. Or, în a- ceastă misiune de scriitor și de artist îi așteaptă sarcini mari. Ei numai atunci vor putea zugrăvi veridic viața plină de efervescență creatoare a maselor, dacă vor pătrunde adînc cu talentul lor în legile lăuntrice ale acestei creații u- riașe. Știut fiind că numai acea artă își poate împlini chemarea socială și numai prin acea artă se pot naște valori trainice, care își au rădăcinile adînc înfipte în solul fertil al realității sociale și istorice, întreaga istorie a culturii, marea operă a lui Arghezl și Jozsef Attila, Enescu și Bartok, geneza și efectele creației lor — atestă acest fapt.Discuția în jurul documentelor de partid la care m-am referit mai înainte a oglindit implicit și unitatea de nezdruncinat care, drept rezultat al politicii marxist-leni- niste a partidului nostru, s-a desă- vîrșit între poporul român și naționalitățile conlocuitoare. Această unitate din sînul familiei socialiste a României se reflectă și în viața noastră literară și artistică, domenii în care esența comună și legătura frățească se realizează tot mai mult Aș vrea să ilustrez a- ceastă afirmație cu o inițiativă recentă a revistei noastre. Revista clujeană „Utunk" a deschis în cinstea aniversării republicii o rubrică în care scriitori și artiști fac mărturii în legătură cu meleagurile lor natale, povestesc despre

implicații sociale. în procesul permanent de perfecționare a vieții sociale vedem o continuitate directă de la valorificarea prețioaselor tradiții ale poporului nostru și stimularea potențialului său de inteligență și hărnicie, la punerea în valoare a tot ceea ce îmbogățește și înnobilează personalitatea umană Avînd în vedere nu numai sarcinile cele mai actuale, ci și perspectiva dezvoltării țării noastre, măsurile pe care le dezbatem reflectă aceeași răspundere față de popor ca și toate acțiunile partidului nostru.împreună cu toți oamenii muncii, femeile din țara noastră își exprimă totala adeziune față de linia politică a partidului, față de consecvența cu care conducerea de partid canalizează eforturile poporului în lupta pentru înfăptuirea mărețelor țeluri ale construirii noii orînduiri. în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, conducerea partidului a desfășurat o activitate de o deosebită complexitate pentru înfăptuirea programului a- doprat, activitate care a cuprins practic toate laturile vieții sociale: perfecționarea elaborării planului cincinal. îmbunătățirea conducerii și planificării în agricultură, coordonarea activității de cercetare științifică, organizarea științifică a producției ; au fost puse în dezbatere măsuri de îmbunătățire a în- vățărnîntului Dintre numeroasele aspecte demne a fi relevate menționăm și ansamblul de măsuri menit să ducă la întărirea familiei, sporirea natalității, ocrotirea mamei și copilului, creșterea răspunderii părinților, a școlii și 

schimbările petrecute în orașele și satele de unde se trag. Spre marea noastră bucurie, din primele zile au început să sosească la redacție zeci și zeci de scrisori de la cititori, oameni simpli, făuritori ai marilor schimbări, muncitori, țărani și intelectuali a căror forță și pricepere este și chezășia că totul ce hotărîm în această conferință să prindă viață. Acest interes față de inițiativa noastră, dragostea de patrie, exprimată în a- ceste scrisori a fost în același timp și un călduros omagiu adus politicii partidului, o grăitoare dovadă a egalității în drepturi a tuturor fiilor patriei noastre comune.In acest spirit de dragoste față de patrie va trebui să educăm noi, scriitorii, artiștii,, generațiile prezente și viitoare.Acest îndemn a fost exprimat cu o deosebită frumusețe în scrisoarea adresată colectivului Teatrului maghiar din Cluj de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a avut un emoționant răsunet în orașul nostru.în sfîrșit, aș vrea să amintesc și modul cum sentimentul mîndriel noastre patriotice este întărit de aprecierile tot mai elogioase de care se bucură cultura românească pretutindeni în lume. în același an în care președinția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite revine, pentru prima oară, unui diplomat socialist — și a- cesta este tocmai ministrul de externe al patriei noastre — lumea muzicii și a sculpturii și-a îndiep- tat privirile asupra României în zilele Festivalului „Enescu" sau ale Colocviului „Brâncuși". Oriunde, pe toate meridianele globului, prestigiul României socialiste își găsește o afirmare din ce în ce mai deplină, oamenii de cultură din țara noastră fiind considerați în toată lumea drept mesageri al principialității, prieteniei și solidarității internaționale.După cum știți și dumneavoastră, tovarăși, înalta distincție a premiului Nobel pentru literatură s-a acordat în anul acesta eminentului romancier guatemalez Miguel Angel Asturias unul dintre bunii prieteni ai țării noastre. într-unul din capitolele jurnalului său de călătorie, el scrie în următorii termeni, referin- du-se la întîlnirile avute cu scriitorii români, cu noua literatură românească : „Mulțumită noii orînduiri sociale, scriitorii au lăsat în urmă temele țăranului sărac, o- primat și exploatat, fără speranțe de mîntuire. Temele sînt acum altele. Sînt temele satului contemporan. ale universului industrial, ale conviețuirii tuturor oamenilor, ale păcii și bucuriei".Cred eu toată ființa mea că buna noastră reputație în lume va crește necontenit. Garanția acestei creșteri se află în politica internă și externă a partidului și statului nostru. Sînt convins că adoptarea propunerii prezentate de tovarășul Chivu Stoica, cu privire la alegerea secretarului general al partidului în funcția de președinte al Consiliului de Stat, va da acestei politici noi forțe, noi dimensiuni.Acest înalt for, mandatarul celor mai nobile dorințe și strădanii ale poporului nostru, discută astăzi, aici, perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale. Noi, reprezentanții scriitorilor și ai artiștilor, făgăduim să nu uităm nici o clipă de nobilele noastre răspunderi.

U.T.0. pentru educarea tinerei generații.Apreciind rolul maselor de femei de la orașe și sate în dezvoltarea societății noastre socialiste, contribuția lor la dezvoltarea economiei, științei și culturii, la activitatea socială și obștească, la întărirea familiei și educarea copiilor, partidul acordă o atenție și grijă deosebită afirmării lor continue în progresul social al țării, ca factor activ în construcția prezentului și viitorului României socialiste.In acest context se înscriu și măsurile luate de Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la îmbunătățirea activității politico- educative în rîndul femeilor, care prevede întărirea răspunderii organizațiilor de partid, de masă și a instituțiilor de stat pentru antrenarea tuturor femeilor la activitatea politică, economică și obștească a țării, pentru crearea celor mai bune condiții în vederea realizării aspirațiilor și năzuințelor milioanelor de femei, a soluționării problemelor pe care le ridică situația socială a femeii.întrucît lărgirea atribuțiilor întreprinderilor în activitatea economică prevăzută în cadrul măsurilor de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale, este însoțită de o creștere a inițiativei și răspunderilor lor în domeniul acțiunilor cu caracter social, considerăm că se creează condiții favorabile și pentru îndeplinirea prevederilor hotărîrii conducerii de partid privind grija față de condițiile de muncă și de viață ale femeilor. Astfel, în întreprinderile în care există un număr mare de femei salariate, la repartizarea beneficiilor peste plan, lăsate la dispoziția întreprinderilor pentru investiții social-culturale, se va putea a- corda o atenție sporită dezvoltării creșelor și căminelor, îmbunătățirii asistenței medicale pentru femei și în special pentru mame. Este un fapt evident că de multe ori difi-
(Continuare în pag. a XlI-a)
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Conferința Națională a Partidului Comunist Român
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI SUZANA GÂDEA

CUrmare din pag. a Xl-a) cultățile legate de supravegherea copiilor, lipsa creșelor și căminelor au repercusiuni directe asupra productivității muncii femeilor, generează absențe din producție, mari fluctuații și dimpotrivă, existența unor grupuri sociale bine organizate eliberează o parte însemnată din energia femeilor, care poate fi astfel canalizată spre problemele producției, duce la legarea acestora de întreprindere. Credem că aplicarea consecventă a principiilor subliniate de partid referitoare la promovarea femeilor, corespunzător pregătirii și aptitudinilor lor, luarea în considerare a experienței cîștigate, a rezultatelor obținute în muncă, aprecierea o- biectivă a priceperii manifestate în rezolvarea problemelor, ca și introducerea treptelor de salarizare și a gradațiilor, vor determina progrese și în această direcție.Posibilitatea efectivă pe care o are femeia în țara noastră de a fi un factor social activ, de a participa la înfăptuirea progresului economic și social al țării duce la împletirea armonioasă a activității ei în societate și în familie. Orîndui- rea socialistă, politica partidului și a statului au asigurat un cadru larg și stimulator atît pe planul condițiilor materiale, cît și sub aspect spiritual, menit să favorizeze întemeierea și dezvoltarea unor familii trainice — celule de bază ale societății.O familie unită constituie o ambianță favorabilă apariției și educării sănătoase a copiilor, iar prezența copiilor se dovedește un factor binefăcător, extrem de prețios, pentru consolidarea căsniciei, a familiei.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PETRE BLAJOVICI

Poporul nostru urmărește cu deosebit interes lucrările Conferinței Naționale a partidului, care dezbate probleme de însemnătate fundamentală pentru accelerarea progresului material și spiritual al societății noastre socialiste, pentru întreaga dezvoltare economică și socială a țării. Măsurile de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale, a metodelor de organizare și conducere a vieții sociale, precum și principiile de bază ale îmbunătățirii organizării ad- ministrativ-teritoriale a României și sistematizării localităților rurale sintetizează bogata experiență a partidului și statului nostru, deschid noi perspective mersului nostru înainte.Documentele prezentate, rod al gîndirii colective, sînt rezultatul u- nor ample studii și analize ale fenomenelor ce apar în opera de construcție socialistă. Doresc să subliniez și eu munca laborioasă, depusă cu pasiune de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al partidului, la fundamentarea și elaborarea documentelor de deosebită importanță prezentate conferinței noastre, cit și a celorlalte documente dezbătute la plenarele Comitetului Central ținute după Congresul al IX-lea.Politica științifică a partidului nostru de industrializare socialistă a dat un puternic impuls dezvoltării tuturor ramurilor economiei naționale, ceea ce a determinat creșterea sensibilă a venitului național, crearea bazei materiale pentru ridicarea sistematică a nivelului de trai al populației. Așa cum s-a arătat în raportul prezentat Conferinței Naționale, prosperitatea întregii societăți, gradul de satisfacere a cerințelor materiale și spirituale ale celor ce muncesc depind în mod direct de mărimea venitului național. Sporirea continuă a venitului național nu se poate realiza fără importante eforturi materiale din partea societății, fără alocarea unei însemnate părți din valoarea nou creată pentru lărgirea producției. Aceasta este singura cale pentru dezvoltarea economică a țării, pentru clădirea unei temelii trainice a nivelului de trai al celor ce muncesc.Un loc de seamă în preocupările partidului și statului nostru îl ocupă problemele îmbunătățirii condițiilor de locuit ale populației, în acest scop, statul a alocat an de an fonduri considerabile, care au permis construirea unui mare număr de locuințe în toate regiunile și orașele țării. Plenara Comitetului Central din octombrie 1967, dez- bătînd problemele dezvoltării construcției de locuințe, îmbunătățirii administrării și întreținerii fondului locativ și noul regim al chiriilor

Unitatea familiei, o- înaltă ținută morală, relațiile de respect și ajutor reciproc între soți au un rol hotărâtor pentru tinerii care vor forma noile familii. Aceasta este, desigur, o problemă socială de mare însemnătate, care privește părinții, școala, organizația de pionieri și U.T.C., pe toți factorii de cultură, celelalte organizații obștești care sînt chemați să-și unească mai mult forțele tn vederea pregătirii pentru viață a tineretului. De la inițierea în cunoștințe sanitare și de igienă elementară pînă la formarea orizontului de viață al copilului, de la deprinderile înrădăcinate în anii copilăriei care marchează drumul evoluției viitorului caracter matur și pînă la educația morală, în care exemplul mamei și al tatălui are o mare putere de influențare asupra conștiinței ce abia se plămădește — părinților le revin imense răspunderi.Hotărîrea Comitetului Central al partidului cu privire la sarcinile organizațiilor de partid, de stat și obștești, ale U.T.C. pentru îmbunătățirea muncii educative în rîndul tineretului subliniază din nou a- ceste răspunderi. Așa cum se arată în hotărîre, în centrul activității de formare a tineretului trebuie să stea educarea prin muncă și pentru muncă, dezvoltarea pasiunii pentru învățătură, înarmarea cu ferme convingeri politico-ideologi- ce, ou ideile marxism-leninismului, insuflarea dragostei profunde față de patria socialistă, a devotamentului _ față de cauza partidului, a hotărîrii de a apăra cuceririle revoluționare ale poporului. Răs- punzînd cu recunoștință grijii arătate de partid, femeile își cresc copiii cu dragoste și simț de răspundere, în spiritul patriotismului fierbinte, al internaționalismului
— probleme importanta ale activității sociale — a subliniat atît succesele obținute, cît și unele deficiențe care s-au manifestat în acest domeniu. în urma analizei ample și multilaterale făcute de plenară, s-a stabilit un complex de măsuri, care să contribuie la intensificarea construcției de locuințe și la buna gospodărire a fondului locativ. Consecvent practicii statornicite în activitatea sa, partidul nostru a supus dezbaterii largi a oamenilor muncii măsurile stabilite în domeniul locuințelor. Aceasta constituie o nouă manifestare a democrației noastre socialiste, care asigură participarea e- fectivă a maselor la elaborarea hotărîrilor și măsurilor menite să contribuie la dezvoltarea tuturor domeniilor vieții noastre socialiste.Vă rog să-mi permiteți ca, din însărcinarea Comitetului Central al partidului, să informez Conferința Națională asupra desfășurării dezbaterii publice în legătură cu hotărîrea cu privire la dezvoltarea construcției de locuințe, îmbunătățirea administrării și întreținerii fondului locativ și noul regim al chiriilor.Interesul major cu care a fost primită această hotărîre este pe deplin justificat de rolul primordial pe care îl are locuința în viața fiecăruia.Cu prilejul dezbaterilor în plenarele comitetelor regionale de partid, în sesiunile sfaturilor populare, prin numeroase "scrisori adresate conducerii partidului și statului, ca și prin presă, radio și televiziune, cetățenii au făcut numeroase propuneri, observații și sugestii, care se referă la un cerc larg de probleme cuprinse în hotărîre. Se poate spune că, deși noul regim al chiriilor va afecta bugetul familial al salariaților, totuși cetățenii au înțeles necesitatea măsurilor luate, fiind con- știenți că, în ansamblul lor, prin consecințele ce le au în perspectivă, ele vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de locuit.Din analiza propunerilor făcute rezultă că multe dintre ele se referă la modalitatea de aplicare în practică a prevederilor hotărîrii, la elaborarea actelor normative, îndeosebi a legii chiriilor, care va trebui să fie clară, pe înțelesul fiecăruia. Propunerile primite se axează pe cîteva probleme esențiale privind înlesnirile pentru construcția și cumpărarea de locuințe, reglementarea echitabilă a intrării proprietarilor în locuințele lor, diferențierea chiriilor pentru unele locuințe construite din materiale cu slabă rezistență și altele.Din ansamblul prevederilor hotărîrii se desprinde evident faptul că și în viitor, o dată cu dezvoltarea forțelor de producție, cu sporirea eficienței activității economice, statul va aloca fonduri importante pentru construirea de noi locuințe care vor fi închiriate oamenilor muncii. Numai în anul 1968 se vor construi la orașe, din fondurile statului, un număr de apartamente mai mare cu circa 20 la șută decît cele realizate în întreaga perioadă a primului cincinal.Alături de efortul însemnat al statului, o contribuție de seamă la dezvoltarea continuă a fondului locativ o va aduce populația prin construirea de locuințe proprietate personală. In domeniul construcției de locuințe proprietate personală cu sprijinul statului s-au făcut un 

proletar, astfel încît ei să devină buni fii ai patriei socialiste, să ducă mai departe și să îmbogățească acele principii de viață care au făcut tăria poporului în mijlocul căruia s-au născut. Trăsăturile cele mai frumoase ale demnității umane — altruismul, dăruirea generoasă în slujba unui ideal superior, capacitatea de a răspunde întotdeauna prezent la marile comandamente ale epocii, ale poporului — iată ce vrem să sădim în conștiința copiilor noștri, a tinerei generații.Tovarășe și tovarăși,Socialismul a eliberat personalitatea umană de cătușele inegalității, a deschis tuturor cetățenilor un cîmp nelimitat de dezvoltare și a- firmare, posibilitatea de a urca cele mai înalte trepte ale ierarhiei sociale. Poziția pe care o dobîndește fiecare, veniturile ce le realizează, aprecierea de care se bucură în societate sînt în funcție de munca sa, de aportul la progresul general. Stimularea inițiativei maselor, îmbinată strîns cu organizarea pe bază de plan a activității pe toate tărîmurile în concordanță cu principiul centralismului democratic. întărirea răspunderii personale determină în continuare afirmarea și dezvoltarea multilaterală a personalității umane.Dînd glas atașamentului profund al milioanelor de femei din țara noastră față de partid, țin să-mi exprim acordul deplin cu măsurile propuse și să asigur Conferința Națională, conducerea partidului, că nu ne vom precupeți forțele, capacitatea de muncă, pentru a contribui la înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală a scumpei noastre patrii, România socialistă.
număr însemnat de propuneri în legătură cu cuantumul avansului, durata și rambursarea creditului, acordarea de credite pe termen scurt salariaților de la orașe care au început să-și construiască locuințe pe cont propriu, însă nu au putut să le termine. Altele se referă Ia mărimea creditului și a duratei de rambursare a acestuia pentru salariații care domiciliază în mediul rural. Așa cum s-a prevăzut în hotărîrea Comitetului Central, statul nostru acordă cetățenilor un sprijin multilateral pentru construirea de locuințe proprietate personală. Aceasta constă în acordarea de credite pe termen lung, diferențiate în funcție de posibilitățile materiale ale diferitelor categorii de salariați, atribuirea de terenuri pentru construcții, acordarea de asistență tehnică, repartizarea de cantități sporite de materiale de construcții și scutirea de impozite pe termen de 10 ani a locuințelor construite. Se vor folosi forme variate de construire a apartamentelor : în blocuri amplasate în cvartale mari, vile, case familiale, prevăzîndu-se în schițele de sistematizare ale orașelor zone pentru realizarea tuturor acestor tipuri de locuințe. Avantajele mari create și interesul deosebit cu care au fost primite aceste măsuri sînt ilustrate de faptul că pînă în prezent aproape 31 00(7 de cetățeni au depus cereri pentru contractarea de locuințe. Numai în cele două luni care au trecut de la plenară au fost primite aproape tot atîtea cereri pentru construirea de locuințe cît în anul trecut. în anul 1967 se vor da în folosință aproape 12 000 apartamente proprietate personală, din cele 19 000 aflate în construcție, iar pentru anul viitor sînt prevăzute a se executa și da în folosință încă circa 15 000 de asemenea apartamente.Hotărîrea stabilește și vînzarea, pe bază de credite, a unor locuințe din fondul locativ existent al statului. Referitor la această problemă, numeroși cetățeni fac propuneri cu privire la cuantumul avansului, la termenul de rambursare a creditului, la ordinea de prioritate pentru cumpărarea apartamentelor care nu sînt solicitate de cei care le ocupă. După cum este cunoscut, și în această situație cetățenii beneficiază de înlesnirile prevăzute pentru cazul contractărilor de locuințe noi.Cele mai multe sugestii și observații privesc regimul de folosire a spațiului locativ, mai ales prevederea potrivit căreia cetățenilor care au locuințe proprietate personală, dar nu locuiesc în ele, li se vor crea condiții să se mute în propriile case în cel mult un an de zile din momentul cînd proprietarul solicită acest lucru. Unii proprietari solicită eliberarea locuințelor într-un termen mai scurt, iar numeroși chiriași arată că durata de un an prevăzută trebuie mărită, pentru a li se crea condiții corespunzătoare de mutare. în legătură cu aceasta aș vrea să mă opresc asupra cîtorva probleme.Statul nostru apără deopotrivă interesele chiriașilor și ale cetățenilor care au locuințe proprietate personală și ca atare este necesar ca această problemă să fie rezolvată cu multă atenție. Desigur, ea va putea fi soluționată treptat, pe măsura creării unor condiții pentru mutarea chiriașilor în locuințe corespunzătoare din punct de vedere al spațiului și confortului. Dacă apartamentul eliberat de proprietar satisface nevoile chiriașului, schimbul se va face direct între cei interesați. în cazul în care această soluție nu este posibilă, organele locale se vor îngriji să asigure chiriașului locuință corespunzătoare. Aceleași criterii se vor aplica și pentru cei care vor cumpăra locuințe din fondul exis

tent al statului, ocupate de chiriași. Este de datoria organelor locale de stat ca, pînă la elaborarea noilor acte legislative, în legătură cu aceste probleme, să vegheze la respectarea legalității și să combată orice eventual abuz.Din cele arătate rezultă că problema mutării chiriașilor din locuințele proprietate personală, pentru a da posibilitate ca ele să fie ocupate de proprietarii acestora, precum și eliberarea locuințelor proprietate de stat supuse vînzării nu pot fi rezolvate de la o zi la alta. Ținînd seama de complexitatea și implicațiile acestor probleme, apare necesar să se examineze posibilitatea de a se stabili un termen mai îndelungat decît un an pentru ca proprietarul să intre în posesia locuinței sale ocupată de chiriași. Aceasta va permite, pe de altă parte, și chiriașului să găsească modalități convenabile pentru sine de • se muta în altă locuință.Hotărîrea adoptată de plenara Comitetului Central din octombrie subliniază ca un principiu că proprietatea personală este limitată la o singură locuință, cu excepția caselor personale de odihnă sau de turism, construite sau dobîndite în condițiile legii. în consecință, nu este admisă construirea sau cumpărarea de locuințe în scopul re- vînzării sau închirierii, prevăzîn- du-se că locuința personală este folosită pentru proprietar și familia sa. în locuința personală, proprietarul poate închiria parțial spații, inclusiv sub formă de cameră mobilată, fără ca aceasta să constituie un mijloc de realizare a unor venituri speculative. Considerăm pe deplin întemeiată propunerea făcută de u:i mare număr de oameni ai muncii ca proprietarii care dețin două sau mai -nulte apartamente să aibă dreptul ' ocupe numai un singur apartament, corespunzător nevoilor familiilor lor. restul de a- partamente urmînd să fie supuse în continuare regimului de normare și repartizare a spațiului locativDupă cum se știe, hotărîrea prevede măsuri pentru modificarea actualului regim al chiriilor. Nivelul scăzut al chiriilor a constituit o frî- nă în buna gospodărire a fondului locativ și, în același timp, nu putea asigura nici măcar reproducția simplă a acestuia. Numai în anul 1966, din fondurile alocate de stat pentru acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de administrație locativă s-ar fi putut construi în plus aproape 10 000 de apartamente. Ca urmare a sporirii veniturilor populației este posibilă așezarea pe criterii economice, echitabile a chiriilor, ceea ce va permite folosirea eficientă a fondurilor existente, acoperirea Integrală a cheltuielilor efectuate pentru întreținerea și administrarea fondului locativ. La stabilirea noilor tarife s-a urmărit ca chiriile să reflecte în mai mare măsură gradul de confort al locuințelor și să țină seama, în același timp, de veniturile chiriașilor. Pentru a veni în sprijinul unor categorii de chiriași cu venituri mai mici, statul va a- corda — pînă la viitoarea majorare a salariilor — indemnizații pentru compensarea sporului de chirie S-au făcut numeroase propuneri și observații cu privire la regimul de folosire a spațiului locativ proprietate de stat -și cooperatistă, precum și la noul regim al chiriilor. Aceste propuneri, care se referă la diferite categorii de cetățeni, la situații foarte variate sau chiar la cazuri particulare, sînt în prezent examinate de un colectiv la Consiliul de Miniștri.Mulți cetățeni se referă, în propunerile lor, la necesitatea ca întreprinderile care se vor ocupa cu construirea, administrarea și repararea locuințelor să fie astfel organizate, încît să rezolve operativ și eficient cererile populației, să realizeze lucrări de calitate și la prețuri convenabile, propuneri pe care le considerăm foarte juste.Tovarăși,După cum s-a remarcat în cursul dezbaterii, măsurile stabilite de hotărîrea cu privire la dezvoltarea construcției de locuințe, îmbunătățirea administrării și întreținerii fondului locativ și noul regim al chiriilor au numeroase implicații materiale, financiare și sociale. Multitudinea și varietatea propunerilor și sugestiilor făcute reflectă grija cetățenilor ca măsurile preconizate de partid să fie aplicate în așa fel, încît să ducă la dezvoltarea fondului locativ, la mai buna folosire șl întreținere a acestuia. Organele de stat vor studia cu toată atenția a- ceste propuneri, cît și cele ce vor mai fi făcute în continuarea dezbaterii publice, spre a vedea în ce măsură ele sînt întemeiate și a le lua în considerare la elaborarea legilor și a celorlalte acte normative. Sîn- tem îndreptățiți să afirmăm că măsurile stabilite de partid în acest domeniu vor impulsiona puternic construcția de locuințe în țara noastră, vor determina o gospodărire și administrare mai atentă a acestei părți însemnate a avuției naționale.în încheiere, permiteți-mi să-mi exprim totala aprobare față de măsurile supuse dezbaterii acestui înalt for al partidului, convingerea că prin aplicarea lor patria noastră se va ridica pe o nouă treaptă a civilizației și progresului.
(Cuvîntarea a fost subliniată prin 

vii și puternice aplauze).

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PETRU ENACHE

Stimați tovarăși,Conferința Națională a partidului se înscrie ca un eveniment de mare însemnătate, cu profunde rezonanțe în viața partidului și poporului, deschizînd perspectiva unor noi și importante realizări în opera de edificare a socialismului, în făurirea unui viitor luminos poporului român, națiunii noastre socialiste.Alături de întregul popor, tineretul patriei a întîmpinat cu adîncă satisfacție și entuziasm măsurile sintetizate în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., măsuri care soluționează în mod științific problemele majore care vizează destinele țării, dezvoltarea sa multilaterală. Tineretul României vede în vastul program elaborat de partid întruchipate aspirațiile și năzuințele sale, imaginea luminoasă a viitorului patriei.După cum vă este cunoscut, recent s-au desfășurat lucrările plenarei C.C. al P.C.R. în cadrul cărora s-a făcut o amplă și multilaterală analiză a muncii în rîndul tineretului, a activității Uniunii Tineretului Comunist. Dînd o înaltă apreciere tineretului țării, plenara a subliniat că formarea șl educarea tinerei generații — viitorul patriei noastre, al națiunii socialiste — constituie una dintre preocupările de cea mai mare însemnătate ale partidului și statului, ale întregii societăți; că pentru formarea și dezvoltarea sa este necesar ca cele mai bune cadre, cele mai bune forțe ale societății să-și coordoneze eforturile pentru a participa cît mai activ la pregătirea tineretului pentru muncă și viață, la îmbogățirea profilului său moral-spiritual, la dezvoltarea sa armonioasă, la căli- rea și educarea sa, pentru a putea duce cu cinste mai departe tradițiile progresiste, de luptă ale poporului nostru.Uniunea Tineretului Comunist, întregul tineret al patriei poartă un deosebit respect slujitorilor școlii, celor care-și îndeplinesc cu dragoste și competență misiunea nobilă, încredințată de partid, de a instrui și educa generațiile viitorului. Organizația noastră a întâmpinat cu legitimă satisfacție a- precierile de excepțională însemnătate cu privire la rolul hotărîtor ce revine școlii în formarea tineretului, îpcredințată că în școala noastră, așezată pe baze științifice, fiecare tînăr are toate posibilitățile să dobîndească o instruire multilaterală, să-și desăvîrșească profilul moral-politic și spiritual, să devină un cetățean de nădejde al țării. Iată de ce Uniunea Tineretului Comunist va considera o obligație de mare răspundere a sa să sprijine înfăptuirea tuturor măsurilor privind perfecționarea organizării și desfășurării procesului de 

învățămînt, în vederea creșterii rolului școlii în educarea tineretului, în pregătirea sa pentru muncă și viață. în a- celași timp, măsurile stabilite cu privire la sarcinile ce revin organizațiilor obștești, instituțiilor de cultură șl artă, uniunilor de creație, armatei, presei și radioteleviziunii, care dispun de vaste posibilități, au o deosebită importanță în vederea sporirii eficienței muncii și a contribuției lor la educarea și formarea multilaterală a tinerei generații.în plenara Comitetului Central al partidului s-a apreciat că un rol important în mobilizarea tineretului la activitatea economică și social-culturală, la înfăptuirea politicii partidului de construire a socialismului, în opera de educare comunistă a tineretului îl are U- niunea Tineretului Comunist, organizație unică revoluționară a tineretului din România.Hotărîrile adoptate cu acest prilej au pentru activitatea organizației noastre o importanță fundamentală. Aceste măsuri se înscriu pe linia perfecționării activității organizației în funcție de cerințele etapei actuale, stabilesc cu claritate rolul și atribuțiile U.T.C., sarcinile de mare răspundere ce-i revin în formarea și educarea tineretului. Ele vor determina creșterea rolului organizației noastre în întreaga viață a societății, creează condiții ca Uniunea Tineretului Comunist să se manifeste prin întreaga activitate ce o desfășoară ca organizație larg reprezentativă a tineretului, chemată să soluționeze cele mai diverse probleme ale formării și educării acestuia, ca activitatea sa să se apropie mai mult de problemele reale, de preocupările tinerilor, să le ofere acestora un cîmp larg de manifestare a inițiativei și priceperii lor. Conferind Uniunii Tineretului Comunist responsabilități sporite în desfășurarea activității culturale, artistice, sportive, turistice și recreative cu tinerii, în pregătirea lor pentru apărarea patriei se creează _n cadru mai adecvat, mai larg pentru desfășurarea unei bogate activități politico-educative destinată formării' și educării multilaterale a tineretului, determinînd în același timp înlăturarea monotoniei, rigidității și șablonismului din munca organizațiilor U.T.C.Profund recunoscător pentru măsurile stabilite, pentru grija și ■ atenția cu care partidul și statul, întreaga societate se preocupă de creșterea și formarea sa, tineretul țării făgăduiește solemn că va munci neobosit pentru a-și îndeplini exemplar îndatoririle față de societate, pentru a împlini nădejdile pe care partidul le pune în cei chemați să ducă mai departe cu competență și înaltă responsabilitate socială vasta operă de înflorire a patriei.îndeplinindu-și sarcinile de înaltă răspundere ce i-au fost încredințate, Uniunea Tineretului Comunist va pune în centrul activității sale educarea prin muncă și pentru muncă a tineretului, dezvoltarea pasiunii pentru învățătură, a respectului și prețuirii făuritorilor bunurilor materiale, stimularea în rîndul tinerilor a dorinței de a se integra, activ, cu pasiune și răspundere, în eforturile îndreptate spre îndeplinirea obiectivelor ce stau în fața unităților economice din industrie și agricultură, a măsurilor stabilite de Conferința Națională.Uniunea Tineretului Comunist va cultiva în conștiința tinerilor 

convingerea că cea mai puternică expresie a dragostei față de patrie o constituie munca plină de abnegație pentru creșterea avuției materiale și spirituale a societății, lupta pentru desăvârșirea construcției socialiste.Avînd în vedere faptul că, un număr însemnat de ani, întreg tineretul țării se află în școli, că pe băncile acestora se plămădesc și se formează viitorii cetățeni ai patriei, organizația noastră va a- corda o deosebită atenție activității pe care este chemată să o desfășoare în acest domeniu, va ajuta conducerile școlilor, cadrele didactice în pregătirea elevilor și studenților pentru muncă și viață, în dezvoltarea la aceștia a pasiunii pentru muncă și învățătură, a dorinței de a deveni oameni multilateral pregătiți, slujitorii de mîi- ne ai științei, tehnicii și culturii românești, cadre de nădejde ale țării, capabile de a duce mai departe cu cinste și strălucire ștafeta marilor înaintași.De-a lungul anilor în rîndul U.T.C. și-au făcut ucenicia revoluționară, s-au călit și format mii de cadre care în prezent îndeplinesc sarcini de răspundere în cele mai diverse domenii de activitate, slujind cu devotament și pasiune revoluționară politica partidului, interesele poporului. îndeplinindu-și tot mai bine sarcinile ce-i revin, ca principală rezervă a partidului, organizația noastră va considera și în viitor drept o îndatorire de onoare formarea și e- ducarea a noi detașamente de cadre hotărîte să nu-și precupețească eforturile pentru îndeplinirea politicii partidului, să-și îmbogățească necontenit competența profes’o- nală, să-și desăvîrșească în permanență calitățile umane.Uniunea Tineretului Comunist v pune și pe mai departe la baza muncii sale desfășurarea unei bogate activități politico-educativa destinată cultivării în rîndul tineretului a unor ferme convingeri politico-ideologice, a ideilor marxism-leninismului, educării acestuia în spiritul devotamentului nețărmurit față de patria socialistă și partidul comunist, al internaționalismului proletar.Desfășurînd o bogată activitate politico - educativă, organizațiile noastre vor contribui la formarea unui tînăr caracterizat de înalte trăsături morale, militant activ și pasionat pentru tot ce este nou șl înaintat. înarmînd pe toți tinerii tării — români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — cu politica internă și externă a partidului nostru, educîndu-i în spiritul unei trainice prietenii, consolidată în munca laolaltă pentru slujirea patriei, a cauzei socialismului — Uniunea Tineretului Comunist își va înscrie contribuția sa în vasta operă pe care o întreprinde cu devotament poporul pentru înălțarea mereu mai sus a României socialiste.Permiteți-mi ca în încheiere să exprim în fața acestui înalt forum profunda recunoștință a tineretului față de conducerea partidului pentru dragostea părintească și grija permanentă cu care înconjoară tineretul, pentru viitorul luminos ce i se deschide în față, să vă încredințăm că membrii U- niunii Tineretului Comunist, toți tinerii țării, strîns uniți în jurul partidului, vor considera și în viitor drept cea mai înaltă și șfîntă aspirație a lor continuarea pain noi realizări a operei înaintașilor, făurirea unei societăți în care sînt create vaste posibilități pentru ca fiecare om să-și manifeste din plin personalitatea, a unei societăți capabile să asigure bunăstarea și fericirea celor ce muncesc — țelul suprem al politicii P.C.R.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ALEXANDRU SENCOVICI

I

gîndiril științifice în problemele organizării și conducerii științifice. Sarcina constă în a le aplica în producție, a le da viață. Tocmai cum spunea Marx, azi nu se pune sarcina ca lumea să fie interpretată, ci ea trebuie transformată.Nod am repartizat sute de ingineri, tehnicieni și, subliniez în mod special, economiști, care au fost trimiși în regiuni, unde, sub conducerea comitetelor regionale de partid, luni de zile au intrat în întreprinderi și, împreună cu zeci de mii de ingineri, tehnicieni și economiști de acolo, au depus o muncă concretă inginerească, pentru a găsi rezervele interne, au făcut planuri de pentru tot ce realizat în unitățile respective, au reușit să realizeze angajamentul 11 miliarde lei. Deci, a-
muncă trebuia

Dragi tovarăși,Am cerut cuvîntul, l-am căpătat, pentru aceasta mulțumesc.M-am pregătit, am făcut cuvintarea mea în scris și acum vă mărturisesc că îmi vine greu să vă vorbesc. Dar încep prin a elimina din cuvîntare verigile intermediare despre care a vorbit tovarășul Ceaușescu. Intru mai direct în problemă și pe urmă vă voi spune cîteva cuvinte din inimă.Noi am moștenit o industrie grea, însă „grea" în înțelesul adevărat al cuvîntului. Nu pot spune că astăzi stăm așa de bine cum am dori, dar sîntem pe drumul cel bun, tot datorită spiritului de inițiativă al partidului sacrificiului pe care vreme îndelungată.Vestita întreprindere vă dau numai un exemplu, marea fabrică „Dermata" din Cluj, producea 600 000 de perechi de încălțăminte pe an. Este în curs de a se termina dezvoltarea aceleiași fabrici, obținînd de la ea o producție de 10 milioane perechi de încălțăminte pe an. Iată în ce constau „eșecurile" noastre despre care vorbesc unii de peste hotare. Nu ca să mă laud, tovarăși, dar ne-am angajat, pentru anul viitor, să depășim cu 7 milioane de perechi de pantofi cifra stabilită în cincinal pentru anul 1968. Acum vedeți cît de pitic a fost acel trecut pe care atît de mult îl elogiază presa străină. V-am spus aceste lucruri despre industria ușoară, pe care cine știe cine și de ce a denumit-o industrie ușoară — de fapt, nu-i chiar atît de ușoară, tovarăși. Ea are aarcina să producă, în special, bunuri de consum, dar să spună toți tovarășii miniștri cîte și cîte solicitări fac minerii, siderurgiștii, petroliștii și alții, care în mare măsură depind de produsele industriei ușoare. Benzi, sticle, curele trape- zoidale și tot felul de astfel de bunuri fără de care nu pot să funcțio- ț eze utilajele acestor industrii și care sînt cerute de toți cei care beneficiază de produsele industriei ușoare. Avem de rezolvat probleme mari și enorm de multe de făcut. în cele 246 de întreprinderi ale Industriei ușoare lucrează aproximativ 360 000 de salariați. întrucît produsele noastre merg și la export, lucrăm pentru un număr de peste 20 milioane de oameni. Nu-i un lucru simplu pentru numele pe care-1 poartă industria ușoară. Tovarășul Ceaușescu a reușit să lanseze în rîndul ministerelor noastre o întrecere, chiar fără ca ea să fie parafată. Sînt antrenați în a- ceastă întrecere oameni curajoși, oameni devotați, oameni cu multă ambiție care merită respect, stimă șl dragoste, cum sînt minerii, me- talurgiștii, constructorii de mașini, constructorii; vai, nu cumva să uit pe chimiștii de la care primim atît de multă materie primă. Și ei se ambiționează la rîndul lor. își pun capul la contribuție, studiază problemele și caută să ne ajungă și chiar să ne întreacă pe noi. Le dorim succes. Dar eu susțin că cei 150 000 de bărbați și peste 200 000 de femei din industria ușoară nu se vor lăsa mai prejos, vor pune în valoare capacitățile lor, muncind cu devotament pentru cauza socialismului.Aș vrea să exprim în fața secretarului nostru general convingerea că a reușit să înflăcăreze inimile acestor sute de mii de oameni din industria ușoară, să le stimuleze contribuția la frămîntări constructive, la idei noi, care, materializate, se transformă în produse, și parcă văd cum zboară suveica mai rapid, cum au să toarne pe benzi mai multă încălțăminte, cum au să se învîrtească fusele mai iute pentru a produce tot mai multe bunuri de consum pentru întregul nostru popor.Prevederile planului cincinal, pe primii doi ani, vor fi depășite în industria ușoară cu 3,3 miliarde lei. Prin studiile și analizele făcute cu ocazia lucrărilor de îmbunătățire a sarcinilor de plan pe anul 1968 au fost mobilizate noi rezerve de creștere a producției, care însumează 2,5 miliarde lei față de prevederile planului cincinal. Zilele trecute au fost dezbătute cifrele de plan în colegiul nostru și toți, în unanimitate, ne-am angajat că vom depune eforturi susținute, că planul va fi nu numai îndeplinit ci și depășit.Nu pentru ca să mă laud am spus aceste lucruri, ci pentru a trage o concluzie. Rezultatul gîndirii oamenilor de știință, chiar a celor de talie mondială, incă nu este valorificat suficient. Partidul nostru ar« minunate poziții în domeniul

nostru și l-am făcutdin trecut,

nostru de cest angajament din planul cincinal nu este numai al ministerului, ci al oamenilor muncii din industria ușoară și al ministerului.Vă pot arăta astfel că anul viitor, în 1968, nivelul producției globale Vei atinge 32 miliarde lei, atingînd aproape nivelul prevăzut în cincinal pentru 1969. Deci cucerim un an din planul cincinal. Uneori, pentru realizarea obiectivelor prevăzute se cer și investiții noi. Dar noi trebuie să facem toate acestea fără investiții suplimentare.Acum trec Ia cele ce-am vrut să vă spun din inimă, tovarăși. Industria ușoară a rămas în urmă. Despre aceasta a vorbit tovarășul Ceaușescu. Lichidarea acestei rămî- neri în urmă o cere dezvoltarea economiei noastre naționale, este o necesitate a dezvoltării armonioase a tuturor ramurilor din industrie. Acum sîntem pe drumul de a lichida această rămînere în urmă.Pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea, ministerul nostru a întreprins un studiu, care a fost prezentat tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pentru realizarea prevederilor studiului am primit întregul sprijin necesar. Pentru aprecierile făcute succeselor obținute de lucrătorii din industria ușoară, pentru sprijinul primit mulțumim în primul rînd Comitetului Executiv și, personal tovarășului Ceaușescu, care s-a ocupat atît de mult de

noi, de problemele noastre și ne-a ajutat.îmi permit încă o concluzie. Dureros de multe slăbiciuni avem noi încă în întreprinderile noastre. Disciplina lasă încă mult de dorit. Se manifestă concepții înapoiate, primitivism, cu toate că construim și vom construi întreprinderi automatizate, mecanizate. Dar volumul de muncă manuală și manual- mecanică este încă foarte mare. Am privit cum se muncește într-o întreprindere și numai în cîteva minute am văzut 27 de persoane plimbîndu-se încoace și încolo. Nu e nevoie să spun care este acea întreprindere, fiecare mă va crede, pentru că de multe ori poate găsi acest fenomen în diferite locuri. Iată, că rezerve există încă multe. Ele trebuie folosite. Dacă cineva intră în secția de cămăși a Fabricii de confecții și tricotaje din București rămîne impresionat, și străinii au rămas impresionați, de ritmul înalt al muncii care se desfășoară acolo. Dacă noi vom reuși — și trebuie să reușim — dacă a putut să facă cineva față sarcinilor sale, într-un loc, sub conducerea partidului, e posibil și trebuie să obținem rezultate bune și în alte locuri. Dacă vom reuși a- ceasta în toate celelalte 246 de întreprinderi la nivelul înzestrării tehnice de care dispunem, înseamnă că avem în fața noastră rezerve enorm de multe. Tovarășii din toate celelalte întreprinderi sînt obligați să preia această minunată experiență și să o pună în practică.Concepția nouă despre activitatea de planificare așa cum este preconizată în raportul prezentat Conferinței va fi însușită și de către ministerul nostru. Centralele industriale, propuse a se înființa, sînt chemate să înlăture deficiențele existente. Vom fi în stare să organizăm centrale industriale burie, aproape de întreprinderi. Pentru sarcinile noi trebuiesc concepții noi, cu conținut nou și sîntem convinși că vom descoperi rezerve foarte mari.Două probleme scurte: Tare, tare îmi place felul cum este pusă în cuvintarea tovarășului Ceaușescu problema muncii colective. Frumos a redat această problemă și tovarășul Patilineț, referindu-se la un asemenea organ cum este Ministerul de Interne. Aceste principii, tradiții și idei, care au fost plătite cu sînge din partea comuniștilor, sînt de mare actualitate și azi în munca noastră. în ilegalitatea grea, comuniștii din totdeauna au simțit

nevoia să se adune, să se sfătuiască, să pună problemele în discuții, să le dezbată, să hotărască în comun, să se lămurească unul pe altul, să nu plece nici unul neînarmat cu linia care a fost ho- tărîtă. De la fiecare s-a cerut să raporteze ce a făcut de la o ședință la alta, cum a Introdus în practică hotărîrile luate. Și întotdeauna s-a pus un preț mare pe faptul ca hotărîrile să fie luate în unanimitate. Aceste tradiții minunate — care au fost deseori plătite cu libertatea tovarășilor noștri, chiar cu prețul vieții — au devenit un bun al întregului nostru popor; munca bazată pe principiul colectiv a devenit palele metode noastre.Este al cincilea am intrat de cînd cunosc activitatea partidului nostru și o cunosc și în ceea ce privește problemele organizatorice. Dar partidul nostru și comuniștii au luptat și au reușit să găsească întotdeauna și la timp cele mai bune, cele mai eficiente forme organizatorice ți metode de muncă pentru rezolvarea problemelor. Din acest punct de vedere partidul nostru are o deosebit de valoroasă experiență. Trebuie să se știe că conducerea partidului nostru vine cu propuneri de noi forme organizatorice nu pentru că s-a plictisit de cele în vigoare sau că a vrut neapărat să vină cu ceva senzațional, să schimbe situația existentă de dragul noului. Fiecare formă organizatorică nouă a izvorît dintr-o necesitate o- biectivă, concretă a etapei pe care am parcurs-o, a fost izvorîtă și cerută de viață. Mergem cu toată încrederea înainte, avînd siguranța că aplicînd măsurile propuse rtu vom greși.Toarte aceste probleme minunate conținute în raportul tovarășului Ceaușescu, în cuvîntările rostite la Conferința Națională, devin documente de partid, de srtat și constituie un far călăuzitor în munca noastră de perspectivă.Nici una din deficiențele pe care le-am putea întîmpina pînă la urmă nu se vor dovedi a fi mai tari decît partidul nostru, n-or să fie mai tari decît voința noastră colectivă. Ele vor fi rezolvate toate, în conformitate cu spiritul de partid, folosindu-ne întreaga putere de organizare, de mobilizare, cu suflet comunist și fără îndoială că vom învinge și vom introduce în practică cu succes toate măsurile pe care ni le propunem. Susțin că prin aceasta vom grăbi construirea socialismului în patria noastră, vom accelera ridicarea nivelului de trai

una din princi- ale activitățiideceniu în oare

al poporului nostru.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI DUMITRU COLIU

Dragi tovarăși,Prin problemele pe care le dezbatem și prin hotărîrile ce le va a- dopta, Conferința Națională a Partidului Comunist Român se înscrie ca un eveniment de însemnătate istorică în viața partidului, a întregului nostru popor.Sinteză a experienței acumulate în anii construcției socialiste, încununare a succeselor obținute în făurirea noii orînduiri sociale, în îndeplinirea programului trasat de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, documentele prezentate aici deschid o nouă și luminoasă perspectivă progresului economic și social al patriei.Emanație a unor laborioase și îndelungate studii ce cristalizează înalta competență și capacitatea creatoare a activului larg al partidului, a mii și mii de specialiști, oameni de știință din diferite domenii, care au lucrat sub nemijlocita îndrumare a conducerii partidului, măsurile supuse discuției și aprobării Conferinței jalonează cu claritate cadrul politic și organizatoric corespunzător stadiului actual la evoluției societății noastre.Sesizarea la timp de către partid a noilor tendințe de dezvoltare istorică, a ceea ce este vechi și perimat, depășit de viață, adaptarea formelor și metodelor de organizare a activității social-economice, potrivit cerințelor progresului social, reprezintă prin ele însele o dovadă concludentă a rolului crescînd al partidului în descifrarea proceselor ce au loc în mecanismul societății noastre, a spiritului său novator.înfăptuirea prevederilor cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, la îmbunătățirea organizării adminis- trativ-teritoriale, a întregii vieți sociale, va da un impuls și mai pu-

ternic desăvîrșirii strucției socialiste, ridica România pe noi culmi ale civilizației și prosperității, întărind prestigiul țării peste hotare, contribuind la sporirea influenței mului în lumea porană.Document de ținută științifică, de o mare valoare teoretică și practică, expresie a modului creator în care partidul aplică adevărurile universal valabile ale marxism-leninismu- lui la condițiile concrete ale țării — Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al partidului nostru, înfățișează problemele fundamentale ale societății noastre în etapa actuală, reprezentînd în a- celași timp, prin soluțiile originale pe care le contribuție prețioasă la

con- va
socialis- oontem-o înaltă

aduce, o îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste.Etapa social-politică pe care o parcurgem ridică sarcini sporite în fața întregului partid, forța poljtică conducătoare a societății, chemată de înseși legile obiective ale dezvoltării sociale să organizeze și să mobilizeze întregul nostru popor în vasta operă de desăvîrșire a construcției socialiste.Așa cum se subliniază în raport, „procesul de desăvîrșire a construcției socialiste, diversificarea vieții economice, științifice și culturale, creșterea complexității problemelor și sarcinilor ce trebuie rezolvate determină în mod obiectiv... întărirea continuă a rolului Partidului Comunist Român ca forță conducătoare în societate".Intr-adevăr, prin însemnătatea și consecințele lor, prin vastitatea domeniilor abordate, problemele care se vor afla în fața organelor și organizațiilor de partid le vor cere în mod obiectiv să-și sporească și mai mult influența politico-organizato- rică, prestigiul și autoritatea în rîn- durile oamenilor muncii.înfăptuirea politicii partidului se află în strînsă legătură cu existența unei discipline de partid ferme, conștiente, liber consimțite la toți comuniștii, indiferent de locul de muncă și de funcțiile ce le dețin.Qcupîndu-se, imediat după Revoluția din Octombrie de problemele disciplinei, Lenin o aprecia ca una din condițiile cele mai importante ale victoriei clasei muncitoare împotriva burgheziei. Experiența partidului nostru confirmă întrutotul această teză leninistă, atestînd totodată că disciplina reprezintă unul din factorii fundamentali ai făuririi noii noastre orînduiri.Dacă partidul nostru acționează ca o uriașă forță colectivă, strîns unită în jurul Comitetului Central,

cu cinste misiuneaîndeplinindu-și încredințată de clasa muncitoare, de poporul român, la aceasta o mare contribuție o dă faptul că în rîn- durile lui sînt înregimentați cei mai avansați oameni ai societății noastre, că în interiorul său există o disciplină de neclintit, că membrii partidului formează un singur tot în lupta pentru a da viață liniei sale politice. Tăria partidului, uriașa sa influență în mase se vădesc și în aceea că în perioada care a trecut de la Congres, efectivul său a crescut cu peste 200 000 de membri din rîndurile celor mai înaintați și destoinici muncitori și țărani, ală celor mai valoroși intelectuali.Așa cum rezultă și din dezbaterile Conferinței noastre, complexitatea sarcinilor, volumul sporit al acestora reclamă o activitate stăruitoare, dusă pe multe planuri, pentru întărirea continuă a răspunderii comuniștilor în îndeplinirea îndatoririlor ce le revin.Potrivit concepției partidului nostru, conținutul principal al disciplinei, care nu constituie o noțiune abstractă, este dat înainte de toate de aplicarea neabătută a liniei politice stabilite, a hotărîrilor luate, de respectarea cu strictețe a îndatoririlor statutare de către fiecare membru de partid.Afirmarea și mai puternică a rolului organizațiilor de partid și al comuniștilor în toate domeniile de activitate îmbogățesc conținutul disciplinei de partid, mărindu-i dimensiunile și semnificațiile. Respectarea riguroasă a legalității socialiste, a obligațiilor profesionale și de muncă, a regulilor de conviețuire socială se înscriu printre îndatoririle de bază ale comuniștilor. De strădaniile lor, de nivelul conștiinței și al perseverenței, dar mai cu seamă de rezultatele practice dobîndite de ei depinde în ultimă instanță afirmarea tot mai puternică și eficace a partidului ca forță organizatoare și mobilizatoare a maselor.Sfera producției materiale deține rolul hotărîtor în viața societății, se situează pe prima linie în lupta pentru progresul continuu al patriei noastre. Comunistul, ca membru al partidului conducător, nu se poate afla decît pe poziția cea mai a- vansată a frontului nostru constructiv. în asemenea condiții, atitudinea înaintată în producție, în muncă, respectarea hotărîrilor și dispozițiilor organelor superioare, înfăptuirea exemplară a planului fac parte integrantă din disciplina de partid.A apăra și dezvolta proprietatea socialistă, a milita pentru creșterea rentabilității întreprinderii, a tuturor produselor, pentru organizarea științifică a producției și a muncii, pentru fructificarea la maximum a resurselor, utilizarea rațională și completă a timpului de lucru, a spori exigența și combativitatea împotriva lipsurilor — înseamnă a da glas unora dintre cele mai înalte îndatoriri ale membrilor de partid.

Din raport se detașează pregnant ideea că rezultatele de viitor, mai ales în privința creșterii eficienței activității economice, sînt dependente de o disciplină severă, de întronarea unei ordini desăvîr- șite în toate compartimentele producției materiale. In contextul a- cestor cerințe, membrii de partid nu se pot mulțumi numai cu faptul că își îndeplinesc propriile îndatoriri, că se situează în fruntea celorlalți oameni ai muncii, lor li se pretinde, pe bună dreptate, să-și exercite influența și autoritatea în colectivul în care lucrează, să constituie un puternic factor polariza- tor care să determine și la cei din jurul lor o atitudine plină de răspundere în îndeplinirea obligațiilor lor în sfera producției materiale.Cerințe deosebite se pun în fața comuniștilor cu funcții de conducere în organele de partid, de stat și din economie. Prin natura muncii lor și a funcției cu care sînt investiți, ei trebuie să desfășoare o amplă și susținută activitate în vederea dezvoltării spiritului de răspundere personală a tuturor comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc. Oamenii muncii stimulează și respectă cadrele noastre pentru că văd în ele un model de disciplină, profilul militantului social, de o cinste, corectitudine și comportare morală ireproșabile, care nu cunoaște liniștea pînă ce nu are certitudinea că îndatoririle ce-i revin lui și altora au fost duse la bun sfîrșit. Exigența față de sine și față de cei dm jurul său, aprecierea principială, o- biectivă a oricărei abateri de la linia și hotărîrile partidului și combaterea ei fără menajamente ridică prestigiul cadrelor, le conferă autoritatea de a pretinde o conduită ireproșabilă din partea tuturor, de a nu îngădui nimănui să aducă nici cea mai mică atingere a ceea ce este mai de preț — disciplinei și moralei de partid.Unui activist nu i se poate permite să se conducă în viața și activitatea lui după bunul său plac, considerând că normele de partid

ar fi adresate celorlalți. Acela care se limitează să vorbească numai despre însemnătatea respectării hotărîrilor de partid, a legalității socialiste, despre principialitate, însă în fapt el le nesocotește, nu găsește drumul deschis spre inimile și conștiințele oamenilor, chiar dacă le adresează cele mai duioase și patetice apeluri pentru întărirea ordinii și disciplinei. Un asemenea activist ne oferă puține garanții că va fi în stare să se a- chite de misiunea de răspundere încredințată. Ceea ce mi se pare deosebit de important este că, a- tunci cînd apar asemenea manifestări, este necesar să se adopte o atitudine promptă, combativă, pentru evitarea repetării unor astfel de abateri. Principiile și normele noastre de partid impun ca, ori de cîte ori este cazul, faptele care contravin normelor de partid să fie sancționate corespunzător gravității lor, iar cînd este vorba de pagube materiale, așa cum în mod just se subliniază în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel ce le-a provocat să suporte daunele materiale pricinuite. Aceasta este, tovarăși, singura atitudine partinică, dacă vrem ca în toate organizațiile de partid intransigența principială și răspunderea directă să devină lege a activității tuturor comuniștilor.Adoptarea unei poziții ferme fată de oricine încalcă prevederile statutare, acțiunea promptă a opiniei organizate a comuniștilor, discutarea la timp, cu răspundere, a cazurilor de nerespectare a disciplinei de partid au un puternic efect educativ." Tolerarea unor manifestări străine, de orice natură, în orice domeniu, dăunează a- tît muncii educative, cît și disciplinei, slăbește forța organizației de partid.Iată de ce, tovarăși, am considerat necesar să subliniez importanța respectării și întăririi continue a disciplinei de partid, ca una dintre premisele de bază ale ridicării întregii activități la nivelul mărețelor sarcini ce le pune Con

ferința Națională în fața partidului, a întregului nostru popor.Extinderea atribuțiilor și drep- turilor organelor locale ale puterii de stat, organizațiilor de masă șl obștești, întreprinderilor și celorlalte unități economice, implică o răspundere deosebită pentru felul cum se introduc în viață hotărîrile partidului și ale guvernului. In asemenea împrejurări, organele locale de partid sînt chemate să a- jute și să vegheze la folosirea cît mai justă a competințelor sporite acordate unităților locale. In același timp, în aria lor de preocupări intră și grija ca noile drepturi și atribuții să fie aplicate în concordantă cu linia generală a partidului, ca fiecare organizație șl instituție să-și exercite prerogativele cu stricta respectare a legilor statului, a directivelor organelor superioare de partid și de stat.Statornicirea unei discipline de nezdruncinat, întărirea ei continuă, impun exercitarea unui control eficient în toate verigile din partea organelor și organizațiilor de partid. Numai un control făcut la timp este eficient, contribuie la îmbunătățirea activității, la prevenirea neajunsurilor, dezvoltă responsabilitatea și exigența membrilor de partid, ajutîndu-i să-și îndeplinească ireproșabil îndatoririle.Tovarăși,Lucrările Conferinței noastre sînt urmărite cu un viu interes de către toți cetățenii țării, care văd în Partidul Comunist Român călăuza lor încercată, purtătorul celor mai înalte idealuri și aspirații. Expri- mîndu-și deplinul acord față de documentele supuse dezbaterii, am ferma convingere că, sub conducerea partidului, întregul nostru popor, însuflețit de hotărîrile Conferinței Naționale, își va consacra toate forțele, întreaga capacitate creatoare pentru ea țara noastră să se dezvolte pe o linie mereu ascendentă, pentru ca poporul român să se bucure din plin de binefacerile socialismului.
(Cuvintarea a fast subliniată prin 

vii și puternice aplauze).

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE VEREȘ

Conferința Națională a Partidului Comunist Român, prin problemele majore pe care le abordează, prin hotărîrile pe care le va adopta, se înscrie ca un eveniment de seamă în viața partidului și a poporului nostru, deschide noi perspective pentru înflorirea României socialiste. Complexul unitar de măsuri privind perfecționarea conducerii economiei și a întregii vieți sociale constituie rezultatul examinării aprofundate a fenomenelor și aspectelor noi intervenite în viața economică, a cerințelor legilor obiective ale dezvoltării sociale. Prevederile documentelor supuse dezbaterii Conferinței se fundamentează trainic pe o experiență bogată de dezvoltare planificată a economiei naționale, experiență care este continuată pe un plan superior în condițiile noii etape de dezvoltare socialistă a României.Organizația regională de partid Mureș-Autonomă Maghiară, comuniștii, toți oamenii muncii din regiune, ca și întregul popor, au dezbătut și aprobat unanim măsurile cuprinse în documentele elaborate de Plenara din octombrie a Comitetului Central al partidului și și-au exprimat hotărîrea fermă de a munci cu toate forțele lor pentru înfăptuirea practică a măsurilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională.întreaga politică a partidului nostru în opera de edificare a societății socialiste are drept scop suprem continua îmbunătățire a condițiilor de viață materială și spirituală a poporului. Pentru realizarea acestui țel, o importanță hotărîtoare au creșterea continuă și susținută a venitului național, asigurarea unui raport just între fondul de acumulare și consum. Așa cum s-a arătat în mod convingător în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu — pentru realizarea politicii de propășire economică a țării, de asigurare a unui înalt grad de civilizație materială și spirituală a poporului — un imperativ de prim ordin îl constituie menținerea unei rate înalte a acumulării în vederea înfăptuirii consecvente a unui amplu program de investiții — bază sigură a reproducției socialiste lărgite, a creșterii avuției materiale, a ridicării bunăstării generale. Prin eforturile oamenilor muncii din toate regiunile țării, prin punerea în valoare a noi și noi rezerve existente în economie, planurile noastre sînt an de an depășite, se creează o bază tot mai largă pentru construirea unor noi obiective economice.

în legătură cu aceasta, aș vrea să subliniez că o caracteristică e- sențială a politicii economice a partidului nostru — afirmată cu vigoare în documentele Conferinței — o constituie repartizarea rațională pe întreg teritoriul țării a forțelor de producție, grija pentru ridicarea economică și socială a regiunilor și localităților mai puțin dezvoltate în trecut. De roadele acestei politici s-au bucurat și se bucură din plin și oamenii muncii din regiunea noastră. Prin construirea și dezvoltarea unor mari obiective industriale ca, de pildă, Centrala ter- mo - electrică Luduș, Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tîrgu Mureș, întreprinderea minieră Bălan, ponderea industriei în economia regiunii a crescut substanțial. E suficient dacă arătăm că prin construirea și dezvoltarea acestor mari obiective producția globală industrială a regiunii a crescut cu 27,8 la sută. Faptul că marile obiective industriale construite în ultimii ani în regiune au atins într-un termen scurt parametrii proiectați dovedește activitatea conștientă, plină de răspundere a specialiștilor, a colectivelor de muncă care au știut să învingă greutățile începutului, să înfăptuiască sarcinile stabilite. Aș vrea să dau un singur exemplu. La Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tîrgu Mureș producția depășește cu 20 la sută capacitatea proiectată, toți indicatorii tehnico-economici fiind superiori nivelului proiectat.Experiența acumulată de întreprinderile din regiunea noastră în domeniul investițiilor mă îndeamnă să susțin cu toată convingerea o serie de măsuri prevăzute în proiectul de Directive cum sînit: înscrierea noilor obiective în planurile de perspectivă trebuie să se facă întotdeauna pe baza unor studii preliminare cu caracter tehnic și economic, care să fundamenteze necesitatea și eficiența lor ; documentația tehnică și proiectele de execuție să se pregătească cu cel puțin un an înainte de începerea execuției lor. Acestea, alături de celelalte măsuri privind perfecționarea planificării și mai ales a aprovizionării tehnico-materiale, îmbunătățirea organizării activității în domeniul construcțiilor, vor crea condiții pentru evitarea greutăților pe care le-am întîmpinat în trecut, pentru darea în folosință în termene cît mai scurte a tuturor obiectivelor prevăzute în planurile noastre.Măsurile adoptate după Congresul al IX-lea de Comitetul Central al partidului și de către guvern au permis ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități economice. Acțiunea de mare amploare inițiată de conducerea partidului privind organizarea științifică a producției și a muncii a început să dea roade, scoțînd la iveală imense rezerve care vor trebui valorificate mai intens. Comitetul nostru regional, organizațiile de partid din industrie și a- gricultură au desfășurat, mai ales în ultimul an, o susținută activitate pe acest tărîm, devenind forța dinamică a colectivelor de specialiști, a maselor de oameni ai muncii. în cele 11 luni ale acestui an, planul producției industriale globale a fost depășit cu 2,5 la

sută, înregistrîndu-se un spor de producție de peste un miliard de lei față de perioada corespunzătoare a anului trecut, din care peste 88 la sută s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii. Prin reducerea cheltuielilor de producție s-au realizat peste prevederile planului economii în valoare de 66 milioane lei și beneficii suplimentare de 88 milioane lei. Realizări importante s-au obținut în regiunea noastră și în dezvoltarea agriculturii, învățămîntu- lui, științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai.Sînt convins că măsurile preconizate privind îmbunătățirea organizării industriei, prin înființarea de centrale industriale ca organisme economice și prin lărgirea a- tribuțiilor întreprinderilor, vor oferi condiții și mai bune pentru fructificarea avantajelor coordonării unitare și concentrării raționale a producției pentru creșterea operativității în activitatea economică concretă.Toți oamenii muncii din țara noastră — convinși prin propria experiență că partidul comunist este exponentul fidel al intereselor lor vitale — înconjoară partidul cu dragoste nețărmurită, con- siderîndu-1 drept unicul lor conducător în edificarea noii orînduiri.Una din victoriile însemnate ale partidului nostru, ale orînduirii socialiste este, după cum se știe, rezolvarea problemei naționale, pe baza deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate. Crearea condițiilor pentru afirmarea liberă, nestînjenită, în viața economică și socială a tuturor oamenilor muncii, constituie o victorie de seamă a politicii marxist-leniniste a partidului, a orînduirii noastre socialiste. Putem afirma că niciodată în istoria țării prietenia și unitatea poporului român cu naționalitățile conlocuitoare nu a fost atît de trainică și strînsă ca în zilele noastre. Oamenii muncii din regiunea noastră prețuiesc nespus de mult această prietenie și unitate frățească. O deosebită satisfacție produce locuitorilor de pe văile Mureșului, Oltului și ale Tîmavelor faptul că drepturile și libertățile lor politice, juridice și social-cul- turale au o temelie solidă, concretizată în dezvoltarea într-un ritm susținut a economiei pe aceste meleaguri. In întreprinderile care împodobesc peisajul industrial al regiunii, în unitățile agricole și în instituțiile de știință, cultură și în- vățămînt, oamenii muncii de diferite naționalități, animați de un fierbinte patriotism, muncesc umăr la umăr în deplină armonie, însuflețiți de aceleași idealuri ale înfloririi României socialiste, patria noastră comună.Sîntem încredințați că măsurile care vor fi luate pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului vor contribui la întărirea în continuare a prieteniei și frăției tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate — puternica forță motrice a progresului societății noastre.In încheiere, vreau să-mi exprim încă o dată acordul deplin cu documentele supuse dezbaterii conferinței noastre, cu întreaga politică internă și externă pe care o promovează cu consecvență partidul nostru, comitetul său central. Sînt convins că hotărîrile Conferinței Naționale a partidului în problemele de mare importanță istorică aflate la ordinea de zi, vor ridica pe o treaptă superioară întregul proces de desăvîrșire a construcției socialismului în scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România.
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Conferința Națională a Partidului Comunist Român
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MIHAI DALEA

Importantele documente supus» «pre dezbatere Conferinței Naționale a partidului — așa cum pe bună dreptate au subliniat toți vorbitorii — constituie un vast și însuflețitor program menit să asigure continua dezvoltare și înflorire a României socialiste, înaintarea ei rapidă pe calea progresului, prosperității și civilizației, întemeiate pe indicațiile și hotărârile Congresului al IX-lea Partidului Comunist Român, experiența bogată acumulată cele două decenii de activitate planificată a economiei noastre naționale, măsurile complexe pe care le dezbatem în prezent exprimă preocuparea permanentă a conducerii partidului nostru pentru perfecționarea continuă a formelor și metodelor de conducere a economiei, condiție esențială a desăvîrșirii ou succes a construcției socialiste.Document de mare importanță teoretică și practică, raportul prezentat la Conferință de tovarășul Nicolae Ceaușescu ilustrează caracterul științific, realist și creator al politicii partidului nostru, capacitatea sa de a conduce întreaga viață economică și socială, în concordanță cu legile obiective ale socialismului, cu cerințele e- voluției forțelor și relațiilor de producție în fiecare etapă istorică, ținînd seamă de particularitățile concrete și tradițiile țării noastre. Este meritul conducerii partidului, meritul deosebit al secretarului general al C.C. că, fructificînd și ge- neralizînd într-un spirit înnoitor experiența de pînă acum, acționează cu fermitate pentru înlăturarea oricăror metode învechite, pentru promovarea cu consecventă a ceea domeniileCei doi Congresul au fost dintre numai în ce obținute în dezvoltarea economică și culturală a patriei noastre, dar și pe planul hotărârilor cu caracter principial, pătrunse de suflul înnoitor și cutezanță creatoare, ce au fost adoptate de conducerea partidului nostru în diferite domenii. Eforturile și măsurile întreprinse de partid în această perioadă au contribuit la dinamizarea întregii vieți politice, economice și sociale a țării, a activității statului nostru socialist, atît pe plan intern, cît și în domeniul relațiilor internaționale.Evoluția lumii contemporane, caracterizată prin dezvoltarea vertiginoasă, diversificarea și complexitatea tot mai accentuată a producției de bunuri materiale, urmare a revoluției tehnico-științifice în plin avînt, impune ca o necesitate obiectivă participarea fiecărui stat, mare sau mic, la circuitul mondial de valori materiale și spirituale. în același timp, amplificarea continuă a legăturilor economice și tehnico-științifice oferă popoarelor condiții tot mai favorabile pentru valorificarea resurselor materiale și umane proprii, constituie baza materială a înțelegerii și apropierii între popoare.Ritmul înalt de creștere și diversificare a producției, aplicarea largă, sistematică, a cuceririlor științei și tehnicii modeme în industrie și agricultură au deschis noi posibilități de participare a României la diviziunea mondială a muncii, au făcut din țara noastră un partener apreciat și tot mai căutat în domeniul schimburilor șl colaborării Internaționale.în repetate rînduri, partidul nostru a relevat considerentele principiale și cerințele obiective care stau la baza politicii sale în domeniul relațiilor economice internaționale. Apreciind contribuția pe care schimburile multilaterale, precum și colaborarea în producție o aduc la asigurarea progresului fiecărei națiuni, la cauza menținerii și consolidării păcii, partidul acordă o atenție deosebită utilizării depline a avantajelor și posibilităților ce decurg din participarea României la diviziunea internațională a muncii. Rodul acestei politici consecvente se materializează în creșterea continuă a volumului comerțului exterior al României, în intensificarea și diversificarea legăturilor ei economice externe.Merită .marcate, schimbările calitative intervenite în comerțul exterior. între care tendința constantă de creștere a exportului de produse cu un înalt grad de prelucrare. în care se concentrează inteligență tehnică și muncă evoluată.După cum se știe, în domeniul

alpeîn

ce este înaintat în toate deanial activitate.care au trecut de la IX-lea al partidului cei mai fructuoși nu privește realizările

colaboră-

să fie, de asemenea, re-

ansamblului relațiilor e- conomice externe ale tării noastre, ponderea principală o au schimburile cu țările socialiste, expresie a faptului că partidul și guvernul nostru pun în centrul activității lor pe plan internațional dezvoltarea relațiilor frățești, de colaborare și prietenie cu toate țările socialiste. îmbinarea armonioasă a intereselor fiecărui stat cu interesele generale ale sistemului socialist mondial constituie una din trăsăturile fundamentale ale socialismului, chemat să ofere un model de relații noi. echitabile între popoare. Contribuind la dezvoltarea si înflorirea fiecăruia dintre statele noastre, la afirmarea tuturor națiunilor socialiste. aceste relații noi constituie un factor important în creștereaprestigiului și influentei socialismului pe arena mondială.în acord deplin cu politica generală a Partidului Comunist Român de lărgire a relațiilor țării noastre cu toate statele, indiferent de natura orînduirii lor sociale, sporesc continuu legăturile economice cu țările capitaliste.O linie ascendentă înregistrează colaborarea și schimburile economice ale României cu țările în curs de dezvoltare, fapt oglindit nu numai de creșterea volumului comerțului exterior, dar și de existența a numeroase acorduri comerciale, de plăți sau cooperare economică și tehnică. în perioada 1960—1966, volumul comerțului nostru cu aceste țări a crescut de peste 2,5 ori. A- vem acorduri comerciale și de plăți cu numeroase state din Asia, Africa și America Latină. Spre deosebire de relațiile existente în lumea capitalistă, legăturile economice, colaborarea statelor socialiste cu țările în curs de dezvoltare — e- chitabile prin caracterul lor — sînt menite să contribuie la lichidarea situației grele moștenite de la colonialism, la dezvoltarea forțelor de producție, condiție fundamentală pentru consolidarea independenței naționale și asigurarea progresului economic și social al acestor țări.Creșterea continuă a legăturilor noastre economice externe și a colaborării cu toate statele se desfășoară pe temeiul respectării mutuale a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. în concepția partidului nostru, fundamentul trainic al schimburilor economice internaționale îl poate constitui numai dezvoltarea independentă a fiecărei economii naționale. Preocuparea pentru creșterea continuă a economiei naționale a fiecărei țări și progresul ei multilateral, pentru folosirea tot mai eficientă a propriilor resurse materiale sau umane, care au drept rezultat ridicarea nivelului de viață al poporului și sporesc contribuția proprie la întărirea sistemului mondial al socialismului, concordă pe deplin, cu principiile marxism-leninismului, ale internaționalismului socialist. Natura sarcinilor ce stau în fața națiunilor socialiste, țelurile comune, principiile care se află la baza relațiilor dintre ele, fac ca între interesele naționale și cauza generală a socialismului să existe o unitate deplină. Nu a existat și nu poate exista vreodată internaționalism fără național, și nici întărirea sistemului mondial socialist fără întărirea fiecărei țări care face parte din el. Iar aceasta nu se poate realiza decît folosind la maximum, cît mai rațional întreaga capacitate materială și umană a națiunii respective.Considerate din punct de vedere al relațiilor economice externe, măsurile pe care le dezbatem în prezent își dezvăluie încă un aspect al importanței lor vitale.Repartizarea judicioasă a răspunderilor și competențelor, eliminarea practicilor de centralism excesiv, întărirea după o concepție modernă a structurilor productive și a celor financiare, posibilitatea oferită marilor unități producătoare de a se confrunta pe piața mondială. ca și toate celelalte pîrghil și mecanisme pe care le va pune în mișcare aplicarea acestor măsuri, vor crea acel cadru solid necesar afirmării tot mai eficiente a României în arena relațiilor economice internaționale.O problemă deosebit de actuală pentru dezvoltarea țării noastre și lărgirea relațiilor sale economice externe o constituie promovarea cooperării economice și tehnico-științifice cu celelalte state, cerință obiectivă a dezvoltării fiecărei țări, indiferent de orînduirea sa socială. Realitățile vieții internaționale confirmă în permanență că prosperitatea popoarelor nu poate fi concepută, în epoca noastră, fără un schimb continuu de valori, iar instrumentele pentru realizarea a- cestui obiectiv, între care cooperarea ocupă un loc principal, se perfecționează continuu. în acest sens, aș dori să reamintesc de la această tribună, aprecierile de stringentă actualitate făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea privind activitatea în comerțul exterior: „Viața internațională arată că în relațiile economice mondiale formele clasice de comerț exterior se schimbă tot mai mult, apar forme noi de cooperare economică. tehnică și științifică. A- ceste forme au luat o amploare tot mai mare atît în cadrul relațiilor dintre țările socialiste, dintre cele capitaliste, cît și în rela-

țiile dintre țări cu orînduiri sociale diferite".Pornind de la concepția că acțiunile de cooperare pot constitui un factor de seamă al progresului, o formă avansată a relațiilor interstatale, conducerea partidului nostru a luat cunoscutele măsuri privind îmbunătățirea cooperării cu alte țări, pe tărîm economic, tehnic și științific S-a avut în vedere că asemenea acțiuni pot contribui cu maximă eficiență la mai buna valorificare a potențialului material, financiar și uman de care dispunem, la accelerarea aplicării în circuitul economic a celor mai noi descoperiri ale științei și tehnicii, modernizarea mai rapidă a u- nor ramuri ale industriei și agriculturii, dezvoltarea multilaterală, complexă, în ritm susținut, a economiei naționale. Analiza făcută de conducerea de partid și de stat a arătat că influența pozitivă și efectele practice ale cooperării sînt, în același timp, de natură să ducă la permanentizarea nivelului calitativ și tehnic înalt al producției, folosirea judicioasă a capacității existente, sporirea disponibilităților de export și diversificarea acestuia, a- similarea de noi produse, utilizarea rațională a resurselor științifice proprii.Astăzi, după aproape un an de la adoptarea măsurilor privind extinderea cooperării, cînd primele rezultate încep să se întrevadă.

constatăm cu un sentiment de satisfacție justețea indicațiilor conducerii de partid care au stat la baza îmbunătățirii muncii în acest domeniu. Dezbaterile Conferinței Naționale și hotărîrile ce vor fi adoptate impun analizarea critică, cu un înalt spirit de răspundere de către toți factorii, a modului cum au fost aplicate în viață a- ceste măsuri. Acest lucru se cere cu atît mai mult cu cît în aplicarea indicațiilor partidului și guvernului au existat unele amî- nări și întîrzieri ne justificate, care au frînat, un anumit timp, inițierea și organizarea acțiunilor de cooperare economică.Abordarea cu răspundere a unei probleme de asemenea importanță trebuie să pornească de la faptul că între necesitatea dezvoltării în ritm susținut a economiei naționale și extinderea continuă a cooperării internaționale există o legătură nemijlocită și că, în scopul creării unor condiții optime pentru elaborarea planurilor economice de perspectivă, trebuie asigurată, de asemenea, o perspectivă îndelungată și sigură comerțului exterior, colaborării economice cu celelalte state.Experiența dovedește că în politica de comerț exterior a țării noastre un rol crescînd revine misiunilor diplomatice. Deși, în ultimul timp, se observă o creștere a preocupării diplomaților noștri pentru cunoașterea mai temeinică a principalelor probleme privind economia, tehnica și știința din țara sau zona unde își ră activitatea, trebuie sădesfășoa-remar-

căm, în același timp, că nivelul a- cestor preocupări este încă departe de a corespunde cerințelor legate de necesitatea lărgirii rapide a colaborării și cooperării cu alte țări. Considerăm că relațiile internaționale ample ale României, prestigiul de care se bucură peste hotare oferă cele mai favorabile premise pentru îmbunătățirea substanțială a contribuției aparatului diplomatic la extinderea și diversificarea legăturilor noastre economice.Lucrările Conferinței Naționale a partidului nostru au loc la capătul unor cuprinzătoare dezbateri și consultări publice care au îmbogățit cu experiența maselor documentele elaborate de Comitetul Central. Putem deci spune, fără să greșim, că trecînd prin acest proces ce oglindește largul democratism al orînduirii noastre, măsurile preconizate devin, în fapt, o emanație a forței creatoare a poporului, a voinței sale de a-și făuri un viitor mai luminos.Exprimîndu-mi acordul deplin cu măsurile cuprinse în documentele supuse dezbaterii, cu propunerile făcute în cadrul Conferinței Naționale, am profunda convingere că aplicarea lor va duce la un puternic avînt al forțelor de producție, la consolidarea relațiilor socialiste, va ridica la un nivel calitativ superior întreaga viață economică și socială a țării dînd un nou și puternic imbold operei de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră.
(Cuvîntarea a fost subliniată prin 

vii și puternice aplauze).

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI COSTIN NENIȚESCU

care mai din

Exprimînd adeziunea mea deplină la proiectul de directive, încă sub impresia raportului tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, care oglindește cu o admirabilă profunzime și luciditate realitățile economice și social- politice românești, dați-mi voie să mă refer în cele ce urmează la problemele de ordin științific ridicate în aceste importante documenteEpoca în care trăim este confruntată cu noi și grele probleme, provocate de dezvoltarea fără precedent a științei și tehnicii, de crearea unei profunde inegalități între țările ajunse la un înalt nivel științific și tehnic și cele în productivitatea muncii este mică, de exploatarea celorurmă de către primele, factori care au creat pe plan economic situații analoge cu metodele vechiului colonialism politic.Viitorul poporului nostru, poziția țării noastre în lume, succesul nostru în apriga concurență în care sîntem antrenați cu sau fără voia noastră depind de atitudinea noastră față de aceste noi probleme, de corecta noastră informare și de înțelegerea noilor drumuri ale științei și tehnicii, de abilitatea noastră în a prevedea evoluția viitoare a acestor activități umane, de politica ce vom urma în materie de cercetare ca bază a economiei țării noastre.Ne este cunoscut tuturora și s-a semnalat în numeroase documente de partid că în ultimii 20 de ani s-a produs un real progres în munca de cercetare științifică în țara noastră. Este just și echitabil ca aspectele pozitive ale acestei activități să fie recunoscute și a- preciate în raport cu valoarea lor. De asemenea, se cuvine să aducem prinosul nostru de recunoștință școlii noastre, cu tradiții a- dînci în trecutul poporului nostru, școală care a făcut posibile realizările mărețe de pînă acum.Astăzi ni se cere însă mai mult și aitceva. Să încercăm să deslușim care sînt cerințele vremurilor noi.în Directive este accentuat rolul determinant al cercetării științifice în dezvoltarea și modernizarea economiei naționale ; se insistă a- supra necesității unei strînse legături între cercetare și practică ; se apelează la mobilizarea oamenilor de știință pentru rezolvarea problemelor tehnice și economice cerute de construcția socialistă. în raportul său, tovarășul secretar general a dat acestui apel accente patetice deosebit de impresionante.Pentru a răspunde apelului care ni s-a adresat, pentru ca directivele să devină realitate, trebuie să reconsiderăm metodele noastre de muncă din trecut Directivele indică ținta de atins, dar spre ea, noi, oamenii de trebuie să-l trasăm, să-l și să-l arătăm altora Este fiecăruia dintre noi ca i noastră de acțiune să imaginăm
ne drumul știință, urmăm • datoria în sfera

forme trans- ași să propunem concrete pentru punerea în practică principiilor conținute în directive.Vremurile s-au schimbat și viața ne obligă să ne îndreptăm privirile spre viitor. Sîntem siliți să ne adaptăm, pentru a supraviețui, schimbărilor profunde care s-au produs în lume, să trecem la acțiuni inteligent concertate și dirijate. Trebuie să găsim metode pentru a spori nivelul și productivitatea muncii științifice în țara noastră, atît a cercetării fundamentale cît și a celei aplicate în trecut ne-am complăcut mai mult în probleme de creație științifică. Acum se pun probleme de organizare a muncii științifice Este o realitate, este o necesitate.Știința, recunoscută ca un factor de producție, a devenit una din forme-hotărîtor, le de activitate umană de care statul nostru este obligat să se o- cupe pe zi ce trece mai mult, nu numai pe plan general, ca în trecut, ci concret prin măsuri organizatorice și legale, im- plicînd alocare de mijloace financiare substanțiale. Cei ce au o pregătire numai mită, creeze cadrul stat, la munca ingrată a organizării muncii științifice, adică a creării condițiilor pentru succesele altora, de fapt pentru succesele noastre ale tuturor, ale poporului nostru.Nu există o metodologie universală și infailibilă pentru organizarea și orientarea cercetării științifice și pentru valorificarea optimă a rezultatelor ei. Fiecare țară trebuie să-și găsească drumul propriu. Nici alte țări nu au ajuns încă la forme perfecte de organizare a muncii științifice. în afară de diferențele firești între țări cu sisteme economice diferite, capitaliste sau socialiste, metodele trebuie adaptate specificului fiecărei țări, nivelului științific și tehnic atins, dar mai ales, fiindcă este factorul cel mai important, numărului și calității cadrelor științifice dispune țara. Cîntărirea tuturor acestor factori, în obținerii efectului optim, o sarcină ușoară. Este periculos în această materie a aplica principii abstracte; cea mai bună metodă este un prudent și modest empirism.Problemele ridicate de organizarea muncii științifice sînt numeroase și complexe. Permiteți-mi să mă limitez la două aspecte ale lor.Directivele relevă importanța Consiliului Național al Cercetării Științifice, semnalînd ca un început bun în direcția coordonării și valorificării cercetării științifice, e- laborarea unui program al cercetării. Raliindu-mă la aceste aprecieri pozitive, relev că există mentală între tării științifice zultatelor.Orientarea cercetării, mai ales în domeniile aplicative ducînd la finalizări cu efecte economice imediate, este o acțiune importantă care contribuie la valorificarea rezultatelor. De aceea, cercetarea a- plicativă trebuie planurile anuale și ajungîndu-se astfel pidă valorificare Așa cum arată Directivele, cercetarea trebuie să devanseze producția. Această coordonare cade în sarcina Consiliului Național al Cercetării Științifice.Acțiunea propriu-zisă a valorificării rezultatelor cercetării depășește însă competența și posibilitățile Consiliului Național și este o sarcină a ministerelor, după cum voi încerca să arăt imediat.Planificarea cercetării fundamentale, pe de altă parte, este mai

științifică sînt chemați nu să se informeze, să trans- să aplice și eventual să știință, ci să ia parte, în diferitelor organisme de

dificilă pentru că știința se dezvoltă după o logică a ei proprie ; descoperiri noi, imprevizibile, pot schimba în orice moment direcțiile ce se impun a fi cercetate, în consecință planificarea cercetării fundamentale trebuie să fie mai elastică, să permită mai multe inițiative și, după părerea mea, trebuie separată de planificarea cercetării aplicative.Consiliul Național al Cercetării Științifice este, alături de Academie, una din cele două instituții științifice nedidactice importante ale țării. Din cauza actelor normative care îi îngrădesc competența, dar, desigur, de ce să nu o recunoaștem, și din lipsă de experiență inerentă începuturilor, Consiliul Național al Cercetării Științifice nu a putut încă aduce toată contribuția sa în desfășurarea cercetării științifice în țara noastră. De aceea salut ca foarte binevenită lărgirea sferei de competență a Consiliului Național al Cercetării Științifice prevăzută de Directive. Deosebit de importantă mi se pare noua sarcină atribuită Consiliului Național al Cercetării Științifice de a propune și aviza repartiția anumitor fonduri destinate cercetării. Măsura este însă incompletă. După părerea mea, o singură instituție ar trebui să controleze (desigur nu fiecare leu, dar în linii largi) distribuția întregului fond de cercetare al țării. Aceeași instituție trebuie să stabilească necesarul de cadre de cercetare, pe toată republica.într-o țară cu economie planificată, raportul dintre forțele de muncă și resursele materiale destinate muncii științifice trebuie să se afle într-o anumită proporție față de totalul forțelor de muncă și aj resurselor materiale ale țării, în special mijloacele materiale și forțele de muncă alocate cercetării aplicative trebuie să se afle în- tr-un raport optim precis față de investițiile proiectate. întreprinsă cu mijloace insuficiente sau improprii, o anumită cercetare este fără efect și are numai un caracter formal. De aici neîncrederea ce s-a înrădăcinat în mintea unora fată de eficienta metodelor științifice. Sarcina de a stabili am-

ploarea unei cercetări sau unui domeniu de cercetare, adică de a determina fondurile de cercetare pe ramuri de știință și de producție ar trebui încredințată Consiliului Național al Cercetării Științifice, care trebuie investit cu depline puteri legale pentru a îndeplini această importantă sarcină care astăzi comportă responsabilități precise.Pentru a-și putea îndeplini competent sarcina orientării tematicii, a finanțării raționale a cercetării, Consiliul Național al Cercetării Științifice, prin comisiile sale, trebuie să dispună de o evidentă precisă a tuturor unităților de cercetare din țară, dar în special a laboratoarelor combinatelor, a profilului lor, a bazei lor materiale, a numărului și nivelului forțelor de muncă și a rezultatelor obținute. O anchetă preliminară întreprinsă în acest sens a arătat pe de o parte lipsa unor verigi esențiale în rețeaua de cercetare (de exemplu, slăbiciunea acelei ramuri a științei tehnice numită inginerie chimică), pe de altă parte a dovedit nejusta repartiție a anumitor utilaje. Aparate scumpe se găsesc în laboratoare în care nu sînt și nu pot fi bine utilizate și în mare măsură s-au degradat. Fondurile actualmente atribuite cercetării, multe, mari sau mici cîte sînt, ar putea fi mai bine folosite.Cred că una din sarcinile esențiale a Consiliului Național al Cercetării Științifice este de a se o- cupa de laboratoarele uzinale, de tematica și înzestrarea lor, de care ministerele nu s-au ocupat, iar întreprinderile nu s-au putut ocupa.După părerea mea, Consiliul Național ar trebui să dobîndească, cu timpul, în domeniul organizării științei, aceeași^ autoritate ca tualmente .producție propriu-zisă.Aș vrea să ating acum problema valorificării în producție a rezultatelor cercetării. S-a întocmit la Consiliu] Național al Cercetării Științifice, în 1967, un studiu amplu care a scos în evidentă o serie de aspecte nu tocmai îmbucurătoare ale acestei importante probleme. Printre lipsurile constatate, pe lîngă fenomenele frecvente de subiectivism și voluntarism de care vorbea tovarășul Nicolae Ceaușescu, menționăm lipsa de interes pentru transpunerea în producție a rezultatelor cercetării atît la beneficiar, cît și la coordonator, care este de o- bicei un institut de proiectare sau un mare combinat, ambele preocupate de sarcini de producție valoric mai importante. S-a constatat lipsa unei unități profilate și specializate pentru trecerea cercetărilor din faza de laborator, la faza de pilot și apoi la faza industrială.De fapt s-a pornit la un moment dat pe o cale justă, prin construirea unor uzine de piloți, bine gîn- dite și în parte corect realizate, dar aceste uzine au fost fie închise, fie profilate pe producție simplă, firește nerentabilă, fiind de volum prea mic. Una din ele, care posedă încă o bază materială solidă și unele cadre valoroase, a fost sau este pe cale de a fi practic desființată.Dintr-un raport extrag o frază ! „în actuala situație a actelor normative este mai avantajoasă executarea unei lucrări pe bază de import complex decît pe bază de cercetare proprie, cu eventual import simplu". Toți cei care au încercat să aplice o invenție știu ce dificultăți întîmpină.Există un mare număr de produse chimice, unele studiate, altele ușor de studiat, care s-ar putea fabrica în țară, econom isindu-se mari sume în valută și din care unele eventual s-ar putea și exporta. în starea actuală a legislației noastre sînt puține speranțe să vedem rezolvată această importantă problemă.Sînt probleme care se studiază de 11—12 ani, care au ajuns să aibă dosar foarte complex, care au trecut de 12 avizări pînă acum și a- colo stau.

ac-C.S.P. în materie de

Oricît de multâ prudență mi-aș Impune, atunci cind este vorba de a propune instituții noi, de a complica sistemul în loc de a-1 simplifica, cred că nu există altă soluție, pentru valorificarea unui important potențial de cercetare chimică, în afara următoarelor două măsuri iPe linie tehnico-științifică consider că este necesară înființarea, în cadrul Ministerului Industriei Chimice, a unui institut sau colectiv de lucru de inginerie chimică, care să întrunească pe cei mai buni specialiști din țară în acest domeniu cu scopul să îndeplinească două sarcini mai importante :Prima ar fi de a studia experimental instalațiile industriale, existente în combinate, în vederea operării acestora la parametrii tehnico- economici proiectați și pentru depășirea acestora, cînd este posibil. Rezolvarea acestei sarcini va aduce mari beneficii.A doua sarcină a institutului de Inginerie chimică este aplicarea in producție a rezultatelor cercetărilor institutelor de cercetare departamentale sau ale Academiei, a- dică trecerea de la mic la mare.Institutul de inginerie chimică ar urma să preia conducerea științifică a uzinei experimentale de la Dudești și a celei de la Rîșnov, precum și a altor stații pilot răs- pîndite în diferite locuri din țară.Prin înființarea unui asemenea colectiv de lucru sau institut se va completa rețeaua cu o verigă care astăzi lipsește și a cărei sarcină este să facă legătura între munca de laborator și realizarea instalațiilor industriale pe bază de cercetare științifică proprie. Institutul de inginerie chimică nu va da roade spectaculoase din prima zi, dar nu mă îndoiesc de succesul său, dacă va fi bine dotat, încadrat și înțeles.Pe linie organizatorică consider necesar să se înființeze, în cadrul Ministerului Industriei Chimice (dar probabil și în alte ministere productive), un post de ministru adjunct al cercetării. Sarcina sa ar fi de a răspunde de planul de cercetare al ministerului, în special de aplicarea rezultatelor cercetării în producție, după aceleași principii și cu aceeași rigoare cum răspund celelalte organe ale ministers de planul de producție, de planul de investiție și de celelalte planuri.în prezent, această sarcină nu Interesează nici direcția tehnică, nici fantomatica comisie de coordonare a activității de cercetare din minister, compusă de altfel din aceiași oameni, nici institutele de proiectare sau combinatele, iar institutele de cercetare nu sînt ajutate în eforturile lor, rezultatele lor nu ajung în producție. Realizările de pînă acum, și sînt unele importante, exemplifică, pe de o parte, că există un potențial intern neutilizat, pe de altă parte dovedesc, prin numărul lor mic, că există unele frînări. Acestea sînt de ordin organizatoric. Realizarea unor instalații noi este o sarcină de producție ca oricare alta și de îndeplinirea ei trebuie să răspundă un organ administrativ investit cu autoritate legală, precizat prin acte normative, în cadrul ministerului respectiv.Tovarăși,Așa.cum se arată în raportul tovarășului secretar gene-al Nicolae Ceaușescu, se află în stu țiu dezvoltarea învățămîntului superior. îndrăznesc să exprim speranța că învățămîntul reformat astfel ne va da absolvenții de care are nevoie economia și cultura noastră, în special că va reuși să schimbe metodele de selecție perimate, care constituie o stavilă în învățămîntul nostru superior.Terminînd, exprim convingerea că există soluții bune la toate problemele ridicate de dezvoltarea ascendentă continuă a științei și economiei țării noastre, izvorîte din priceperea și munca poporului nostru. Să atacăm și să înlăturăm toate dificultățile cu curajul senin îndreptățit de succesul realizărilor noastre de pînă acum, bazate pe politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român.
de care justă a vederea nu este

aș dori totuși să o deosebire funda- coordonarea cerce- și valorificarea re

coordonată cu de perspectivă, la o mai ra- a rezultatelor.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

Dezbaterea în Conferința Națională a Partidului Comunist Român a unor probleme de importanță majoră pentru înflorirea multilaterală a țării, pentru accelerarea ritmului înaintării României liste pe calea progresului este adînc semnificativă Ea înalta responsabilitate pe partidul o simte față de destinele țării, față de întregul nostru popor angajat cu toate forțele în munca de edificare a noii societăți Interesul unanim manifestat de masele de oameni ai muncii față de documentele de excepțională însemnătate elaborate de plenara din oc-

socia- social arată care

tombrie a Comitetului Central, preocuparea de a găsi soluții optime în vederea înfăptuirii obiectivelor propuse constituie o mărturie elocventă a atașamentului poporului față de partid, față de politica sa.Inscriindu-se în contextul avîntului creator care a cuprins întreaga țară, acțiunea de dezbatere a documentelor plenarei desfășurată în o- rașele și satele Maramureș a intensificarea lor oamenilorromâni, maghiari și de alte naționalități pentru realizarea sarcinilor de plan, pentru întîmpina- rea cu succes a Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român. Aceste eforturi s-au materializat în îndeplinirea planului producției industriale globale pe 11 luni ale în proporție de 102,8 la

regiunii prilejuit eforturi - muncii

acestui an în proporție de 102,8 la sută, în obținerea a peste 70 milioane lei economii și a 80 milioane lei beneficii suplimentare. Dezvoltarea impetuoasă a producției industriale a României socialiste într-un ritm recunoscut pe plan mondial de a fi unul din cele mai dinamice impune o perfecționare neîntreruptă a relațiilor de producție, a organizării vieții economice și sociale, a formelor și metodelor de conducere a economiei, a tuturor compartimentelor societății noastre socialiste.Măsurile propuse nu numai că

IOSIF UGLARau devenit necesare, ci și posibile datorită experienței bogate acumulate de partidul și statul nostru în anii construcției socialiste, a numeroaselor cadre de conducători și specialiști din fruntea unităților economice, în măsură a face față noilor împuterniciri și atribuții pe care Directivele le prevăd Aș vrea să subliniez și eu importanța faptului că documentele pe care le dezbatem înscriu, ca principii de bază ale organizării și conducerii vieții sociale, centralismul democratic și conducerea colectivă, principii care asigură îmbinarea coordonării armonioase unitare a activității economice și social-culturale de ansamblu cu participarea largă a cadrelor și specialiștilor la luarea deciziilor și înfăptuirea lor, cu stimularea largă a inițiativei unităților economice.De mare importanță este faptul că deciziile hotărîtoare ale politicii economice, care angajează răspunderea pentru viitorul națiunii, vor fi luate de forurile supreme ale partidului și statului. Aceasta constituie o garanție de bază că vor fi soluționate cu rezultate optime problemele atît de complexe ale progresului social contemporan, ținîndu-se seama de dezvoltarea economiei naționale ca un complex unitar, că se va asigura dezvoltarea planificată a economiei și ritmurile și proporțiile stabilite de partid, progresul multilateral al întregii țări.în același timp, lărgirea atribuțiilor și competențelor acordate întreprinderilor, realizarea unei mai mari mobilități funcționale a(Continuare in pag. a XV-a)
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Conferința Națională a Partidului Comunist Român
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

(Urmare din pag. a XlV-a)unităților productive și de desfacere, organizarea conducerii industriei pe cele trei verigi propuse — întreprinderea, centrala industrială, ministerul — vor duce, fără îndoială, la înlăturarea practicilor de centralism excesiv, a paralelismelor în activitatea de conducere, fenomene care s-au resimțit și în economia regiunii Maramureș. Din acest punct de vedere consider că măsurile ce se prevăd pentru perfecționarea sistemului de aprovizionare tehnico- materială a întreprinderilor răspund unor necesități reale, adînc resimțite de viața noastră economică. Sînt frecvente cazurile cînd, din lipsa materiilor prime și materialelor, unele întreprinderi nu pot folosi întreaga capacitate din pricina anomaliilor provenite din sistemul greoi de aprovizionare. Așa este cazul Fabricii de confecții „Mondiala" din Satu Mare, care, deși este asaltată de numeroase cereri, pentru acest an are planificată o producție-marfă mai mică cu 25 milioane lei, față de capacitățile existente. In aceeași ordine de idei, trebuie arătat că, din cauza deficiențelor de aprovizionare, secția de oxizi de plumb 
a Combinatului chimico-metalur- gic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Baia Mare a pierdut în acest an 1,7 milioane lei. Uzina furnizoare însă, care n-a livrat la termen materia primă, a fost penalizată numai cu suma de 4 500 lei.Sîntem convinși că ansamblul măsurilor preconizate, mecanismul economic întemeiat pe apropierea conducerii de producție, mobilitatea mai mare a întreprinderii, ca și cunoașterea nemijlocită și din timp a cerințelor producției vor permite eliminarea multor greutăți pe care întreprinderile le în- tîmpină în prezent în problema aprovizionării tehnico-materiale. Pentru a întări spiritul de răspundere în raporturile contractuale, propunem ca prin acte normative să se întărească răspunderea materială a întreprinderilor și obligativitatea compensării daunelor provocate în urma încălcării disciplinei contractuale de cei vino- vați. Considerăm, în același timp, că perfecționarea pîrghiilor valorice și utilizarea lor în vederea înfăptuirii principiului gestiunii economice proprii vor duce la întărirea disciplinei contractuale.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CONSTANTIN SCARLAT

Politica clarvăzătoare a Partidului Comunist Român de dezvoltare puternică a forțelor de producție și de valorificare superioară a resurselor naturale existente la noi în țară a deschis un cîmp larg de dezvoltare industriei chimice, care — prin producția sa — reprezintă o sursă inepuizabilă de noi materii prime și materiale cu caracteristici superioare, utilizate pe scară din ce în ce mai mare în celelalte, ramuri ale industriei, în agricultură, construcții, transporturi, precum și în producția bunurilor de consum. Astăzi dispunem de o industrie chimică modernă în plină dezvoltare, în care se regăsesc toate sectoarele ei de activitate cunoscute pe plan mondial, concretizate prin fabricarea curentă a peste 6 000 de produse. Crește continuu contribuția industriei chimice la introducerea progresului tehnic în toate ramurile economiei și, pe această bază, la creșterea productivității muncii sociale.Organizarea, din inițiativa conducerii partidului, a primei Consfătuiri pe țară a lucrătorilor din industria chimică a constituit un prețios sprijin pentru îmbunătățirea activității în acest sector. Dezbaterile care au avut loc în cadrul acestei consfătuiri, criticile și indicațiile primite din partea conducerii de partid prin cuvîntul tovarășului secretar general al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, ne-au permis să luăm măsuri ho- tărîte pentru lichidarea neajunsurilor existente în această ramură industrială și ridioarea nivelului calitativ al activității colectivelor din întreprinderi și din minister. Rezultatele măsurilor luate, la care s-au adăugat cele reieșite din studiile elaborate cu ocazia acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, au creat premisele realizării planului producției globale pe anul 1967 în proporție de 100,7 la sută și obținerii unui volum de beneficii suplimentare de peste 200 milioane lei.Totuși, bilanțul realizărilor cu

Etapa pe care o parcurgem se caracterizează printr-<un puternic a- vînt al forțelor de producție, care, sub impulsul cerințelor revoluției tehnico-științifice contemporane, pune în evidență tot mai mult a- dîncirea procesului de concentrare a producției, de socializare crescîn- dă a muncii. Reflectînd tendințele acestui proces obiectiv, constituirea centralelor industriale este menită să asigure cadrul prielnic de manifestare a eficienței acestui proces de concentrare a producției. Pe baza studiilor întreprinse de Comitetul regional de partid Maramureș rezultă că există condiții pentru înființarea în Baia Mare a unei centrale industriale miniero- metalurgice. Această unitate ar crea posibilități de organizare în flux tehnologic continuu a producției : explorare, extracție și prepararea minereului, metalurgie neferoasă. Centrala ar trebui să cuprindă întreprinderea de explorări, toate exploatările miniere din Maramureș, Uzina centrală de preparare, Combinatul chimico-metalur- gic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" și Uzina chimico-metalurgică „1 Mai" din Baia Mare. Totodată, din această centrală ar putea face parte uzinele constructoare de mașini și utilaj minier din regiune, precum și parcul auto destinat transportului de minereu și muncitori. Prin- tr-o asemenea formă de organizare s-ar evita dezavantajele generate de actuala formă de organizare, cînd pentru fiecare dintre cele trei faze ale fluxului tehnologic există unități Independente, aparținînd unor foruri tutelare diverse. Apartenența sectoarelor de explorare, extracție minieră și metalurgie la aceeași centrală va a- sigura realizarea unei concepții u- nitare în problemele de perspectivă ale extracției metalelor neferoase, va stimula preocuparea tuturor sectoarelor pentru calitatea produselor și valorificarea rațională a bazei de materii prime din țara noastră. Așa cum subliniază documentele pe care le dezbatem, progresul tehnic al economiei noastre este strîns legat de creșterea aportului cercetării științifice. Considerăm, de aceea, că unitățile de cercetare din componența centralelor industriale din ramura extractivă a metalelor neferoase ar trebui să fie concepute în așa fel încît să aibă competența necesară rezolvării problemelor de cercetare începînd cu problemele de exploatare pînă la obținerea metalului — 
care se prezintă astăzi industria chimică este inferior posibilităților sale și eforturilor depuse. O serie de unități, printre care Combinatul chimic-Craiova, Combinatul de îngrășăminte chimice-Turnu Măgurele, Combinatul pentru fibre artificiale-Brăila înregistrează în continuare serioase rămîneri în urmă față de plan. A- cestea s-au datorat deficiențelor din activitatea de proiectare și contractare a instalațiilor, întârzierii unor lucrări de construcții-montaj, lipsurilor în activitatea de reparații șl întreținere a instalațiilor, în pregătirea și formarea cadrelor necesare. La elaborarea propunerilor de îmbunătățire a planului pe 1968 s-au avut în vedere măsuri tehnico-or- ganizatorice care duc la eliminarea acestor lipsuri pentru crearea condițiilor îndeplinirii și depășirii planului la toți indicatorii.Este de remarcat faptul că activitatea unităților economice din domeniul chimiei este influențată și de formele și metodele existente de conducere și organizare, care nu mai corespund etapei actuale de dezvoltare a economiei naționale. Limitarea autonomiei funcționale și a mobilității necesare pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate duce la slăbirea inițiativei și răspunderii unităților economice în domeniile esențiale ale activității lor, la așteptarea soluțiilor din partea organelor superioare. A- ceasta încarcă aparatul ministerului cu probleme care ar trebui rezolvate la nivelul întreprinderii, în detrimentul problemelor con- juncturale și de dezvoltare în perspectivă a întregii ramuri.Analizînd pe baze științifice nivelul atins în etapa actuală de dezvoltare socialistă a României, de forțele de producție și relațiile de producție, proiectul de Directive al C.C. al P.C.R. preconizează formele organizatorice și metodele de conducere și planificare a economiei naționale, corespunzătoare condițiilor specifice ale acestei etape. El a fost dezbătut pe larg în cadrul Ministerului Industriei Chimice și apreciat unanim de specialiștii și cadrele de răspundere ca o necesitate vitală pentru aplicarea principiului fundamental al activității din industrie — ridicarea continuă a eficienței economice — pentru asigurarea avîn- tului continuu al întregii economii naționale. Cu deosebită satisfacție am primit prevederea din proiectul de Directive prin care la baza conducerii și organizării industriei va sta principiul conducerii și muncii colective. Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu prezentat Conferinței Naționale subliniază pe drept cuvînt că în stadiul actual al dezvoltării vieții noastre economice și sociale principiul conducerii unipersonale a devenit anacronic.

IOSIF UGLARlingou. Devine de asemenea necesară crearea unor secții de cerce- tare-proiectare pentru utilaje cu ateliere proprii de prototipuri și piste de experimentare. în sfîrșit, pentru a fi mai bine stimulată cercetarea în cadrul centralelor industriale considerăm că sistemul de finanțare preconizat pe bază de contract trebuie completat cu autofinanțarea unității pe baza beneficiilor rezultate ca urmare a valorificării studiilor proprii.în ansamblul măsurilor care fac obiectul dezbaterilor în Conferința Națională a partidului. un loc important îl ocupă principiile de bază cu privire la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale și sistematizarea rurală. Aflate în- tr-o strînsă intercondiționare dialectică cu măsurile referitoare la perfecționarea conducerii și planificării economiei ele vin să coreleze stadiul actual de dezvoltare a forțelor de producție cu formele de administrație să dea un avînt puternic valorificării potențelor materiale și umane ale țării. Simplificarea structurii administrativ- teritoriale va permite să se cristalizeze mai bine unitatea de bază administrativă și să se realizeze proporții corespunzătoare ale acestei unități, comuna, care să înlesnească o perspectivă mai largă de dezvoltare multilaterală a satului și de apropiere a acestuia de nivelul orașului. Sîntem convinși că traducerea în viață a măsurilor preconizate va da o nouă configurație satului maramureșean care va fi astfel, în continuare, nu numai depozitarul unui bogat tezaur de artă populară românească, ci și o așezare a traiului bun și civilizat.Luminosul program elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, documentele deschizătoare de largi perspective, prezentate în fața noastră de către tovarășul Nicolae Ceaușescu la actuala Conferință Națională a partidului, însuflețesc întregul nostru popor, stimulează inițiativa și sporesc atașamentul oamenilor muncii față de forța conducătoare a societății noastre — Partidul Comunist Român.în fața acestui înailt for al partidului, țin să exprim hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din regiunea Maramureș, români, maghiari și de alte naționalități, de a-și consacra toate forțele, energia și priceperea pentru a da viață hotărîrilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.
Multiplele aspecte care se cer a- nalizate în luarea unei hotărîri legate de dezvoltarea curentă sau de perspectivă a activității unei ramuri economice, a unei întreprinderi sau a unul produs depășesc posibilitățile unui singur cadru de conducere, oricît de bine pregătit ar fi acesta. De aceea, au o mare importanță măsurile privind realizarea unui cadru organizatoric de conducere colectivă în toate organismele vieții economice, de sus pînă jos. Aplicarea acestor măsuri, a principiului conducerii și muncii colective în industria chimică va înlătura o serie de neajunsuri generate de luarea unor hotărîri arbitrare, de manifestări de voluntarism care, la actualul nivel de dezvoltare, pot aduce prejudicii serioase întregii economii naționale. Pentru rezolvarea unor probleme grele, tehnologice sau economice din cadrul întreprinderilor chimice, s-au folosit în ultimul timp colective în care au fost atrași specialiști din întreprinderi similare, din institute de cercetări. Academie și învăță- mînt superior. în lumina acestei experiențe care a confirmat eficiența muncii colective, considerăm că permanentizarea principiului conducerii și muncii colective în cadrul consiliilor de administrație al comitetelor de direcție și al consiliului ministerului, va permite o fundamentare temeinică a hotărîrilor care se iau, bazată pe experiența și capacitatea colectivă, va permite valorificarea capacității științifice, tehnice și organizatorice a celor mai valoroase cadre.Organizarea conducerii industriei republicane pe trei verigi —. întreprindere, centrală industrială, minister economic — corespunde cerințelor nivelului actual al industriei, gradului de concentrare și diversificare a producției, complexității legăturilor interdependente dintre întreprinderi, dintre producție și piață. Apreciez că înlăturarea, prin noile forme de organizare, a centralismului excesiv, a îngrădirilor de ordin administrativ care restring cadrul de activitate economică a întreprinderilor, acordarea unei mobilități sporite și a autonomiei funcționale în îndeplinirea sarcinilor încredințate unităților economice, mărindu-le inițiativa șl răspunderea, va permite rezolvarea operativă și mai eficientă a unor probleme urgente legate de desfășurarea normală a producției și desfacerii.Concentrarea producției chimice în puternice centrale industriale, în cadrul cărora vor fi grupate forțele necesare rezolvării problemelor tehnico-economice și organizatorice, va permite o folosire mai eficientă a specialiștilor, în contact permanent cu problemele producției, va înlesni rezolvarea cu mai multă operativitate a necesităților producției, corespunzător liniilor directoare stabilite de partid și guvern, cerințelor progresului tehnico-științific contemporan și ale competitivității economice. A- nalizînd în cadrul ministerului principiul pe baza căruia trebuie organizate centralele industriale, s-a ținut seama de faptul că unitățile industriei chimice au o in

terdependență tehnologică. Din a- ceste motive, am considerat că organizarea centralelor pe principiul tehnologic este modul cel mai indicat. Am avut în vedere că un număr de întreprinderi mici pot fi comasate ca secții la întreprinderi mai mari cu profil similar.De asemenea, volumul mare de piese de schimb specifice industriei chimice, precum și problemele multiple și complexe pe care le ridică reparațiile în industria chimică ne-au determinat să propunem crearea unei centrale pentru producția pieselor de schimb și a unor utilaje specifice. Aceasta va coordona activitatea în domeniul producției și desfacerii pieselor de schimb din atelierele proprii ale întreprinderilor chimice și din întreprinderile specializate subordonate direct acestei centrale, urmărind reducerea continuă a importului pe seama asimilării în țară a acestor piese. Echipe specializate ale centralei vor putea presta servicii de reparații întreprinderilor chimice.Ținînd seama de importanța deosebită pe care o are activitatea de
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE GIOSAN

Pe drumul luminos al României socialiste, Conferința Națională a partidului, care dezbate și adoptă în aceste zile hotărîri esențiale pentru mersul ascendent și propășirea continuă a economiei, se înscrie ca un eveniment de. însemnătate istorică în viața poporului nostru.Aplicarea măsurilor de îmbunătățire a conducerii și planificării economiei naționale, primite cu multă satisfacție și interes de toți oamenii muncii, va avea o influență dintre cele mai favorabile pentru progresul agriculturii socialiste.De la Congresul al IX-lea, conducerea partidului s-a preocupat tot mai mult de consolidarea agriculturii, de integrarea ei în ansamblul dezvoltării armonioase și unitare a economiei. După cum este cunoscut, s-au adoptat hotărîri de mare importanță în domeniul îmbunătățirii conducerii și planificării agriculturii, înființării uniunilor cooperatiste, desfășurării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, organizării gospodăriilor agricole de stat, măsuri care se încadrează în mod 'organic în principiile pe care actuala conferință le dezbate.C.S.A. și consiliilor agricole, ca organe de stat, li s-au atribuit competențe largi și răspunderea pentru conducerea agriculturii, pentru planificarea și realizarea sarcinilor de plan în toate sectoarele social-economice.Traducînd în viață aceste hotărîri, s-a reușit să se îmbine mai armonios și să se coreleze sarcinile de producție cu baza tehnico- materială în continuă creștere, ob- ținîndu-se noi progrese în folosirea mai bună a mașinilor și utilajelor, a îngrășămintelor și irigațiilor, ca direcții hotărîtoare ale dezvoltării producției. S-au orientat mai judicios pe teritoriu ramurile de producție, culturile și speciile de animale, corespunzător condițiilor pedoclimatice și social- economice din fiecare zonă, cu influențe favorabile în obținerea unor producții sporite, de calitate.Producția de cereale se realizează, în cea mai mare parte, în regiunile de șes, iar în cele din nord suprafețele sînt limitate la nevoile de consum. S-a renunțat la cultivarea florii-soarelui în regiunile Mureș și Hunedoara șl se reduc treptat aceste culturi din regiunile Maramureș, Cluj, Crișana, Iași, cu condiții mai puțin favorabile, concentrîndu-se îndeosebi în zona de sud a țării, unde an de an se obțin producții medii de 1500— 1700 kg la hectar. Cartofii de toamnă au fost extinși în regiunile cu cele mai favorabile condiții: Brașov, Mureș, Suceava și Bacău, din care de altfel fondul de stat se obține aproape în întregime. în viticultură și pomicultură s-a trecut la înființarea plantațiilor inten» sive în bazinele și podgoriile consacrate, în care sînt condiții și experiență pentru obținerea unor producții mari și de calitate superioară.S-a acordat o mai mare atenție orientării zootehniei, potrivit cu condițiile și tradiția din diferite zone ale țării. Creșterea bovinelor și a ovinelor a fost îndrumată să se dezvolte, în principal, în regiunile cu mari suprafețe de pășuni, iar a porcinelor și a păsărilor în zonele cerealiere.Ansamblul măsurilor aplicate în agricultură, aportul specialiștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe ogoare au contribuit la sporirea continuă a producției.In ultimii doi ani, de pildă, pro

proiectare șl cercetare pentru nevoile producției chimice, ne propunem să subordonăm unor centrale, institutele de cercetări și proiectări specifice, cum sînt acelea în domeniul petrochimiei, celulozei și hîrtiei, metalurgiei neferoase, medicamentelor. Subordonarea institutelor de cercetări și proiectări specializate centralelor industriale va permite o intensificare a activității de cercetare în domeniul îmbunătățirii tehnologiilor șl al calității produselor,' paralel cu cercetările pentru noi produse, urmărind sporirea competitivității produselor noastre chimice pe piața externă.Pentru rezolvarea unor probleme complexe de cercetare științifică, care se referă la toate sub- ramurile industriei chimice, vom menține, la nivelul ministerului. Institutul de cercetări chimice. A- cest institut va furniza teme noi pentru Institutul de inginerie chimică, pe care urmează să-1 înfiin
țăm. în același timp va cerceta, pe bază de contracte, teme pentru îmbunătățirea tehnologiilor existente.

ducția de cereale a depășit, în medie, cu peste un milion tone prevederile cincinalului, iar efectivele de animale, îndeosebi la bovine și o- vine, au ajuns de pe a- cum nivelele stabilite pentru anii 1969 sau chiar 1970.Trebuie să recunoaștem, tovarăși, că nu am folosit din plin baza materială tot mai puternică, rezervele și posibilitățile existente, pentru creșterea producției și a aportului agriculturii la progresul întregii economii. In numeroase unități socialiste, pămîn- tul — această importantă resursă naturală a țării noastre — nu este încă destul de bine gospodărit. An de an, scade în mod nejustificat în unele regiuni suprafața arabilă, iar acțiunile întreprinse pentru combaterea eroziunii solului au un caracter sporadic, sînt cazuri cînd unele terenuri rămîn neînsămînțate sau se însămînțează cu întârziere, nu se respectă structura culturilor stabilită prin plan și, ca urmare, se diminuează producția, mai ales de porumb, sfeclă de zahăr, cartofi.In ultimii ani nu s-au realizat suprafețele planificate cu legume, s-au folosit semințe de slabă calitate, au fost irigate numai o parte din culturi, iar recoltarea și valorificarea produselor s-au desfășurat în mod necorespunzător și ca urmare aprovizionarea populației cu legume a avut de suferit.Din indicația conducerii partidului s-a elaborat un studiu fundamentat pentru dezvoltarea legumi- culturii și s-a asigurat baza materială necesară obținerii unei producții sporite, astfel ca începînd cu anul viitor asemenea deficiențe să fie înlăturate.Unele neajunsuri se constată în dezvoltarea viticulturii și pomicul- turii, mai ales în ceea ce privește intrarea pe rod a plantațiilor tinere, executarea lucrărilor de întreținere și de combatere a dăunătorilor, din care cauză se obțin producții mici și de slabă calitate Pentru îmbunătățirea activității în viticultură și pomicultură este in curs de elaborare un studiu complex care va cuprinde o amplă analiză a cauzelor care au dus la diminuarea producției și se vor stabili măsurile necesare pentru ridicarea acestor ramuri la nivelul eforturilor făcute.în zootehnie, rezultatele nu sînt încă la nivelul resurselor agriculturii noastre. Natalitatea este încă scăzută, pierderile prin mortalități sînt mari. Regiuni cu tradiție, cum sînt cele din Transilvania, în care populația rurală a realizat o mare parte a veniturilor din creșterea a- nimalelor, obțin producții mici și nu sporesc efectivele la nivelul posibilităților reale pe care le au.Multe din lipsurile manifestate în agricultură se datoresc și faptului că în activitatea de planificare ne-am ocupat mai ales cu repartizarea sarcinilor pe regiuni și raioane, fără a efectua studii aprofundate cu privire la orientarea și profilarea producției, la stabilirea diferențiată și concretă a culturilor și a speciilor de animale pe fiecare unitate în parte.Principiile de îmbunătățire a conducerii și planificării economiei naționale prevăd ca și în agricultură să fie adoptate noi măsuri, a căror traducere în viață să ducă la dezvoltarea ei în ritm și mai intens, la sporirea producției agricole și a eficienței economice.îmbunătățirea conducerii și organizării agriculturii de stat, potrivit noilor cerințe și condiții create în acest sector, deschide perspective largi organizării științifice a producției și a muncii, generalizării tehnologiilor moderne, creșterii într-un ritm mai susținut a producției și rentabilizării tuturor întreprinderilor și fermelor, precum și a fiecărui produs în parte. Peste 75 la sută din totalul specialiștilor vor lucra nemijlocit în producție ca șefi de ferme sau sectoare, fiind direct cointeresați pentru a aplica în practică inițiativa și experiența pe care o au, în vederea creșterii producției agricole și folosirii cu spirit gospodăresc a mijloacelor materiale și financiare Acest fapt este demonstrat de rezultatele obținute de cele 70 de întreprinderi

Ritmul rapid de dezvoltare prevăzut în perspectivă pentru industria chimică va determina în continuare ca problemele de investiții să ocupe un loc important în activitatea Ministerului Industriei Chimice. Răspunderea pe care o va avea ministerul pentru realizarea planului de stat pe ramură, condiționarea obținerii nivelelor de produse prevăzute de realizarea investițiilor, impune menținerea în cadrul ministerului a unui compartiment de investiții restrîns la sarcinile legate de această răspundere. De asemenea, Ministerului Industriei Chimice îi vor reveni sarcini importante pe linia de aprovizionare și comerț exterior. Considerăm că pînă la consolidarea organizatorică și funcțională a centralelor industriale, activitatea întreprinderilor de comerț exterior va trebui să rămînă în subordinea directă a ministerului, căruia trebuie să i se acorde libertatea de acțiune corespunzătoare acestei activități. Pentru aceasta, am propus ca în structura ministerului să se prevadă un compartiment comercial, care ar urma să-și res- 
în care s-a introdus în acest an noua formă de conducere și organizare. Măsurile aplicate pînă în prezent în aceste unități au contribuit la reducerea cu peste 30 la sută a personalului tehnico-admi- nistrativ, la o substanțială simplificare a evidenței, iar economiile obținute au totalizat numai într-un trimestru 50 milioane lei.Generalizarea reorganizării întreprinderilor agricole de stat, începînd cu anul agricol 1967—1968, adîncirea procesului de concentrare și specializare, precum și modernizarea și industrializarea producției vor avea urmări dintre cele mai favorabile pentru dezvoltarea sectorului de stat al agriculturii.Cu toate că stațiunile de mașini și tractoare au o puternică bază materială, fiind finanțate de la buget, nu sînt cointeresate în folosirea mai rațională a utilajelor, în reducerea costurilor și rentabilizarea lor. în condițiile reglementărilor actuale, ele nu își acoperă cheltuielile din veniturile pe care le realizează, fiind prevăzute cu pierderi. Desigur că o asemenea situație nu este normală.Pe baza indicațiilor date de conducerea partidului s-a elaborat un studiu cu privire la îmbunătățirea activității stațiunilor de mașini și tractoare care prevede un program de măsuri menite să asigure funcționarea acestor unități pe principiul gestiunii economice proprii. Rezultatele obținute în cele 6 unități în care s-au aplicat în acest an măsurile preconizate demonstrează că este pe deplin posibilă rentabilizarea stațiunilor de mașini și tractoare, prin diversificarea mecanizării lucrărilor, extinderea transporturilor, folosirea mai rațională a mecanizatorilor, reparării utilajelor din cooperativele a- gricole de producție, reducerea a- paratului neproductiv și altele. A- plicarea acestor măsuri va contribui și la sporirea substanțială a producției în cooperativele agricole, prin scurtarea perioadei de execuție și îmbunătățirea calitativă a lucrărilor.Experiența din ultimii ani a scos în evidență faptul că în agri-, cultură există rezerve importante de sporire a producției, pe care avem datoria să le punem mai bine în valoare. Din analizele efectuate a reieșit că în sectorul vegetal structura culturilor poate fi în continuare îmbunătățită, extinzîn- du-se cele cu eficiență sporită, iar recoltele medii la hectar pot, de a- semenea, să fie sporite.Mari rezerve există și în zootehnie, îndeosebi la porcine și păsări, specii de la care se pot obține în

(Urmare din pag. I)

Ședința următoare a fost 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In cadrul dezbaterilor au 
mai luat cuvîntul tovarășii: Io
sif Uglar, prim-secretar al Co
mitetului regional Maramureș 
al P.C.R., Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, și 
Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agri
culturii.

S-a anunțat că din cei 382 
tovarăși înscriși la cuvînt au 
vorbit 69. La propunerea pre
zidiului, s-a aprobat sistarea 
discuțiilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a supus aprobării Conferinței 
propunerile de modificări la 
Statutul Partidului Comunist 
Român. Conferința a votat în 
unanimitate abrogarea alinia
tului b din articolul 13 al Sta
tutului și o nouă formulare a 
aliniatului 1 din articolul 48 
al Statutului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că pe adresa Conferinței 
au sosit peste 2 300 de telegra
me și scrisori din partea co
lectivelor din întreprinderi, u- 
nități socialiste ale agricultu
rii, instituții de știință, învă- 
țămînt, cultură și artă, unități 
militare, precum și din partea 
unor organizații de partid, de 
masă și obștești, prin care oa
menii muncii raportează des
pre realizările obținute în ac
tivitatea lor, își exprimă de
plina adeziune față de politi
ca internă și externă a parti
dului și statului nostru, se an
gajează să depună toate efor
turile pentru aplicarea în prac

trîngă activitatea pe măsură ce va crește capacitatea centralelor de a prelua problemele de comerț exterior, urmînd ca ministerului să-i revină numai sarcina de a coordona această activitate.Dezbaterile, care au avut loc în legătură cu proiectul de Directive adoptat de plenara din octombrie a C.C., se încadrează în practica partidului de a se sfătui cu oamenii muncii în toate problemele importante ale vieții economice și sociale. Conferința Națională a partidului, prin ansamblul de măsuri pe care le va adopta, va conduce mai departe procesul continuu de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale, pentru realizarea programului amplu de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră.Vorbind în numele întregului colectiv al Ministerului Industriei Chimice, îmi exprim adeziunea totală la ansamblul de măsuri preconizate, cu convingerea că ele vor asigura condițiile necesare realizării cu succes a Directivelor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, avîntului continuu în dezvoltarea economiei naționale.
tr-un timp scurt creșteri substanțiale a efectivelor și a producției de carne și ouă. Pentru aceasta, în sectorul de stat va trebui să reducem timpul de construcție a combinatelor și complexelor și să realizăm parametrii proiectați, să folosim posibilitățile de producție gospodărești din fiecare întreprindere și fermă. în cooperativele agricole trebuie să îndreptăm eforturile spre folosirea mai deplină a bazei materiale, spre mobilizarea cooperatorilor în buna îngrijire și furajare a animalelor. Se impune totodată perfecționarea organizării muncii și a sistemului de cointeresare materială.Gospodăriile personale ale membrilor cooperatori și cele individuale din zona necooperativizată dețin aproximativ jumătate din efectivul de animale și o pondere însemnată la suprafețele de legume, cartofi, pomi și vii. De aceea, vom acorda acestui sector un sprijin și o îndrumare mai concretă și mai eficientă pentru a pune în valoare posibilitățile de care dispun.în activitatea de cercetare, eforturile oamenilor de știință vor fi concentrate spre rezolvarea acelor probleme de care depinde direct sporirea producției agricole, printre care realizarea unor noi soiuri, asigurarea seminței de calitate pentru toate culturile, de material să- ditor. Metodele agrotehnice vor trebui perfecționate continuu spre a permite o folosire mai bună a mijloacelor mecanice, a produselor chimice, a terenurilor irigate și in- diguite. Se vor aprofunda cercetările în domeniul legumiculturii, po- miculturii și viticulturii, culturii cartofilor și sfeclei de zahăr, fundamentate din punct de vedere tehnic și economic toate măsurile care se iau pentru progresul agriculturii. în zootehnie, eforturile vor fi îndreptate mai ales spre rezolvarea problemelor din domeniul reproducției și selecției, asigurarea cu reproducători de înaltă valoare biologică, a furajării raționale, dezvoltând producția de nutrețuri combinate, în primul rînd pe baza resurselor și posibilităților interne.Tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca, în încheiere, să apreciez încă o dată grija deosebită pe care conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, o acordă stabilirii celor mai potrivite soluții de conducere și organizare a agriculturii noastre socialiste, în concordanță deplină cu condițiile și particularitățile concrete ale țării și nevoile poporului nostru.îmi exprim ferma convingere că adoptarea și aplicarea măsurilor de o deosebită însemnătate, supuse dezbaterii Conferinței, vor contribui la continua dezvoltare și înflorire a patriei noastre.
tică a hotărîrilor ce vor fi a- 
doptate.

In numele participanților la 
Conferință, secretarul general 
al C.C. al P.C.R. a exprimat 
calde mulțumiri tuturor celor 
ce au trimis aceste telegrame 
și scrisori, tuturor oamenilor 
muncii. întregului popor, urin- 
du-le noi și noi succese în ac
tivitatea închinată patriei noas
tre socialiste.

In continuare, tovarășul Ion 
Iliescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., dă citire pro
iectului de rezoluție elaborat 
pe baza problemelor dezbătu
te în Conferință.

Intr-o atmosferă de puterni
că însuflețire, delegații au a- 
doptat în unanimitate Rezolu
ția Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român. 
Se ovaționează, răsună urale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rostit apoi cuvîntul de înche
iere a lucrărilor Conferinței. 
Cuvintarea a fost subliniată 
în repetate rinduri cu puterni
ce aplauze.

Lucrările Conferinței iau 
sfîrșit intr-o atmosferă de 
mare entuziasm. Uralele și o- 
vațiile nu contenesc minute în 
șir. Ele exprimă adeziunea de
plină a participanților la Con
ferință și prin ei a tuturor co
muniștilor, a intregului nostru 
popor față de hotărîrile de 
mare însemnătate adoptate 
de acest înalt for al partidu
lui, menite să ducă la dobin-‘ 
direa de noi succese în toate 
domeniile de activitate, la con
tinua propășire și înflorire a 
României socialiste

In încheiere se intonează In
ternaționala. (Agerpres)



PREZENTAREA
DE CONDOLEANȚE 
IA AMBASADA 
URUGUAYULUIînsărcinatului cu afaceri ad- interim al Republicii Orientale a Uruguayului la București, Alberto Guani, i-au fost prezentate condoleanțe, vineri dimineață, în legătură cu încetarea din viață a președintelui Republicii, Oscar Daniel Gestido.La sediul ambasadei au sosit Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, George Maco- vescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-locotenent Ionel Vasile, adjunct al ministrului forțelor armate, Dumitru Fara, ambasadorul României în Uruguay, și alte persoane oficiale.Au prezentat de asemenea, condoleanțe șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.

ȘTIRI
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SPORTIVE
• în continuarea turneului pe ca- 

re-1 întreprinde în Canada, selecțio
nata de hochei pe gheață a Româ
niei a evoluat la Drummondville în 
compania echipei locale Drummond
ville Eagles, care activează în liga 
campionatului de la Quebec. După 
două reprize echilibrate hocheiștii 
canadieni au obținut victoria cu 8—3 
(1—1, 2—1, 5—1). Punctele canadieni
lor au fost realizate de Jean Claude 
Carneau (3), Ron Roberts (3) și Bob 
Eastman (2). Pentru hocheiștii ro
mâni au înscris Gheorghiu, Ștefanov 
și Ștefan.

• Peste 70 000 de spectatori au ur
mărit la Ciudad de Mexico meciul 
international amical de fotbal din
tre echipele selecționate ale Mexi
cului și Ungariei. Fotbaliștii mexi
cani au terminat învingători cu sco
rul de 2—1 (1—1). în prima repriză 
punctele au fost marcate de Varga 
și Borja. Golul victorios a fost rea
lizat de Fernando Bust în minutul 73.

• La Izmir, in cadrul „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet, s-au 
întîlnit formațiile masculine Alti- 
nordu Izmir și Spartak Brno. După 
ce la pauză gazdele conduceau cu 
36—25, în final victoria a revenit 
cehoslovacilor cu 65—61.

• La Yaounde, capitala Cameru
nului. s-a desfășurat meciul tur din
tre selecționatele de fotbal ale Ca
merunului și Ghanei, contînd pentru 
preliminariile turneului olimpic. Au 
cîștigat gazdele cu scorul de 1—0 
(1—0). Returul se va disputa la 
Accra la 17 decembrie.

• în meci retur pentru „Cupa cu
pelor" la fotbal, F. C. Milan a ter
minat la egalitate : 1—1 (1—1) cu 
Vasas Gyoer (Ungaria). Fotbaliștii 
italieni s-au calificat pentru turul 
următor.

• în meci retur pentru optimile 
de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la fotbal, la Bruxelles 
echipele Anderlecht și Sparta Praga 
au terminat la egalitate : 3—3 (0—0). 
Sparta, care a cîștigat primul meci 
cu 3—2, s-a calificat pentru turul 
următor. De remarcat că înainte cu 
8 minute de fluierul final scorul 
era de 3—1 în favoarea gazdelor.

teatre
• Opera română : Trubadurul —

19,30 • Teatrul de stat de operetă : 
Logodnicul din lună — 19,30
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Castiliana — 
19,30, (sala Studio) : Regina de Na- 
vara — 19,30 • Teatrul de come
die : Un Hamlet de provincie — 
20 • Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Livada cu vișini — 
20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 
A) : Kean — 20 • Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : Petru 
Rareș — 19,30, (sala Studio) : Ja
guarul roșu — 20 • Teatrul „Bar- 
bu Delavrancea" : Miorița — 19,30
• Teatrul „Ion Creangă" : Toate
pînzele sus — 9,30, Corigentă la
dragoste — 16 • Teatrul evreiesc 
de stat : Zece frați am fost — 20
• Studioul Institutului de artă tea
trală si cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Goana după fluturi — 
20 • Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Sînziana — 17, (la Casa de cultură 
a raionului 1 Mai) : Vrăjitorul din 
Oz — 17 • Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal 
Ia Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Colibri Music-Hall — 19,30 • Cir
cul de stat : Atracțiile manejului 
— 19,30.

t V

13,55 — Fotbal : Rapid-Jiul. Trans
misiune de la Stadionul 
Giulești.

18,00 — Pentru noi, femeile.
18.30 — La șase pași de o excursie.

Emisiune concurs pentru 
pionieri și școlari.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,58 — Buletinul meteorologic. 
20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Filme de animație.
21.10 — Filmul serial „Evadatul".
22,00 — De la fonograf la magne

tofon.
22.30 — Parada vedetelor.
22,50 — Telejurnalul de noapte.
23.10 — Telesport.

viața internațională
Sesiunea

0. N. U.

| • ADUNAREA GENERALĂ REAFIRMĂ
■ DREPTUL POPOARELOR DIN TERITO

RIILE COLONIALE LA AUTODETERMI
NARE, INDEPENDENTĂ Șl LA RE
SURSELE LOR NATURALE • INTER-

1 VENȚIA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANE 
IN COMITETUL POLITIC • DEZBA
TERILE DIN COMITETUL PENTRU 
PROBLEMELE ECONOMICE Șl FINAN
CIARE

NEW YORK 8. — Trimisul special 
Agerpres, Romulus Căplescu, trans
mite : întrunită joi după-amiază în 
ședință plenară, Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat cu 91 voturi pentru, 
2 contra și 17 abțineri un proiect de 
rezoluție aprobat în prealabil de Co
mitetul pentru teritoriile sub tutelă 
și neautonome prin care se reafir
mă dreptul inalienabil al popoarelor 
teritoriilor coloniale la autodetermi
nare, independență și la resursele lor 
naturale. în rezoluție se condamnă 
cu tărie metodele folosite de mono
polurile străine, financiare, economi
ce și de altă natură menite să per
petueze regimurile coloniale. Dele
gația Republicii Socialiste România 
a votat în favoarea proiectului.

în explicațiile la vot o serie de 
delegați au denunțat exploatarea po
poarelor din teritoriile coloniale de 
către monopolurile străine și au ce
rut statelor ai căror cetățeni sau ale 
căror întreprinderi au interese eco
nomice, financiare sau de altă na
tură în aceste teritorii, ca, în con
formitate cu prevederile rezoluției, 
să pună capăt unor asemenea acti
vități.

Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale a început dezbaterea unui 
proiect de rezoluție avînd drept co
autori 29 de state, printre care și Re
publica Socialistă România, în pro
blema folosirii în scopuri exclusiv 
pașnice a fundului mărilor și oceane
lor, problemă inclusă pe ordinea de 
zi la cererea Maltei, Proiectul preve
de crearea unui comitet ad-hoc care 
să treacă în revistă activitatea de 
pînă acum a Națiunilor Unite și a al
tor agenții internaționale în acest do
meniu și să întreprindă un studiu a- 
supra promovării cooperării interna
ționale în ce privește explorarea, 
conservarea și folosirea fundului mă
rilor șl oceanelor, cu resursele res
pective.

Luînd cuvîntul în sprijinul proiec
tului, șeful delegației române, Mir
cea Malița, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, a salutat inițiativa 
Maltei. Scoțînd în evidență că 
este necesar să se pună baze
le unei cooperări internaționa
le pașnice în acest domeniu, vorbito
rul ș-a referit la însemnătatea unor 
studii preliminare în această direc
ție — obiectiv pe care și-l propune 
proiectul de rezoluție.

Președintele comitetului, Ismail 
Fahmy (R.A.U.), a anunțat că s-a pri
mit un raport provizoriu din partea 
Comitetului celor 18 state de la Gene
va și, în consecință, comitetul va pu
tea trece la examinarea a trei punc
te făcînd parte din sfera problemei 
dezarmării: dezarmarea generală și 
totală, suspendarea tuturor experien
țelor nucleare, lichidarea bazelor mi
litare de pe teritoriile străine. Toate 

Ultimele încercări de viteză ale „ae- rotrenului' francez. Viteza atinsa a fost de 345 km pe oră
Intre Republica Congo 

(Kinshasa) și Zambia a fost 
semnat un acord potrivit căruia Zambia își va putea transporta cuprul și alte mărfuri de export către ocean pe căile ferate congoleze. Pînă în prezent Zambia își transporta mărfurile către ocean pe teritoriul Rhodesiei, lucru care a devenit imposibil în urma unor condiții discriminatorii puse de guvernul Smith.

In legătură cu plecarea 
definitivă a ministrului 
plenipotențiar al României 
din Etiopia. Haile Selassie I, împăratul Etiopiei, a primit la 7 decembrie a.c., pe Mircea Nicolaescu, ministrul plenipotențiar și trimisul extraordinar al Republicii Socialiste România la Addis Abeba, în legătură cu plecarea definitivă din Etiopia. în cursul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind relațiile bilaterale șl unele aspecte ale situației internaționale. După audiență, împăratul I Etiopiei a reținut pe ministrul României la ceai.

cele trei puncte vor fl dezbătute si
multan.

Comitetul pentru problemele eco
nomice și financiare a continuat exa
minarea problemelor legate de co
merțul internațional și deceniul dez
voltării. A fost adoptată în unanimi
tate o rezoluție privind pregătirea ce
lei de-a doua Conferințe mondiale 
pentru comerț care va avea loc în 
luna februarie 1968 la Delhi.

în legătură cu deceniul dezvoltării, 
țările în curs de dezvoltare care pre
zentaseră un proiect de rezoluție au 
făcut o declarație prin care au accep
tat diferitele amendamente prezenta
te în cursul dezbaterilor de delega
țiile României, U.R.S.S. șl Franței. 
După includerea acestor amendamen
te, rezoluția a fost adoptată în una
nimitate.

A fost luat apoi în discuție Un 
proiect de rezoluție prezentat de 18 
delegații, care propune declararea a- 
nului 1970 ca „an internațional al e- 
ducației". Intervenind în dezbateri, 
reprezentantul țării noastre, Costln 
Murgescu, a subliniat interesul pe 
care delegația română îl acordă aces
tei idei.

în același timp s-a menționat că 
hotărîrea de a proclama la această se

MĂSURI PRECONIZATE 
PENTRU DEZVOLTAREA 
R.S.F. IUGOSLAVIA ÎN 1968

• LUCRĂRILE VECE! EXECUTIVE 
FEDERALEBELGRAD 8 (Agerpres) — Vecea Executivă Federală a R.S.F. Iugoslavia, întrunită la 7 decembrie, a examinat măsurile preconizate pentru dezvoltarea țării în anul 1968, precum și o serie de probleme din domeniul economic, bugetar și relațiilor cu străinătatea. După cum relatează agenția Taniug, în 1968 se va urmări accelerarea ritmului dezvoltării economiei, paralel cu consolidarea stabilității pieței, prețurilor, valutei și condițiilor de desfășurare a activității economice.Produsul social în sectorul obștesc al întregii economii și în industrie ar urma să crească cu 3—4 la sută, iar produsul social al agriculturii cu 1—2 la sută. Această

La Rabat a avut loc ver
nisajul expoziției de artă 
grafică românească con
temporană trimisă de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. La deschiderea oficială a expoziției au fost prezenți Mohamed el Fassi, rectorul Universității din Rabat, și alte oficialități marocane.

A fost anulată întîlnlrea miniștrilor agriculturii din țările membre ale C.E.E. anunțată pentru zilele de 11 și 12 decembrie. Motivul invocat 7 Problemele care urmau să fie abordate n-au fost încă suficient aprofundate de experții comunitari.
• A ÎNCEPUT EVACUAREA TRUPELOR GRECEȘTI DIN CIPRU 90 REUNIUNE 
MINISTERIALĂ A PIEȚEI COMUNE A FOST ANULATĂ • DUPĂ MCNAMA

RA, GOLDBERG ?• ACORD DE COLABORARE ÎN DOMENIUL APELOR INTRE 

AUSTRIA Șl CEHOSLOVACIA

La Madrid au continuat joi demonstrațiile studențești. Poliția a arestat 30 de studenți. Numărul celor arestați în cele 8 zile de demonstrații studențești se ridică în prezent la 170.
Guvernul cipriot a anunțat câ vineri a început evacuarea trupelor grecești din Cipru, în conformitate cu acordul intervenit între Grecia și Turcia. Comunicatul guvernului a fost dat publicității în timp ce președintele Makarios se îndrepta spre portul Boghazi, pentru a participa la plecarea primului contingent grecesc. (Associated Press).

La Viena a fost semnatEditura pentru literatură 
beletristică din Moscova a 
publicat o culegere intitula
tă „Nuvela contemporană". In primul volum al ciclului care cuprinde'nuvele ale scriitorilor români, bulgari și din R. D. Germană au apărut, printre altele, nuvele de Zaharia Stancu, Ștefan Bănulescu, Marin Preda, loan Grigorescu.

Apropiata demisie a de reprezentant al S.U.A. la O.N.U. 7 Asemenea zvonuri persistă la sediul Organizației Națiunilor Unite, cu toate că delegația americană se abține de la orice comentarii pe această temă, relevă agenția France Presse.Potrivit unor observatori, Goldberg ar fi împărtășit lui U Thant, încă de mai multe luni, intenția sa de a părăsi O.N.U. la începutul anului 1968. Motivul demisiei este dezacordul față de politica guvernului american în Vietnam.

siune, anul 1970 ca an internațional 
al educației este prematura. Dezvol- 
tînd această idee, reprezentantul tă
rii noastre a propus o serie de amen
damente la proiect, în sensul întocmi
rii studiilor necesare, examinării în 
prealabil a problemei în cadrul Con
siliului Economic și Social și luării 
unei decizii finale la sesiunea a 23-a 
sau a 24-a a Adunării Generale.

Delegațiile U.R.S.S. și Cehoslova
ciei s-au alăturat observațiilor și a- 
mendamentelor delegației României.

U.R.S.S. A CERUT CONVOCA
REA CIT MAI URGENTA A 
CONSILIULUI DE SECURITATE

NEW YORK 8 (Agerpres). — Re
prezentantul permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U., N. T. Fedorenko, a cerut vi
neri convocarea cît mai urgentă a 
Consiliului de Securitate pentru a 
autoriza o sporire a numărului ob
servatorilor O.N.U. din zona Canalu
lui de Suez. Președintele, pe luna în 
curs, al Consiliului de Securitate, Si
meon Adebo (Nigeria) a început ime
diat consultări cu membrii acestui or
ganism în legătură cu cererea for
mulată de delegația U.R.S.S.

creștere a economiei trebuie, în primul rînd, să fie obținută printr-o includere mai dinamică a economiei iugoslave în schimbul internațional de mărfuri și prin intensificarea investițiilor. Totalul exportului de mărfuri urmează să sporească în 1968 cu 6—7 la sută, iar împreună cu exportul de servicii cu circa 10 la sută. Exportul de mărfuri industriale va crește cu 8 la sută, iar cel de produse agricole va rămîne la nivelul din a- cest an. Veniturile personale — menționează agenția Taniug — urmează să fie condiționate de rezultatele producției și de productivitatea muncii, iar consumul general va fi adus în cadrul limitelor reale.

agențiile 
de presă 
transmit:

un acord cu privire la colaborarea dintre Austria și Cehoslovacia în domeniul economiei apelor. Acordul care se referă în special la apele de frontieră — Dunărea, Morava etc., cuprinde printre altele măsuri de prevenire a inundațiilor. Pentru discutarea acestor probleme, se va constitui o comisie mixtă austro- cehoslovacă. (C.T.K.).
lui Arthur Goldberg p°9tul

EVOLUȚIA FAVORABILĂ 

A COMERȚULUI DINTRE 
ROMANIA Șl ITALIA

Declarațiile minis
trului comerțului exterior f
al Italiei, Giusto Tolloy

TRIEST 8 (Agerpres). — îna- poindu-se din vizitele făcute în Republica Socialistă România, R. P. Bulgaria și R. S F. Iugoslavia, Giusto Tolloy, ministrul comerțului exterior al Italiei, a făcut la Triest o declarație cu privire la evoluția schimburilor comerciale cu aceste țări. El a subliniat perspectivele favorabile ale comerțului cu România, relevînd faptul că, în anul 1966, schimburile comerciale dintre Italia și România au sporit
L BREJNEV 
A SOSIT
LA PRAGAPRAGA 8. — Corespondentul Agerpres Eugen Ionescu transmite : La invitația Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia și a guvernului R.S. Cehoslovace, a sosit vineri la Praga într-o scurtă vizită de prietenie, Leonid Brejnev, secretar general al Comitetului Central al P.C.U.S.
Comitetul celor 18 
a adoptat raportul 
interimarGENEVA 8. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite i Comitetul celor 18 state pentru dezarmare a adoptat în unanimitate proiectul de raport interimar asupra deliberărilor Comitetului de la reluarea lucrărilor sale, la 21 februarie 1967, pînă în prezent.In document se arată că Comitetul „nu este în momentul de față în măsură să prezinte un raport complet în această problemă". Raportul complet, incluzînd toate documentele relevante, urmează să fie supus cît mai curînd posibil".

La Plevna a luat sfîrșit 
sesiunea științifică de două 
zile consacrată aniversării a 90 de ani de la eliberarea orașului de sub stăpînirea turcilor. Au fost prezentate comunicări și referate privind luptele eroice duse în 1877 de ostașii români și ruși pentru eliberarea Plevnei. în prima zi a lucrărilor sesiunii a participat și Grigore Crăiniceanu, secretar al ambasadei Republicii Socialiste România la Sofia.

Vineri s-a deschis la Tri
bunalul militar din Atena un 
proces în care sînt implicate 10 persoane acuzate de „acțiuni primejdioase pentru securitatea externă a țării". Printre acuzați se află și fostul secretar de stat al informațiilor în guvernul Stephanopoulos, Dimitri Gheorghiou. Totodată, ministrul ordinii publice, Paul To- tomis, a declarat că Mikis Theo- dorakis, cunoscutul compozitor grec, va compărea în curînd în fața unei instanțe judecătorești. Nu se știe încă dacă această instanță va fi civilă sau militară. 

de la 68 la 80 miliarde lire italiene. In primele nouă luni ale anului 1967, schimburile comerciale dintre cele două țări au sporit cu 43 la sută față de perioada corespunzătoare a anului precedent. Giusto Tolloy a precizat că, în urma protocolului comercial încheiat între Italia și România, schimburile comerciale dintre a- ceste țări urmează să sporească în 1968 cu 50 la sută, cifrîndu-se în total Ia 170 miliarde lire italiene.

în a șasea zi de la 
transplantarea 
inimii 
PACIENTUL
SE SIMTE BINE

în a șasea zi de la senzațio
nala operație pe care a sufe
rit-o la Capetown, Louis 
Washkansky continuă să se 
simtă „pe cit posibil de bine", 
după expresia agenției France 
Presse.

După cum s-a anunțat, Wa- 
shkansky, in vîrstă de 55 de 
ani, a fost supus, de către o 
echipă de medici în frunte cu 
prof. Chris Barnard, unui 
transplant de inimă : in locul 
inimii sale bolnave, care a fost 
extrasă, i s-a implantat inima 
unei fete de 25 de ani, victi
mă, cu puțin înainte, a unui 
accident mortal de automo
bil.

în cursul zilei de foi, pa
cientul a fost transportat din 
camera sa la serviciul de ra
dioterapie, unde a fost supus, 
timp de o jumătate de oră, u- 
nui tratament cu radiații de 
cobalt.

Riscul principal continuă 
să-l constituie eventuala „res
pingere" a inimii transplan
tate de către organismul pe 
care a fost grefată. „Pînă a- cum, a declarat prof. Barnard. nu am înregistrat nici un semn precursor al reacției de «respingere», dar nu este imposibil ca o astfel de reacție să ia o formă pe care nu o cunoaștem" De asemenea, per
sistă riscul de infecție, deoa
rece medicamentele care se 
administrează bolnavului pen
tru a facilita adaptarea noii 
inimi la restul organismului 
micșorează rezistența acestuia 
față de infecții.

Situație 
încordată 
în Yemen
• LUPTE IN ÎMPREJURIMILE 

ORAȘULUI SANAA

CAIRO 8 (Agerpres). — Agențiile 
de presă transmit că situația din Re
publica Arabă Yemen continuă să fie 
încordată. In prezent se duc lupte 
între forțele regaliste și trupele gu
vernului yemenit în împrejurimile o- 
rașului Sanaa. Restricțiile de circulație 
introduse joi rămîn în vigoare. A fost 
creat un comandament de rezistență 
populară depinzînd de comandamentul 
general al forțelor armate, anunță a- 
genția M.E.N. Postul de radio Sanaa 
anunță, de asemenea, că forțele ar
mate ale guvernului republican au 
produs grele pierderi unor bande de 
mercenari europeni care acționează 
In partea de est a Yemenului.

Joi seara, la Cairo, Hassan Mekki, 
ministrul afacerilor externe yemenit, 
a lansat un apel către Arabia Sau- 
dită să înceteze orice amestec în afa
cerile interne ale Yemenului.

O manifestație pentru încetarea agresiunii americane în Vietnam a avut loc în capitala Danemarcei. Pancartele cu lozinci au fost așezate de manifestanji în fața primăriei din Copenhaga
DECLARAȚIA c. c. 
AL PARTIDULUI 
NEO LAO HAKSATHANOI 8 (Agerpres). — Comitetul Central al Partidului Neo Lao Haksat a dat publicității o declarație de protest în legătură cu dislocarea unor trupe tailandeze pe teritoriul Laosului, anunță agenția V.N.A., citind postul de radio „Vocea Patet Lao" în declarație se arată că subunități ale armatei tailandeze au fost transportate cu elicoptere în raionul Muong Say din provincia Vientiane pentru o- perațiuni de represalii. Acest act agresiv din partea conducătorilor tailandezi este o încălcare grosolană a independenței, suveranității și neutralității Laosului.
„Războiul din 
Vietnam 
este imoral"
a declarat senatorul 
Fulbright

WASHINGTON 8 (Agerpres). — Pre
ședintele comisiei senatoriale pentru 
problemele externe, William Fulbright, a 
criticat din nou politica Administrației 
S.U.A. în Vietnam. El a declar.at că 
„războiul din Vietnam este imoral și 
inutil". Acest război a transfor
mat țările din Asia de sud-est în 
teatrul unui măcel cumplit. Adminis
trația americană, a afirmat Fulbright, 
procedează la o intervenție necruțătoare 
în Vietnam Senatorul a criticat, de 
asemenea, indiferența guvernului față 
de protestele împotriva politicii sale.
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