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CONFERINȚEI NAȚIONALE
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

In dimineața zilei de 6 
decembrie, in sala mare a 
Palatului Republicii Socia
liste România s-au deschis 
lucrările Conferinței Na
ționale a Partidului Comu
nist Român.

Eveniment de mare în
semnătate in viața parti
dului și a țării, Conferința 
va dezbate și aproba docu
mente ale căror prevederi, 
întemeiate pe indicațiile și 
hotdrîrile Congresului al 
IX-lea al P.C.R., sent me
nite să determine un nou 
și puternic avînt al forțe
lor de producție, să contri
buie la înfăptuirea obiecti
velor fundamentale ale 
progresului economic, so
cial-politic și cultural al în
tregii țări, corespunzător 
sarcinilor și cerințelor eta-

Prima zi a 
lucrărilor
pei actuale a dezvoltării 
noastre socialiste.

Ampla dezbatere publică 
a documentelor supuse a- 
probării Conferinței a con
stituit o elocventă mani
festare a caracterului de
mocratic al orinduirii noa
stre, a reflectat unitatea 
trainică, de nezdruncinat, 
dintre partid și întregul 
nostru popor, adeziunea de
plină, sprijinul activ al co
muniștilor, al tuturor oa
menilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, față

de măsurile elaborate de 
partid, față de politica in
ternă și externă a partidu
lui și statului nostru.

Marea sală, sub a cărei 
cupolă au loc manifestări 
de importanță deosebită în 
viața poporului și patriei 
noastre socialiste, are as
pectul caracteristic marilor 
evenimente. Pe fundalul 
scenei, străjuit de ste
ma Partidului Comunist 
Român, își desfășoară larg 
faldurile steagul purpuriu 
al partidului și tricolorul 
patriei. Veniți din toate col
țurile țării, din cele mai di
ferite domenii de activita
te, cei aproape 3 000 de par- 
ticipanți la Conferință re
prezintă imaginea sugesti-
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Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Raportul cu privire la măsurile 
de perfecționare a conducerii și planificării 

economiei naționale și la îmbunătățirea 
organizării administrativ-teritoriale a României 

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Comitetul Centrai ai partidului supune Conferinței Naționale spre dezbatere și aprobare măsurile de perfecționare a 

conducerii și planificării economiei na
ționale, a metodelor de organizare și con
ducere a vieții sociale corespunzător noii 
etape de dezvoltare socialistă a țării, pre
cum și principiile de bază ale îmbună
tățirii organizării administrativ-terito- 
riale a României și sistematizării loca
lităților rurale, 'măsuri de o importanță deosebită pentru opera de desăvîrșire ;a construcției socialiste, pentru accelerarea progresului material și spiritual al societății noastre, pentru viitorul poporului român. Dezbaterea lor în acest. înalt for al partidului exprimă profundul democratism ce caracterizează viata internă și politica Partidului Comunist Român, întregul regim politic și social a! patriei noastre (Vii și puternice aplauze).Sintetizînd experiența dobîndită de partidul și statul nostru în transformarea revoluționară a societății românești, în construirea bazei tehnice-materiale a socialismului, în conducerea economiei socialiste, ținînd seama de experiența altor tari socialiste, precum și de tendințele existente pe plan mondial, docu

mentele supuse dezbaterii Conferinței 
Naționale reprezintă o materializare <’ 
directivelor Congresului a! IX-lea al 
partidului privitoare Ia perfecționarea 
continuă a activității economice și so
ciale din patria noastră.tS.' ® caracteristică principală a Directi

velor Comitetului Central al Partidul u Comunist Român constă în faptul că eh pornesc de la cerințele și realitățile țării ale etapei actuale de dezvoltare a Romă niei, se întemeiază pe legitățile și principiile fundamentale ale dezvoltării eco nomiei și culturii noastre socialiste. înfăptuirea acestui program de măsuri va asigura ridicarea la un nivel calitativ superior a activității economice, dezvol tarea ascendentă și în. ritmuri accelerați a ; tuturor sectoarelor de activitate, cee: ce va avea implicații asupra întregi. > ieți sbciale, asupra nivelului de trai a întregului-nostru popor.Activitatea depusă- de conducerea par tidului și statului pentru elaborarea aces
I. O GLORIOASĂ EPOCĂ ISTORICĂ DE PROGRES 

Șl PROSPERITATE A ROMÂNIEI SOCIALISTE
Tovarăși,Conferința Națională a partidului nostru are loc în preajma aniversării a 20 de ani de la proclamarea Republicii. La această aniversare, oamenii muncii din țara noastră se prezintă cu un bilanț bogat. în anii care au trecut de la eliberarea țării de sub jugul fascist, socialis- 

ui complex de măsuri se desfășoară de peste doi ani, însumînd numeroase studii și analize economice la care au participat specialiști, oameni de știință și cadre economice, activiști dc- partid și de stat. Supuse unei ample dezbateri publice, în presă,. în adunările colectivelor din întreprinderi și instituții in conferințele regionale de partid, documentele adoptate de Plenara din 5—1 octombrie a Comitetului Central al Partidului Comunist Român au întrunit ade. ziunea deplină și unanimă a oamenilor muncii, a întregului partid și popor. Tot odată,. în cursul dezbaterilor s-au făcut numeroase observații, propuneri și su 

mul a învins definitiv atît la orașe cit și la sate ; a fost lichidată pentru totdeauna exploatarea omului de către om; s-au dezvoltat forțele de producție, a crescu! întregul potențial economic al țării ; re lațiile socialiste s-au consolidat în în treaga economie națională ; s-au îmbunătățit neîncetat condițiile de viață materială și spirituală ale tuturor cate . 

gestii valoroase, menite să contribuie la îmbunătățirea proiectelor de directive. 
Modul de elaborare a acestor măsuri 
reprezintă o ilustrare grăitoare a prac
ticii partidului de a se sfătui cu poporu 
în legătură cu toate acțiunile esențial» 
pentru destinul țării, învederează încr 
o dată că politica Partidului Comunis 
Român este, în ultimă instanță, emana 
(ia voinței întregului popor, a interese 
for sale fundamentale. (Aplauze putferni ce). Sîntem'încredințați că aprobînd-a ceste documente. Conferința Națională vt asigura căile și mijloacele pentru un nou avînt al economiei nostre., socialiste pentru propășirea'neîncetată a Românie socialiste. (Vii aplauze).

jriilor populației ; cultura a cunoscut implă răspîndire în mase, contribuind la lărgirea orizontului de cunoștințe al oamenilor muncii. Privind drumul parcurs 
de poporul român în acești ani, avem 
imaginea marilor progrese făcute de 
România într-o perioadă istorică scurtă, 
in toate domeniile vieții economice și 
sociale.

Pentru a ne da mai bine seama de amploarea transformărilor care au avut loc în viața poporului, de realizările de seamă obținute în construcția economică și socială, e necesar să ne amin
tim, tovarăși, de situația în care se afla 
economia națională la începutul perioa 
dei postbelice. Este binecunoscută moștenirea pe care ne-a lăsat-o regimul bur- ghezo-moșieresc ; un nivel scăzut de dezvoltare a forțelor de producție și o repartizare neechilibrată a. acestora pe teritoriul țării ; o industrie slab dezvoltată, utilată în mare măsură cu mijloace . învechite ; o agricultură rudimentară ; un standard de viață scăzut pen- ;ru majoritatea populației țării.Consecințe deosebit de grave a avut ■subordonarea economică și politică a țării noastre imperialismului german, aruncarea României, alături de Germania hitleristă, de către cele mai reacționare cercuri ale burgheziei și moșie- rimii, împotriva voinței și intereselor naționale ale poporului, în războiul nedrept antisovietic. Supunînd România unui regim tipic de ocupație, Germania nazistă a jefuit în mod barbar resursele naturale și avuțiile poporului nostru, a secătuit și a sărăcit țara fără milă. La aceasta s-au adăugat pagubele provocate de operațiunile militare și de bombardamentele executate pe teritoriul țării noastre. Jaful hitlerist și pagubele provocate de război au redus potențialul economical României la mai puțin de jumătate. O situație deosebit de grea se crease în ramurile vitale ale economiei : producția 

de țiței scăzuse Ja circa.36 la.suță față,de 1941, capacitatea transportului. feroviar se redusese la 30 la. sută.-Război.ul alături. de Germanja fascista împingea spre - dezastru întreaga econo mie, periclita însăși existența națională a poporului român. Această evoluție deosebit de periculoasă a evenimentelor a fost curmată de înfăptuirea actului istoric de la 23 August 1944. care a dbs la eliberarea țării de sub jugul fascist de către forțele patriotice conduse de' Partidul Comunist Român, a deschis poporului român calea "spre recucerirea și întărirea independenței naționale, spre refacerea economică și dezvoltarea de. sine stătătoare, spre înfăptuirea aspirațiilor de democrație și progres social.. (Vii 
aplauze).în condițiile deosebit de grele în care se găsea România în vara anului 1944, după răsturnarea dictaturii fasciște și alungarea cotropitorilor hitleristi, po
porul român a găsit resurse de energie 
pentru a se angaja, cu toate forțele și po
sibilitățile sale, alături de Uniunea So
vietică și celelalte puteri aliate, în 
războiul împotriva fascismului. întreaga economie a țării a fost pusă în slujba susținerii frontului antifascist, făcîn- du-se eforturi considerabile pentru aprovizionarea armatei cu muniții, armament, combustibil. îmbrăcăminte și alimente.Cot la cot cu glorioasa Armată sovietică, care a purtat pe umerii săi greul

(Continuare în pag. a Il-a)



RAPORTUL PREZENTATDE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Rezultate de seamă au fost obținute agricultură. Ritmul .mediu anual de creștere a producției agricole globale în anii 1966—1967 este de 7,1 la sută, recoltele de cereale din ultimii doi ani fiind printre cele mai mari din istoria țării.. S-a dezvoltat sectorul zootehnic, s-au obținut producții sporite de carne, lapte, lînă.In acești doi ani a fost realizat un mare volum de investiții din fondurile statului, pînă în prezent intrînd în funcțiune peste 400 capacități și obiective industriale.

pentru a reac- susținu- exterior. 
printr-o 

cu 
în

la orașe cit și la sate, activitate s-a depus în acest sfera creației spirituale și a științei și culturii in masele

după cucerirea către clasa cu țărănimea monarhi-

(Urmare din pag. I)celui de-ăl doilea război mondial, Armata română a luptat cu vitejie și eroism pentru eliberarea întregului teritoriu al țării șt apoi, dincolo de granițele României, pînă la înfrîngerea definitivă a Germaniei hitleriste Prin aceasta, poporul 
român și-a adus contribuția materială și 
de singe la marea epopee a eliberării o- 
menirii de robia fascistă, la victoria asu
pra celui mai periculos dușman al civili
zației și progresului societății omenești. 
(Aplauze puternice).O dată cu terminarea războiului antifascist se’ ridica sarcina grea a refacerii și reconstrucției economice, a lichidării urmărilor grele ale războiului. Tabloul marilor dificultăți pe care a trebuit să le înfrunțe poporul român în această perioadă este ilustrat de totalul pierderilor suferite de economia națională datorită jafului hitlerist. distrugerilor produse de bombardamente si operațiuni militare, de blocarea valutei și devizelor României de către țările capitaliste ca Și de cheltuielile necesitate pentru susținerea frontului antihitlerist și de plata despăgubirilor de război — care, împreună, au depășit, ca ordin de mărime, de aproximativ 3,5 ori venitul național al României anului 1938.în aceste condiții, deosebit de grele pentru existența poporului român, pentru soarta patriei noastre, partidul comunist, chemînd poporul la făurirea conștientă a noii istorii a patriei, a unit într-un unic șuvoi clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toate forțele progresiste și patriotice ale națiunii. El a mobilizat masele largi de la orașe și sate în lupta pentru înfrîngerea rezistenței reacțiunii, a sabotajului claselor exploatatoare, pentru refacerea tării. încă la puțin timp de la terminarea războiului, la Conferința Națională din 1945, partidul a înfățișat direcțiile principale ale programului său de reconstrucție economică a țării, precum și modul de soluționare în perspectivă a problemelor economice și sociale fundamentale ale României. în raportul la Conferința Națională prezentat de Gheorghe Gheorghiu-Dej se spunea : „Progresul tării noastre este în directă și nemijlocită legătură cu progresul industrializării țării, ... de tăria industrială a țării depinde în mare măsură însăși independența statului nostru".în condițiile unei încordate lupte politice duse de forțele patriotice ale țării în frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea partidului comunist, zdrobirea opoziției înverșunate țiunii, a claselor exploatatoare te de cercurile Imperialiste din 

poporul nostru a reușit — 
muncă încordată, plină de eroism, 
numeroase eforturi și sacrificii, să 
făptuiască, încă în primii ani ai regimu
lui popular, refacerea economiei națio
nale. Pe această bază, întregii puteri politice de muncitoare, în alianță muncitoare, după înlăturarea ei, instaurarea Republicii și înfăptuirea actului revoluționar al naționalizării principalelor mijloace de producție, po
porul român a trecut la înfăptuirea vas
tei opere de construire a socialismului.Istoria civilizației omenești reliefează rolul primordial pe care l-a jucat și îl joacă industria in dezvoltarea bazei teh- nice-materiale a societății. în înflorirea multilaterală a economiei, a științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al poporului, în apărarea și consolidarea independenței națiohale a fiecărui stat, în asigurarea participării active a fiecărui popor la orogresul general al umanității, la schimbul de bunuri materiale și spirituale pe plan mondial. Subliniind rolul industriei în făurirea noii orînduiri sociale, Lenin arăta că : „Socialismul nu poate fi conceput fără tehnica marii industrii capitaliste, fără o tehnică bazată pe ultimul cuvint al științei moderne, fără o organizare de stat sistematică, care să oblige zeci de milioane de oameni să respecte riguros o normă unică în producția și repartiția produselor".

Pornind de la concepția materialistă 
care arată că factorul hotărîtor al pro
gresului social, a! înfloririi economiei na
ționale și ridicării nivelului de trai al 
populației îl constituie dezvoltarea susți
nută a forțelor de producție, partidul 
nostru a concentrat toate eforturile în di
recția industrializării socialiste a țării. Desigur, dezvoltarea industriei, ridicarea noilor combinate, complexe industriale, uzine și centrale electrice. înzestrarea lor cu tehnică modernă au cerut și cer întregului popor eforturi materiale susținute. alocarea unei mari părți din venitul național al țării. Dar fără o dezvoltare răpidă a industriei moderne este de neconceput lichidarea rămînerii în urmă a economiei noastre, reducerea decalajului care ne desparte de țările dezvoltate. Acest adevăr este cu atît mai valabil în condițiile revoluției tehnico- științifice contemporane, ale progresului rapid al științei și tehnicii actuale.Rezultatul aplicării consecvente a politici’ de industrializare se oglindește în faptul că în anii construcției socialiste această ramură hotârîtoare a economiei naționale a luat un avînt remarcabil, în perioada 1950—1966 ritmul de creștere a producției ir»dustriale fiind în medie de peste 13 la sută Industria a devenit ra
mura conducătoare a economiei, ponde
rea sa în crearea venitului național cres- 
cînd de la 30.8 la sută in 1938, la circa 
50 la sută în prezent Aceasta se reflectă în înt -eaga viață economică și socială a țării, determinînd schimbări adinei în structura generală a producției, în caracterul exportului, influențînd în mod pozitiv asupra standardului de viață al întregului popor român. S-au produs modificări substanțiale in profilul industriei românești, locul Central ocupîndu-1 ramU rile de bază ale industriei grele, de care depind înzestrarea tuturor sectoarelor economiei naționale, asigurarea neîntreruptă a progresului tehnic ; s-a accentuat procesul de diversificare a ramurilor și subramurilor ; ă crescut gradul de prelucrare ă materiilor prime, de valorificare a resurselor naturale ale țării.

Transformări adinei au cunoscut agri
cultura, satul românesc, scoase din imo
bilismul lor de veacuri și așezate pe fă-

a înfloririi și propăși- 
a patriei noastre. (A-

intreaga viață socială,

gașul unei dezvoltări dinamice. Trecerea micii-producții țărănești, cu posibilitățile sale limitate, lâ marea producție socialistă, a reprezentat o profundă revoluție în viața satului, în relațiile de producție diți agricultură, creînd condiții favorabile pentru progresul rapid al acestei ramuri esențiale a economiei naționale. în scurta perioadă care a trecut de la încheierea cooperativizării au fost evidențiate posibilitățile și rezervele mari ale agriculturii socialiste Merită subliniat faptul că 
în procesul de transformare socialistă, 
agricultura și-a sporit continuu produc
ția vegetală și animală, asigurind canti
tățile de produse agricole necesare ali
mentației populației, aprovizionării in
dustriei, exportului, contribuind în fe
lul acesta la mersul înainte al întregii 
economii.Paralel cu industria și agricultura s-au dezvoltat și celelalte ramuri ale economiei naționale, s-a îmbunătățit repartizarea teritorială a forțelor de producție, unele regiuni în trecut rămase în urmă înregistrînd în acești ani ritmuri superioare de dezvoltare industrială. S-au produs modificări în structura forței de muncă, a crescut în ritm rapid numărul celor ocupați în industrie, numărul total al salariaților pe întreaga economie sporind de 3.3 ori față de 1938 A crezut, de asemenea, numărul cadrelor cu pregătire tehnică ; în prezent în economia națională lucrează de peste 10 5 ori mai multe cadre cu pregătire tehnică superioară decît în 1938

Țelul fundamental și rezultatul princi
pal al programului de construcție econo
mică înfăptuit de partid și de stat îl con
stituie ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și culturale a celor ce mun
cesc. Venitul național a fost în 1966 de peste 4,5 ori mai mare decît în 1950, înregistrînd un spor mediu anual de circa 10 la sută, iar salariul real a crescut de 2,4 ori față de 1950 Au sporit de asemenea. veniturile țărănimii. în decurs de un deceniu și jumătate, statul a cheltuit pentru nevoile social-culturale circa 200 miliarde Iei, în 1966 aceste cheltuieli fiind de aproape 7 ori mai mari decît în 1950 S-a înfăptuit un larg program de construcții social-culturale ; s-au construit mii de școli așezăminte' culturale, instituții de ocrotire a sănătății ; un deosebit avînt a luat construcția de locuințe atîtO vastă răstimp în răspindirii largi ale poporului Una din marile cuceriri ale regimului nostru este ridicarea nivelului de instrucție și cultură al maselor, generalizarea învățămintului obligatoriu de 8 ani, vasta rețea a învăță- mîntului de toate gradele creată în aceste două decenii Ducînci eu strălucire mai departe marile tradiții înaintate ale.trecutului, știința românească s-a afirmat în noi domenii de cercetare, aduce o contribuție de seamă ia progresul general al societății S-au dezvoltat literatura și artele, s-a îmbogățit viața spirituală a întregului popor

Construirea socialismului a determinat 
profunde schimbări în întreaga structură 
a societății românești. Locul proprielății privat-< apitaliste asupra mijloai elor de producție l-a luat proprietatea socialistă — baza noii orînduiri sociale înlăturarea claselor exploatatoare, a exploatării omului de către om au dat societății un caracter unitar, bazat pe comunitatea de interese și aspirații a tuturor celor ce muncesc. Structura socială a țării noastre cuprinde azi clase și pături prietene, unite prin țeluri comune.în focul luptei pentru cucerirea puterii și construirea socialismului, clasa muncitoare și-a afirmat înaltele sale calități revoluționare, fermitatea și consecvența, patriotismul fierbinte, spiritul de sacrificiu, eroismul și abnegația, priceperea de a gospodări, împreună cu țărănimea și intelectualitatea avuția națională, proprietatea nouă, socialistă. Clasa muncitoa
re s-a dovedit în toți acești ani la înălți
mea misiunii sale istorice de clasă con
ducătoare a societății, situîndu-se în frun
tea luptei pentru progres economic și so
cial. (Aplauze).Țărănimea cooperatistă s-a transformat într-o clasă omogenă, ale cărei interese generale comune sînt strîns legate de cele ale clasei muncitoare, ale întregului popor. Prin ponderea ei însemnată în structura populației țării, prin rolul important pe care îl joacă în economia națională, în producția de bunuri materiale necesare întregului popor, ca și in viața socială, țărănimea aduce o contribuție de 
mare însemnătate la dezvoltarea generală 
a societății noastre.în lupta pentru cucerirea puterii politice și economice din mîinile claselor exploatatoare, pentru transformarea revoluționară a societății, pentru generalizarea relațiilor de producție socialiste în întreaga economie, s-a închegat și cimentat alianța de nezdruncinat a clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare. (A- 
plauze). In condițiile României, în care 
țărănimea a reprezentat și reprezintă cea 
mai mare parte a populației, alianța 
muncitorească-țărănească constituie
principala forță motrice a orîndui- 
rii noastre socialiste, chezășia viabili 
tății și trăinielei regimului nostru, garan
ția înaintării cu succes pe calea desăvîr- 
șirii socialismului, 
rii multilaterale 
plauze).

Uti rol activ în 
in dezvoltarea multilaterală a țării a ju
cat și joacă intelectualitatea. Expresie vie a creșterii nivelului de Cultură și civilizație al poporului, a importanței cres- cînde pe care știința și cultura o au în societatea noastră, este creșterea rapidă a numărului de intelectuali, pregătirea în ritm susținut, din rîndul tuturor cate goriilor de oameni ai muncii de la orașe și sate, ă noi și noi generații de cadre necesare economiei, învățămintului, ocrotirii sănătății, cercetării științifice, altor domenii de activitate Socială. Putem spune că intelectualitatea noastră, ătît mai în vîrstă, cît și mai tînără, participă activ la întreagă operă de făurire ă noii societăți socialiste în patria noastră. 
(Aplauze).Lichidarea claselor exploatatoare, asi-

gurarea unității intereselor fundamentale ale tuturor membrilor societății, a concordanței dintre aspirațiile individuale și interesele colectivității au creat 
condiții optime pentru cimentarea și în
florirea națiunii socialiste, au deschis perspective largi pentru afirmarea nestin- jenită a aptitudinilor, talentelor și energiilor creatoare ale tuturor cetățenilor fără deosebire de rasă, sex sau nații »ialitate. 
O importanță esențială a avut și are 
aplicarea consecventă a politicii națio
nale marxist-leniniste a partidului nos
tru, in centrul căreia stau dezvoltarea fră
ției, asigurarea egalității depline în 
drepturi a oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani, sîrbi și de alte naționa
lități, crearea condițiilor materiale, eco
nomice, care să garanteze in fapt exerci
tarea acestor drepturi, afirmarea deplină 
a personalității fiecărui cetățean al pa
triei noastre socialiste. (Aplauze).Schimbările survenite in structura socială a țării, vasta activitate educativă desfășurată de partid au influențat puternic dezvoltarea conștiinței socialiste, profilul moral și spiritual al oamenilor. O trăsătură caracteristică a societății noastre este pătrunderea tot mai largă în mase a ideilor înaintate ale partidului nostru, a idealurilor sale, a concepției sale științifice despre lume și viață, a patriotismului și internaționalismului socialist. a umanismului și eticii socialiste 

Realizările obținute de țara noastră în 
anii construcției socialiste sini rodul crea
ției conștiente a întregului popor ro
mân. a muncitorimii, țărănimii și inte
lectualității, a maselor largi de cetățeni 
fără deosebire de naționalitate, care au 
urmat neabătut politica partidului co
munist, văzînd în ea expresia intereselor 
lor vitale, steaua călăuzitoare spre un 
viitor mai bun și mai fericit, spre pros
peritatea României socialiste. (Vii aplauze). Exercitînd puterea în stat, masele muncitoare de la orașe și sate sporesc cu a- vînt patriotic și înalt spirit de răspundere avuția națională. în scopul asigurării progresului material și spiritual al întregii societăți.

înfăptuirile poporului nostru in con
strucția economică și socială sînt rezul
tatul politicii juste, marxist-leniniste a 
Partidului Comunist Român, constituie o 
confirmare elocventă a uriașei forțe 
transformatoare a acestei politici. In procesul luptei pentru făurirea orînduirii socialiste; partidul nostru s-a întărit continuu, și-a consolidat legăturile cu clasa muncitoare, cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu toate păturile muncitoare ale populației. El cuprinde astăzi în rindurile sale peste 1,7 milioane membri de partid, cei mai înaintați și activi muncitori, țărani, intelectuali, elemente de avangardă ale oamenilor muncii din toate sectoarele de activitate. Exprimind interesele tuturor celor ce muncesc, cauza partidului a devenit cauza întregului popor român. 
(Vii șî puternice aplauze).Un eveniment de deosebită însemnătate în viața partidului și a țării noastre l-a constituit Congresul al IX-lea care a elaborat un vast program de construcție economică și socială a României, a pus în fața întregului popor obiective de mare însemnătate pentru progresul multilateral, al patriei noastre socialiste, a inaugurat o nouă etapă in viața poporului român

în perioada care a trecut de la Con
gres, Comitetul Central, întregul partid 
au desfășurat o bogată și rodnică activi
tate pentru asigurarea mersului înainte 
al societății românești. După cum se știe, pe baza indicațiilor Congresului au fost luate măsuri de îmbunătățire a planificării economice care s-au materializat atît în elaborarea actualului plan cincinal, cît și în stabilirea măsurilor pregătitoare pentru elaborarea viitorului plan cincinal pe perioada 1971—1975, și a schiței de dezvoltare economică pînă în 1980. A fost analizată situația existentă și s-au stabilit măsuri privind înlăturarea unor ră- mîneri în urmă în domeniul construcțiilor de mașini, al Ironicii, merțului și al altor ramuri nomiei de perfecționare a structurii organizatorice și a conducerii agriculturii de stat și cooperatiste, precum și pentru o mai bună coordonare și folosire a potențialului nostru de cercetare științifică. S-a desfășurat o vastă acțiune pentru perfecționarea organizării producției și a muncii, pentru rentabilizarea întreprinderilor.Aceste măsuri au găsit un profund ecou în masele poporului, le-au dinamizat și însuflețit în lupta pentru promovarea progresului în toate sectoarele de activitate, pentru înlăturarea lipsurilor și neajunsurilor, pentru combaterea atitudinilor închistate, conservatoare, pentru punerea în valoare a marilor rezerve materiale și umane pe care le posedă socie
tatea noastră. Aceasta se reflectă în rezul
tatele economice cantitative și calitative 
superioare obținute în cursul primilor 
doi ani ai cincinalului, în îndeplinirea și 
depășirea unora din obiectivele principale 
trasate de Congresul al IX-lea în dome
niul producției materiale.în cursul anilor 1966 și 1967 producția industrială a înregistrat un ritm mediu de creștere de 12,3 la sută, superior celui prevăzut în planul cincinal. Creșterea însemnată a potențialului economic al țării este ilustrată de faptul că numai sporul de producție ce se prelimină a fi realizat în 1967 față de 1965 este de 2,5 ori mai mare decît întreaga producție industrială a României în 1938.Utilizarea mai rațională a tehnicii moderne cu care sînt dotate întreprinderile, mobilizarea într-o măsură crescîndă a rezervelor economice, ridicarea calificării muncitorilor și întărirea disciplinei îp producție au avut drept rezultat creșterea productivității muncii în industria republicană în acești doi ani întf-un ritm mediu anual de 9,3 la șută. Reducerea cheltuielilor materiale de producție și a prețului de cost, realizarea de economii peste plan au sporit eficiența activității economice — ceea ce se oglindește în depășirea în acest an cu peste 3 miliarde lei a volumului beneficiilor planificate. S-au accentuat procesul de diversificare a producției, adaptarea la cerințele progresului tehnic contemporan, s-a îmbunătățit calitatea unui important număr de produse.

Măsurile de perfecționare a conducerii 
și planificării economiei, a căror dezba
tere face obiectul Conferinței Naționale 
a partidului, urmăresc sporirea rolului 
factorilor economico-financiari în întrea
ga economie, creșterea atribuțiilor și com
petențelor unităților de producție in pla
nificarea, organizarea și conducerea 
activității economice, mai buna valorifi
care a resurselor interne aie întreprin
derilor. dezvoltarea inițiativei creatoare 
a colectivelor de oameni ai muncii.în acest scop se prevede adoptarea în toate ramurile economiei, și in primul rînd în industrie, a unor forme organizatorice care să permită o utilizare mai eficientă a potențialului material și uman, soluționarea mai promptă a cerințelor vieții economice Aceste măsuri vor duce la apropierea conducerii de producție, înlăturarea fenomenelor de centralism excesiv, îmbunătățirea calității deciziilor la toate nivelele aparatului economic. Astfel, ele duc mai departe măsurile întreprinse pînă în prezent pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei, asigurind condiții pentru aprofundarea cunoașterii realității economice, a cerințelor legilor obiective proprii orînduirii socialiste.Necesitatea adoptării acestui complex de măsuri este dictată în primul rînd de schimbările calitative și cantitative petrecute în anii construcției socialiste în economia țării ncastre. de sarcinile noi, superioare, care se pun în prezent în fața României Stadiul actual de dezvoltare a economiei naționale, caracterizat prin amplificarea forțelor de producție. prin diversificarea continuă a producției, prin ridicarea înzestrării tehnice a întreprinderilor, impune necesitatea de a ține pasul cu procesul vertiginos al valorificării, pe scară mondială, a cuceririlor științei și tehnicii, al folosirii procedeelor moderne în întreaga activitate de conducere și planificare a economiei. Realizarea acestui deziderat este incompatibilă cu persistența unor fenomene de imobilism în organizarea și conducerea producției, în relațiile dintre organizațiile,. Instituțiile și întreprinderile economice; ea cere perfecționarea continuă a\ organizării și funcționării întregului nostru aparat economic.Congresul al IX-lea, ca și plenarele ulterioare ale Comitetului Central, au ~e- liefat existența unor rămîrieri în urmă în diferite compartimente ale vieții economice din țara noastră au criticat tendințele de centralism excesiv, manifestările de Subiectivism și voluntarism, formele birocratice în activitatea organisme și instituții economice trale, care stingheresc dezvoltarea țiativei creatoare în unitățile de ducție Persistența unor asemeneamene care duc la folosirea nerațională a unor mijloace materiale și a forței de muncă,- la administrarea defectuoasă bunului obștesc cite o influență sului înainte al rol de frînă întive stabilite de partid pentru înflorirea multilaterală a țării Tocmai de aceea 

partidul acționează pentru înlăturarea 
din viața economică, ca și din viața so
cială, în general, a tot ceea ce este peri
mat, depășit, a tot 
respunde cerințelor 
a societății noastre.

Partidul pornește 
rificat de viață că formele și 
de conducere și otganizare Socială 
sînt imuabile, stabilite o dată 
totdeauna, că ele trebuie continuu per
fecționate în pas cu schimbările ce se 
produc în viață, cu sarcinile pe care le 
impune procesul obiectiv al dezvoltării 
materiale și spirituale a societății. O dată cu dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție în țara noastră se creează necesitatea obiectivă a perfecționării continue a relațiilor de producție, care exercită la rîndul lrr un important rol dinamic în asigurarea avîntului economic, în valorificarea marilor resurse și posibilități ale societății rializarea Totodată, cial impun metodelor de condueei e și a organizării diferitelor sectoare de activitate. Practica arată că adaptarea sistematică a formelor și metodelor de conducere la cerințele realității în continuă schimbare este de natură să contribuie la accelerarea tregii dezvoltări sociale Dimpotrivă, nesocotirea realităților, rămînerea în urmă pe tărîmul organizării și conducerii duc, mai devreme sau mai tîrziu, la contradicții, la apariția unor fenomene negative care creează greutăți mersului înainte al economiei, culturii, ăl întregii societățiEste important de subliniat că măsu
rile de perfecționare a conducerii și pla
nificării economiei, pe care le dezbate 
Conferința Națională, se iau în condițiile 
în care economia noastră se află în plin 
avînt. cînd forțele de producție ale 
țării, productivitatea muncii și volumul 
producției industriale se dezvoltă în rit
muri ce se înscriu printre cele mai 
înalte din lume. Aceasta creează posibilitatea ca măsurile pe care le adoptăm să fie rezultatul unei îndeluhgi perioade de studiu, de consultări și totodată să le putem experimenta și. aplica fără grabă, fără presiunea unor dificultăți economice, în mod treptat, după verificarea lor în practică — examenul decisiv care dă girul viabilității oricăror măsuri noi și cu atît mâi mult ai unui program economie de cu asemenea tregii noastreEste știut că țări socialiste, manifestă preocupare pentru perfecționarea formelor dp conducere și planifi-

unor cen- ini- pro- feno-
a este de natură să exer- negativă asupra mer- producției. să joace un realizarea mariior obiec-

ceea ce nu mai co- 
actuale de dezvoltare

de la principiul ve- 
metodele 

nu 
pentruelectrotehnicii și elec- chimiei, construcțiilor, coaie eco- naționale. Sau luat măsuri

soclaliste, în mate- superiorității noii orînduiri. legitățile progresului so- îmbunătățirea continuă a
în-

o asemenea amploare și repercusiuni asupra în- vieți sociale.în ultima vreme, în unele ca și în țara noastră, se

Rezultatele pozitive dobîndite în producția materială au avut drept consecință creșterea în primii doi ani ai cincinalului a venitului național într-un ritm mediu anual de 8,7 la sută. Pe 
această bază S-au luat noi măsuri pentru 
ridicarea nivelului de trai, pentru spo
rirea veniturilor populației de la orașe 
și sate, s-a îmbunătățit aprovizionarea 
oamenilor muncii. - »Realizările obținute după Congresul al IX-lea demonstrează că există trate premisele ca, prin munca plină de' elan a întregului popor, să se înfăptuiască cu

11. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE PERFECȚIONĂRII CONDUCERII SI 
PLANIFICĂRII ECONOMIEI NAȚIONALE

Stimați tovarăși,

Departe de a-și fi dat

care a economiei. Această preocupare este izvorîtă din necesitatea de a asigura o și mai înaltă dezvoltare a forțelor de producție, de a spori neîntrerupt eficiența economică a activității de crea ție materiaJă, de a face să progreseze continuu construcția societății socialiste, în legătură cu aceste preocupări și cu unele lipsuri existente în economia socialistă, unii comentatori din presa occidentală. prezentînd o imagine denaturată a realității, încearcă să înfățișeze aceste preocupări și aceste lipsuri drept o expresie a „eșecului" economiei socialiste. a recunoașterii „inefîcienței modului de producție socialist". Acești comentatori, după cît se vede, confundă — conștient sau nu — două categorii perfect distincte . conținutul orînduirii socialiste și formele pe care le îmbracă acesta. O asemenea interpretare a proceselor calitative care au loc în orîndui- rea socialistă dovedește o concepție mecanicistă, nedialectică asupra fenomenelor vieții sociale, neînțelegerea dinamicii dezvoltării societății. înnoirea și perfec
ționarea continuă a metodelor de con
ducere și planificare a economiei, a for
melor organizatorice în viața economică 
și socială demonstrează nu slăbiciunea 
socialismului, ci capacitatea sa de a a- 
dopta soluții problemelor complexe ale 
dezvoltării sociale, de a înlătura lipsurile 
și neajunsurile, dovedește resursele de 
progres de care dispune orînduirea socia
listă. (Aplauze).In procesul transformărilor revoluționare au apărut uneori greutăți și obstacole, s-au comis și greșeli, unele din ele inerente unei asemenea uriașe opere noi, fără precedent în istorie, altele care ar fi putut fi evitate, spre binele operei de construire a socialismului Dar meritul socialismului constă în capacitatea sa de a depăși aceste neajunsuri, în faptul că el se afirmă ca singura cale pentru scoaterea rapidă a zeci și zeci de popoare. oprimate de imperialism, pe făgașul progresului economie și social rapid. al dezvoltării libere și independente, în ciuda unor dificultăți temporare,, socialismul merge înainte, perfecționîn- du-se neîncetat, punîndu-și tot mai bine în valoare uriașele resurse și posibilități, asigurind popoarelor condiții” totj’^-’tttăi optime de viață, indicînd întregii !3Sne- niri exploatate drumul spre libertate, egalitate și progres social. (Vii aplauze).___.___ _ Încă măsura deplină a potentelor sale economice și sociale, de a-și fi pus în evidență intru- totul superioritatea, socialismul — această etapă nouă, obiectiv necesară în dezvoltarea societății omenești — a trecut cu Succes examenul vieții, și-a verificat calitățile incontestabile în focul practicii sociale. După o perioadă istorică relativ scurtă, orînduirea socialistă se prezintă în fața lumii cu un bilanț remarcabil de înfăptuiri economice și sociale care reflectă realizarea unor aspirații Seculare ale popoarelor respective, ale întregii omeniri.Este știut că majoritatea țărilor în care a triumfat orînduirea nouă erau rămase în urmă din punct de vedere economic, și aceasta datorită acțiunii legii dezvoltării inegale a statelor capitaliste, a incapacității capitalismului de a asigura progresul și prosperitatea tuturor popoarelor. Orînduirii socialiste i-a revenit, de aceea, misiunea de a scoate economia din starea de latență în care se găsea în aceste țări, de a accelera dezvoltarea forțelor de producție, de a crea baza teh- nico-materială care să permită înflorirea multilaterală a vieții sociale și spirituale a popoarelor respective. Realitatea demonstrează că țările socialiste obțin succese însemnate pe această cale ; ritmul mediu de dezvoltare ecorfomică a statelor aparținînd sistemului socialist mondial a depășit în perioada postbelică ritmul de dezvoltare a lumii capitaliste de peste două ori. Ca urmare a acestui progres susținut al forțelor de producție, inuiri- tria țărilor socialiste și-a sporit ponderea în ansamblul economiei mondiale de la 20 la sută în 1950. la circa 38 în 1966.Realizările economice obținute tele socialiste pun cu putere în capacitatea noii orînduiri de a o amplă mobilizare a resurselor materiale și umane, de a coordona pe scară națională eforturile constructive ale poporului și de a le orienta în direcțiile hotă- rîtoare pentru progresul social.

Aceste realizări demonstrează că orin- 
duirea socialistă poate asigura in ter
mene mai scurte lichidarea înapoierii e- 
conomice și dezvoltarea industrială, pe 
baze moderne, a economiei naționale. Dacă țărilor capitaliste dezvoltate le-au trebuit 100—150 de ani pentru înfăptuirea industrializării, țările socialiste realizea7.ă procesul de industrializare, hotărîtor pentru progresul societății, ir cîteva decenii. în timp ce. în lumea capitalistă doar un număr restrîns de țări a reușit să-și creeze o industrie puternică, existînd încă vaste zone slab dezvoltate din punct de vedere economic, socialismul deschide tuturor popoarelor calea unei dezvoltări industriale rapide, a progresului economic multilateral.Una din marile înfăptuiri ale orînduirii socialiste în România este lichidarea exploatării omului de către om, întronarea dreptății și egalității sociale îhtre toți cetățenii. Milioane de. muncitori și ... țărani, care odinioară trăiau în. mizerie și umilință, au fost ridicate la un nivel de viață demnă, crescîndă de 1 în același timp, în liste, chiar în cele mai dezvoltate din punct de vedere economic, în ciuda acumulării unor imense bogății, continuă să sa mențină grave inegalități sociale între membrii societății, ca urmare a împărțirii acesteia în clase exploatate și clase exploatatoare.

La baza superiorității orînduirii noas
tre se află proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție, care pune în 

la sutăde sta- lumină asigura

în .măsură, se bucură binefacerile civilizației.țările capita-

succes toate obiectivele cincinalului. Rezultatele bune obținute pînă în prezent, rezervele noi scoase la iveală de oamenii muncii în , economia : noastră, succesele obținute în rentabilizarea întreprinderilor .au permis ca planul pe 1968 să includă • sarcini superioare’celor prevăzute inițial de cincinal. Pe calea trasată de 
Congresul al IX-lea al-partidului, țara 
noastră pășește înainte cu tot mai multă 
vigoare, poporul român obține noi și noi 
victorii în îmbunătățirea vieții sale ma
teriale și spirituale, in înflorirea Româ
niei socialiste. (Aplauze prelungite).

slujba poporului întregul potențial al 
țării, permite desfășurarea unui efort 
Coordonat și eficient in vederea propă
șirii societății, ridicării ei pe trepte tot 
mai înalte de Civilizație.Dezvoltarea și înflorirea continuă a forțelor de producție, întărirea proprietății socialiste constituie o proolemă primordială a progresului necontenit al societății, își au izvorul în vasta activitate desfășurată de oamenii muncii pentru sporirea avutului obștesc. Partidul și statul acordă, de aceea, toată atgnția, atît întăririi și dezvoltării proprietăți: de stat, cît și celei cooperatiste,' care stau la baza propășirii economiei noastre naționale a întregii societăți După cum se știe, între economiști s-au purtat și se poartă discuții cu privire la deosebirile dintre cele două forme de proprietate socialistă Orice cohtrapunere a acestor două forme de proprietate —proprietatea de stat și cooperatistă — neglijarea uneia sau alteia din ele, nu pot aduce decît daune intereselor generale ale mersului înainte al societății socialiste. Experiența României, ca și a altor țări socialiste, cu o țărănime nume: oasă, < are moștenise o agricultură fărîmițată în mici proprietăți de pămînt, demonstrează că cooperativa agricolă de producție o- feră calea c&a mai rapidă și mai sigură de lichidare a înapoierii agriculturii, a sărăciei și instabilității vieții țăranilor, de creștere a producției agricole și introducere a progresului și civilizației în mediul rural După părerea noastră. în asemenea țâri, cooperativele agricole de producție își vor menține pentru O lungă perioadă de timp rolul și importanța lor în viața socială, împletind în mod tot mai deplin interesele particulare, aspirația spre bunăstare a țăranului cu interesele generale ale întregii colectivități, 
îmbinarea strînsâ a proprietății socia
liste de stat și a celei cooperatiste intr-un 
tot unitar in ansamblul economiei națio
nale oferă posibilități largi de folosire 
rațională a tuturor resurselor materiale 
și umane ale societății, .permite ciește- 
rea în ritm susținut ă producției, perfec
ționarea relațiilor sociale,, satisfacerea tot 
mai înaltă a cerințelor materiale și spi
rituale ale oamenilor muncii de lă orașe 
și sate.* ’ .Rt^hvLLocul divergențelor de inț&rese proprii orînduirilor întemeiate pe proprietatea privată, îl ia în socialism unitatea principalelor interese economice ale tuturor membrilor societății, comunitatea aspirațiilor lor fundamentale Munca pentru sine și munca pentru societate formează O unitate indisolubilă, se condiționează reciproc, spre binele și fericirea fiecăruia, spre propășirea întregii societăți. 
(Aplauze).Desigur, armonizarea intereselor individuale cu cele generale legate de îtiflo- rirea proprietății socialiste nu se realizează în mod automat. Acest lucru trebuie subliniat cu atît mai mult cu cît în condițiile actualei faze de dezvoltare a orînduirii socialiste, cînd nivelul forțelor de producție nu asigură încă belșugul de produse necesare repartiției după nevoi. iar conștiința mai păstrează reminiscențe ale vechilor concepții și obiceiuri, cînd — cum spunea Marx — societatea „mai poartă din toate punctele de vedere — economic, moral, spiritual — pecetea vechii societăți din sînul căreia s-a născut", unii oameni nu au ajuns la înțelegerea clară a interdependenței strînse dintre necesitatea întăririi proprietății obștești și interesele lor personale Se mai manifestă lipsă de răspun-' • dere în administrarea averii publice, în cheltuirea fondurilor statului, tendințe de risipă și de căpătuială pe seama avuției poporului. Măsurile pe care le pre
conizăm în vederea perfecționării con
ducerii și planificării economice vor ri
dica spiritul de răspundere față de admi
nistrarea și fructificarea avutului ob
ștesc, față de adoptarea hotărîrilor de 
care depind întărirea și dezvoltarea pro
prietății socialiste.Existența proprietății socialiste, .asupra mijloacelor dă producție,, a liiior. relații de colaborare strînsă *și * a. corflunității intereselor fundamentale ale tuturor claselor și păturilor populației face posibilă reglementarea proceselor economice în funcție de necesitățile obiective ale societățiiîn condițiile orînduirii capitaliste, legile obiective ale economiei își croiesc drum prin oscilațiile pieței libere, 1 printr-o continuă ciocnire de interese, cu prețul irosirii unei părți însemnate a muncii sociale. în socialism, cînd mij

loacele de producție devin proprietate 
socialistă, cind întreaga economie se 
transformă într-un organism unitar, a- 
pare pentru prima dată în istoria socie
tății posibilitatea cunoașterii și utilizării 

conștiente a legităților sociale, organi
zării raționale a activității economice, în 
conformitate cu interesele generale ale 
societății. Cerințele obiective ale dezvoltării economice-sociale se impun oamenilor nu ca forțe coercitive, prin efectele distructive ale mecanismelor spontane, ci ca „necesități înțelese". însușite în mod conștient de societate și înscrise ca teluri deliberate ale activității omenești. Se produce astfel un adevărat salt al omenirii din imperiul necesității în acela al libertății. Relevînd profunda semnificație istorică a reorganizării societății pe baza socialismului, Engels arăta: „Viața socială a oamenilor, care pînă acum li se opunea ca ceva impus de natură și istorie, devine acum un acț liber al lor. Forțele obiective străine care dominau pînă acum istoria, trec sub controlul oamenilor înșiși. Abia dirț acest moment oamenii își vor făuri pe deplin conștienți propria lor istorie, abia din acest moment cauzele sociale puse în mișcare de ei vor avea în chip precumpănitor și în măsură tot mai mare efectele voite de ei".

(Continuare în pag. a TTÎ-a)



RAPORTUL PREZENTATDE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a 11-a)Aceasta presupune studierea aprofundată a legilor obiective ale dezvoltării sociale, a realităților concrete în continuă schimbare și, ca urmare, elaborarea soluțiilor și măsurilor care răspund cel mai bine cerințelor acestor legi, folosirea Întregii experiențe, acumulate de societate, utilizarea potențialului material și uman al tării, potrivit imperativelor progresului social. în socialism dirijarea progresului economic și social, aplicarea legilor sociale — atît a celor generale cît și a celor specifice orînduirii socialiste — nu au loc în mod spontan, de la sine. Kealizarea deplină a avanta

jelor orînduirii socialiste depinde, într-o 
măsură Iiotărîtoare, de promovarea unei 
politici juste, științific fundamentate, co
respunzătoare condițiilor și particularită
ților fiecărei etape de dezvoltare a socie
tății.

Forța socială în stare să elaboreze o 
asemenea politică și să desfășoare o 
largă activitate educativă și organizato
rică de mobilizare a maselor pentru 
transpunerea ei în viață este partidul 
marxist-leninist. Ca detașament de avangardă al societății, care reunește în rîn- durile sale elementele cele mai înaintate ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, partidul este exponentul inte- i'eselor întregii națiuni socialiste, al întregului popor, forța sa conducătoare. 
(Aplauze îndelungi). Acumulînd o bogată experiență în cursul luptelor revoluționare, al activității desfășurate în fruntea maselor populare pentru făurirea noii orînduiri, aplicînd creator adevărurile generale ale marxism-leninismului la condițiile concrete ale țării noastre, partidul a devenit organizatorul și mobilizatorul tuturor energiilor și capacităților creatoare ale națiunii în slujba înfloririi României socialiste. (Puternice 
aplauze). Rolul său de conducător politic 
al societății noastre este o realitate obiec

tivă, întărită zî de zi de adeziunea de
plină a maselor largi de oameni ai 

muncii, o necesitate indispensabilă a 
mersului înainte, consfințită în însăși le
gea fundamentală a țării. înarmat cu o concepție științifică despre societate, cu cunoașterea legilor obiective ale dezvoltării sociale, partidul marxist-leninist este în măsură să elaboreze și să înfățișeze poporului programul dezvoltării și' înfloririi1 îti perspectivă a țării, al drumului ce trebuie parcurs pentru atingerea fazei superioare a dezvoltării societății — faza comunismului, a celei mai înalte civilizații din istoria omenirii.

Măsurile pe care le supunem spre apro
bare Conferinței Naționale subliniază cu 
putere creșterea rolului conducător al 
partidului nostru pe măsura mersului 
înainte în procesul desăvîrșirii construc
ției socialiste, al trecerii treptate spre 
comunism, în întreaga activitate econo
mică și socială, în toate sferele vieții ma
teriale și spirituale.Un rol de mare însemnătate în apărarea cuceririlor democratice și revoluționare ale poporului, în construcția noii orînduiri, îl are statul oamenilor muncii de la orașe și sate. Indeplinindu-și cu succes funcțiile sale economico-organi- zatorice și cultural-educative, întărind puterea de apărare a patriei, contribuind la dezvoltarea continuă a activității internaționale a României, statul nostru a acumulat o bogată experiență în toate domeniile de activitate. înaintarea con
tinuă pe calea desăvîrșirii socialismului 
și trecerii treptate spre comunism pre
supune pentru o lungă perspectivă isto
rică ridicarea la un nivel calitativ su
perior a rolului statului în întreaga viață 
social-economică.Ansamblul măsurilor preconizate de proiectul de Directive acordă o atenție deosebită întăririi și perfecționării rolului statului în viața economică, creșterii contribuției sale la dezvoltarea forțelor de producție ale țării, la valorificarea superioară a resurselor materiale și umane ale societății, la creșterea eficientei activității economice, la sporirea avuției naționale, la ridicarea nivelului de trai al întregului popor. In acest scop se va îmbunătăți activitatea tuturor verigilor de stat, se va asigura simplificarea aparatului statului, perfecționarea formelor organizatorice și metodelor de conducere în vederea îndeplinirii în condiții tot mai bune a atribuțiilor ce-i revin în dezvoltarea economică și socială a României.Statul socialist, organele sale, trebuie să desfășoare o activitate susținută pentru întărirea proprietății socialiste, pentru cultivarea unei înalte răspunderi a tuturor cetățenilor țării față de apărarea avutului obștesc împotrivă hoților și delapidatorilor, împotriva risipei și a lipsei de grijă față de proprietatea socialistă.O largă activitate trebuie să desfășoare statul socialist pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor, pentru cultivarea trăsăturilor morale și de caracter proprii omului nou al societății eliberate de exploatare, pentru respectarea normelor de conviețuire socială, pentru combaterea concepțiilor retrograde, a influențelor ideologice ale lumii imperialiste, pentru cultivarea dragostei de patrie și a devotamentului față de orîn- duirea nouă, a spiritului de solidaritate cu oamenii muncii din întreaga lume, cu toate forțele progresiste ale epocii noastre.Nu putem uita că atîta timp cît există imperialismul se menține și pericolul unei agresiuni, al dezlănțuirii unui război mondial. De aceea, este necesar să ne preocupăm permanent de creșterea capacității de apărare a statului nostru socialist, de întărirea forțelor noastre armate. (Aplauze).Organele de stat trebuie să dea tot timpul dovadă de vigilență și fermitate față de orice încercări ale unor elemente descompuse, antisociale, pe care forțele reacționare din afară se pot sprijini în scopul de a lovi în orînduirea noastră, în interesele și cuceririle poporului român.Statul nostru are înalta răspundere de a apăra ordinea publică, de a garanta munca, liniștea și avutul fiecărui cetățean, libertățile și drepturile cetățenești, de a veghea cu fermitate la respectarea 

legalității socialiste, de a împiedica orice abuzuri și încălcări ale legii, de a acționa pentru dezvoltarea și adîncirea continuă a democrației noastre socialiste. (Aplau
ze).

în elaborarea măsurilor pentru per
fecționarea organizării și conducerii eco
nomice, partidul nostru ține seama de 
faptul că dezvoltarea planieă este una 
dintre cele mai importante legități obiec
tive ale economiei socialiste. Necesitatea organizării și dirijării pe bază de plan a activităților economice, și sociale decurge din înseși condițiile materiale ale producției moderne. în condițiile desfășurării revoluției te.hhico-științifice contemporane ale dezvoltării rapide a forțelor de producție și adîncirii diviziunii sociale a muncii, ale accentuării procesului de concentrare a producției și creșterii caracterului său social, dirijarea proceselor economice se manifestă ca o necesitate obiectivă. Chiar și în țările capitaliste apar tendințe spre coordonare pe bază de program a unor domenii ale producției, circulației, investițiilor, cercetării, se iau măsuri de intervenție a statului capitalist în economie. Necesitatea acestei activități de dirijare este recunoscută și de o serie de economiști burghezi, care vreme îndelungată nu au contenit să elogieze „virtuțile" economiei liberale. Activitatea de planificare în aceste țări nu poate însă depăși limitele impuse de proprietatea capitalistă asupra mijloacelor de producție, de contradicțiile antagoniste ale reproducției capitaliste, de lupta de concurență a monopolurilor.

Proprietatea socială asupra mijloacelor 
de producție, relațiile de colaborare pro
prii orînduirii socialiste asigură premi
sele pentru conducerea planieă pe toate 
treptele economiei, inclusiv la nivelul în
tregii societăți, fac necesară și posibilă în 
același timp coordonarea unitară a în
tregului proces de reproducție, dirijarea 
conștientă a producției și repartiției, dis
tribuirea resurselor pe ramuri și pe uni
tăți de producție, aplicarea pe scară largă 
a progresului tehnic și științific contem
poran.Conducerea pe bază de plan a economiei socialiste incumbă înalte răspunderi sociale, deoarece deciziile și măsurile a- doptate la nivel central vizează activitatea a milioane și milioane de oameni, administrarea principalelor fonduri ale poporului. gospodărirea avuției naționale. O deosebită importanță are în această privință asigurarea proporțiilor economice optime, de care depinde dezvoltarea armonioasă, echilibrată a întregii economii. Experiența noastră a arătat ce consecințe negative are insuficienta preocupare pentru dezvoltarea unor ramuri moderne ale industriei ca: electrotehnica, electronica, mecanica fină, mașini- unelte, pentru deplina punere în valoare a rezervelor agriculturii socialiste, pentru realizarea unui raport cît mai rațional între producția bunurilor de consum și producția mijloacelor de producție Este cunoscută importanța pe care o are pentru dezvoltarea întregii economii creș-

III. PERFECTIONAREA ORGANIZĂRII 
CONDUCERII SI PLANIFICĂRII ECONOMIEI 

NAȚIONALE
1. Îmbunătățirea organizării și con

ducerii ramurilor producției materiale
Pornind de la necesitățile dezvoltării 

economiei naționale, conducerea partidu
lui și statului acordă o atenție deosebită 
perfecționării structurii organizatorice a 
aparatului de producție și circulație, 
adoptării unor măsuri care să permită 
o mai bună funcționare a acestuia în pas 
cu înzestrarea nouă a întreprinderilor, 
cu cerințele organizării științifice a pro
ducției și a muncii, cu știința conducerii 
producției.In momentul de față, activitatea întreprinderilor și ramurilor economice este stînjenită de fenomene de centralism excesiv, de paralelisme între verigile organizatorice, care îngreunează relațiile dintre întreprinderi și forurile superioare, diminuează răspunderea lor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan ; în viitor aceste defecțiuni vor trebui înlăturate cu hotărîre.

In sistemul ce se propune pentru orga
nizarea industriei se pornește de Ia faptul 
că întreprinderea reprezintă unitatea de 
bază a întregii economii naționale. Pentru a-și putea îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile ce le revin, întreprin
derile — funcționînd pe baza gestiunii 
economice proprii — vor trebui să se 
bucure de mai multă autonomie, de atri
buții și drepturi sporite, să dispună de 
mijloace materiale și financiare necesare 
realizării creșterii și perfecționării conti
nue a producției de bunuri materiale.Una din sarcinile principale ale întreprinderii va fi aceea de a elabora în mod nemijlocit planul de producție, aducîn- du-și astfel contribuția la descoperirea și valorificarea rezervelor interne ale economiei noastre, la mai buna cunoaștere a necesităților producției și posibilităților de creștere cantitativă și calitativă a acesteia.Se prevede, de asemenea, ca la dispoziția întreprinderilor să rămînă o parte mai mare din mijloacele financiare rezultate din activitatea lor economică, ceea ce le va permite să asigure mai operativ nevoile desfășurării neîntrerupte a proceselor de producție, realizarea la timp a sarcinilor de plan. Vor spori, de asemenea, atribuțiile și competențele întreprinderilor in realizarea unor lucrări 

terea cu precădere, în cadrul industrializării socialiste, a industriei producătoare de mijloace de producție. Dar, în același timp, experiența a dovedit cît de dăunătoare este, pentru progresul social multilateral, pentru ridicarea nivelului de trai al poporului, absolutizarea, fetișizarea producției de mijloace de producție, a industriei grele și neglijarea industriei bunurilor de consum și a agriculturii. In ultimă instanță scopul indus
trializării este acela de a asigura crește
rea accelerată a mijloacelor de pro

ducție pentru utilarea și dezvoltarea ra
pidă a tuturor ramurilor economiei na
ționale de care depinde satisfacerea ce
rințelor de consum ale întregului popor, 
precum și asigurarea mijloacelor pentru 
reproducția socialistă lărgită, pentru 
progresul continuu al societății.De aceea, partidul nostru, neslăbind atenția pentru dezvoltarea în continuare a industriei grele, și în cadrul acesteia în special a producției de mijloace de producție, în vederea dotării cu tehnică modernă a întregii economii naționale, manifestă in același timp o preocupare sporită pentru dezvoltarea producției bunurilor de larg consum, alocînd — după cum se știe — în acest cincinal fonduri însemnate. pentru dezvoltarea industriei ușoare și alimentare.

In procesul construcției socialiste se 
impune, de asemenea, să se ia în consi
derare faptul, mai ales în țările cu con
diții naturale adecvate, cum este țara 
noastră, că agricultura reprezintă una 
din ramurile de cea mai mare impor
tanță ale economiei naționale ; ea are un 
rol hotărîtor pentru progresul rapid al 
întregii economii, pentru ridicarea nive
lului de trai al poporului. Orice manifestare de neglijare a agriculturii, a dezvoltării bazei sale tehnice-materiale poate să creeze disproporții, dificultăți în calea dezvoltării echilibrate a întregii economii, â folosirii potențialului economic al țării pentru creșterea venitului național, pentru asigurarea progresului material și spiritual al poporului. Pornind de Ia aceste considerente, partidul nostru a luat, pe baza indicațiilor Congresului al IX-lea, măsurile cunoscute pentru dezvoltarea mecanizării și chimizării agriculturii, pentru lărgirea irigațiilor și îmbunătățirilor funciare, în vederea modernizării agriculturii și creșterii producției agricole.Propria noastră experiență demonstrează importanța excepțională pe care o are dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarelor producției sociale, cuprinderea în plan a întregii economii naționale, atît a sectorului socialist de stat cît și a celui cooperatist, în așa fel îneît să se poată realiza echilibrul reproducției pe ansamblul societății.Am mai avut prilejul să arătăm ce consecințe negative au avut asupra economiei subiectivismul și voluntarismul, studierea superficială a realității, evaluarea eronată a posibilităților și nevoilor economiei, nesocotirea legilor obiec- 

de investiții, în modernizarea continuă a producției, avînd la dispoziție în acest sens mijloacele financiare și materiale necesare.Sarcini de mare răspundere îi revin întreprinderii în organizarea științifică a producției și muncii — problemă fundamentală a progresului întregii noastre economii. Se vor asigura, de asemenea, posibilități mai Jargi pentru dezvoltarea relațiilor întreprinderii cu alte unități economice, cu instituțiile financiare și de credit.Pornind de la creșterea rolului gestiunii economice proprii, activitatea întreprinderii va fi apreciată în viitor nu numai după indicii cantitativi ai producției, ci, în mai mare măsură decît în prezent, după cei calitativi, după finalitatea eco- nomico-financiară a eforturilor depuse pentru înfăptuirea tuturor indicilor pla nului.Lărgirea atribuțiilor și competențelor, întărirea gestiunii economice proprii vor permite întreprinderilor să-și concentreze atenția asupra folosirii cu maximum de randament a capacităților de producție, a proceselor tehnologice, a asimilării noilor sortimente și procedee de fabricație, punînd în centrul preocupărilor și eforturilor lor creșterea continuă a productivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea calității produselor. Toate acestea vor impune întreprinderilor o mai mare răspundere în luarea hotărîrilor economice, organizatorice și tehnice, în fundamentarea acțiunilor economice. Fără îndoială că colectivele de conducere, oamenii muncii din întreprinderi vor munci cu și mai mult avînt pentru buna funcționare a întreprinderilor, pentru îndeplinirea sarcinilor mari ce le revin, dovedind capacitatea de a pune în practică atribuțiile largi pe care le vor primi. (Aplauze).înzestrarea întreprinderilor cu tehnica modernă, aplicarea rapidă a cuceririlor științei contemporane în producție duc ia adîncirea diviziunii muncii sociale, la intensificarea legăturilor de cooperare și specializare între întreprinderi, ramuri și subramuri. Corespunzător cerințelor 
obiective de concentrarea a producției se 
impune unirea mai multor întreprinderi 

tive ale dezvoltării sociale în elaborarea sarcinilor de plan. Cu cît planul ține mai puțin seama de realitate, de cerințele legilor obiective, cu atît sînt mai greu de dirijat procesele economice, cu atît mai mult începe să fie dominată viața economică de faotori stihinici. Practica demonstrează că atunci cînd planul economic nu se bazează pe cunoașterea nevoilor societății, pe studierea cererii pieței interne și externe, pe acțiunea factorilor economici, el riscă să intre în dezacord cu realitatea, să scape de sub control procese economice importante. 
Studierea aprofundată a vieții, a feno
menelor și proceselor noi, reprezintă 
principala condiție a unei juste condu
ceri și planificări economice.De aceea, în întreaga activitate de planificare, în analiza proceselor producției, reproducției și repartiției, a corelațiilor dintre ramuri, în stabilirea unor măsuri pentru influențarea activă a ritmului și calității producției și circulației — este 
necesară utilizarea multilaterală a fac
torilor economici, folosirea în interesul 
societății socialiste a acțiunii legii va
lorii. In acest scop, proiectul de Directive stabilește măsuri pentru perfecționarea folosirii unor asemenea pîrghii cum sînt sistemul financiar, creditul, beneficiul, sistemul de prețuri, pentru gospodărirea judicioasă a fondurilor materiale și bănești, eliminarea cheltuielilor nerațio- nale din punct de vedere economic pentru ridicarea eficienței întregii activități economice.Unii teoreticieni contrapun în mod greșit categoriile valorice caracterului planificat al economiei socialiste. în legătură cu aceasta trebuie să subliniem că nu putem împărtăși teoriile după care economia socialistă ar trebui să se autoregleze. în mod spontan, pe baza fluctuațiilor pieței libere. Manifestările stihinice ale legii valorii, încercarea de a lăsa exclusiv pe seama pieței afirmarea nevoii sociale și reglementarea proporțiilor producției, precum și a repartiției, supun economia unor forțe instabile și necontrolabile, determină puternice perturbați! în reproducția socialistă lărgită. A acc
epta ca economia să se dezvolte de la sine, 
prin mecanismul spontan al legii valorii 
înseamnă a renunța la unul din cele 
mai importante avantaje ale noii orîn
duiri — dirijarea conștientă a economiei 
în scopul folosirii raționale a tuturor 
resurselor țării, al satisfacerii intereselor 
generale ale poporului. (Aplauze).

Una din legitățile generale ale dez
voltării societății este reproducția lărgită. Urmărind cu consecvență înfăptuirea programului său de edificare a societății comuniste în. patria noastră, partidul acordă o deosebită atenție asigurării resurselor necesare acumulării socialiste, condiție esențială a înfăptuirii reproducției lărgite, a dezvoltării rapide a economiei naționale, a progresului multilateral al patriei socialiste, a asigurării bunăstării materiale a celor ce muncesc.Elementul esențial care determină superioritatea unei orînduiri față de cele anterioare pe planul producției de bunuri materiale este productivitatea muncii. 
Lege generală a progresului economic și 
social, ridicarea productivității muncii, 
creșterea eficienței economice capătă o 
deosebită însemnătate în orînduirea so
cialistă. Cu cît este mai mare productivitatea muncii, cu cît bogățiile naționale sînt valorificate la un nivel mai înalt, cu atît se creează posibilități mai mari pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale întregii populații, concomitent cu înfăptuirea în ritm rapid a reproducției lărgite. Marx sublinia că „economia de timp, ca și repartiția planificată a timpului de muncă pe diferite ramuri de producție rămîn prima lege economică a producției colective".Iată, tovarăși, cîteva considerente în legătură cu principiile care au călăuzit conducerea partidului și statului în elaborarea măsurilor de perfecționare a conducerii și planificării economiei, supuse dezbaterii Conferinței Naționale.

în mari unități economice de sine stătă
toare, capabile să rezolve la un nivel 
superior o serie de probleme esențiale ale 
economiei moderne, ale organizării știin
țifice a producției și circulației bunurilor 
materiale, să asigure încadrarea armo
nioasă a întreprinderilor industriale în 
mecanismul economiei naționale. Acest proces, care în țările capitaliste se realizează în convulsiile luptei de concurență, prin înfrîngerea și înghițirea celor mai slabi de către cei mai puternici, în țara noastră se înfăptuiește în mod organizat, conștient, în concordanță cu nevoile dezvoltării industriei. în acest scop, proiectul de directive preconizează înființarea unor complexe industriale puternice, care vor reuni în cadrul lor fie întreprinderi din aceeași ramură sau subramură, fie unități din diferite domenii conexe, care concură la realizarea unui produs finit.

Caracteristica de bază a acestor mari 
unități economice este aceea că vor func
ționa pe principiul gestiunii economice 
proprii, vor fi titulare de plan și vor fi 
dotate cu mijloace materiale și bănești 
corespunzătoare, dispunînd de o largă 
autonomie în desfășurarea activității eco
nomice.Preluînd o parte din atribuțiile actuale ale ministerelor, marile complexe economice, centralele industriale vor trebui să asigure organizarea mai bună a specializării producției și a cooperării între diferite întreprinderi, vor controla și îndruma activitatea întreprinderilor componente, se vor preocupa de aprovizionarea lor tehnico-materială ritmică și vor coordona raporturile acestora cu furnizorii și beneficiarii. Primind atribuții importante în domeniul comerțului intern și extern, centralele vor trebui să studieze temeinic cerințele pieții.din țară și din străinătate, sâ cunoască bine perspectivele de dezvoltare a producției, posibilitățile de aprovizionare cu materii prime și materiale și de desfacere a mărfurilor.Centrala va avea de îndeplinit importante atribuții, atît în realizarea la timp și în condiții superioare a planului de investiții, cit și în dezvoltarea și modernizarea producției, în asimilarea produselor noi, în realizarea unor tipuri superioare de mașini și utilaje cu parametrii tehnico-economici ridicați, a unor materiale înlocuitoare, a unui sortiment tot mai variat de mărfuri. Unele din aceste organizații economice mari vor dispune și de institute de cercetări și proiectări proprii, ceea ce le va permite să joace un rol important în asigurarea progresului tehnic, științific și economic.

Realizarea acestui proces de concentrare a producției, crearea unor unități mari, puternice, cu competențe largi, vor degreva ministerele și celelalte instituții centrale de numeroase activități operative, de un însemnat volum de muncă consacrată avizărilor și aprobărilor, per- mițîndu-le să se concentreze asupra problemelor majore din cîmpul lor de activitate, asigurării proporțiilor, nivelelor și ritmurilor de dezvoltare ale ramurilor respective; în concordanță cu cerințele economiei naționale.
Crearea acestui sistem organizatoric în 

industrie va trebui să asigure înlăturarea 
fenomenelor de centralism excesiv, apro
pierea conducerii de producție, mai buna 
folosire a cadrelor de specialiști, a per
sonalului de înaltă calificare de care 
dispune economia noastră. In același 
timp, aceasta dă posibilitatea ridicării 
calității muncii și a răspunderii fiecărui 
minister pentru realizarea politicii parti
dului și statului în ramura respectivă.In prezent activitatea întreprinderilor și ministerelor este organizată pe baza principiului conducerii unipersonale. Acesta nu mai corespunde stadiului actual de dezvoltare a economiei țării noastre, volumului și complexității activității și sarcinilor unei întreprinderi, cu atît mai mult ale unor mari unități industriale. Viața arată că un singur om, oricît de competent ar fi, nu poate asigura singur rezolvarea problemelor atît de complexe pe care le ridică gospodărirea, administrarea și conducerea întreprinderii, centralei sau ministerului. Pentru aceasta 
este necesar să se promoveze forme de 
conducere colectivă care să permită cu
prinderea și rezolvarea multiplelor pro
bleme ale vieții economice, înlăturarea 
arbitrariului în luarea deciziilor, fructifi
carea experienței specialiștilor, a cadrelor 
valoroase din întreprinderi, a masei 
oamenilor muncii. Proiectul de Directive prevede în acest scop înființarea unor organe colective la toate nivelurile de conducere a vieții economice și sociale. Alcătuite din cadre cu funcții de răspundere, din specialiști cu experiență, cer- cercetători, delegați aleși ai oamenilor muncii și reprezentanți ai organelor sindicale, aceste organe de conducere vor avea sarcina să rezolve în mod competent întregul ansamblu de probleme curente și de perspectivă ale activității unităților respective. Organele de condu
cere colectivă au un caracter deliberativ, 
de lucru, nu reprezentativ, formal, fiind 
chemate să ia hotărîri cu valabilitate 
legală în toate problemele esențiale ale 
activității economice. In comitetele de direcție, în consiliile de administrație, în consiliile ministerelor, conducerea colectivă trebuie să se îmbine cu răspunderea fiecăruia pentru sectorul încredințat, precum și pentru hotărîrile adoptate în mod colectiv pentru bunul mers al întregii activități. Exprimînd dezvoltarea continuă a democrației socialiste, perfecționarea relațiilor socialiste de producție, intensificarea participării oamenilor muncii la dezbaterea și rezolvarea problemelor legate de bunul mers al vieții economice, în întreprinderi va juca 
un rol tot mai activ adunarea generală 
a salariaților. în aceste adunări comitetele de direcție ale întreprinderilor vor trebui să prezinte dări de seamă asupra activității conducerii și a rezultatelor muncii, asupra modului . de organizare a producției, a măsurilor luate pentru sporirea continuă a eficienței economice a unității respective, asupra bilanțului

2. Îmbunătățirea planificării eco

nomiei naționale
Pornind de la necesitatea obiectivă a conducerii pe bază de plan a economiei socialiste, partidul acordă o atenție deosebită îmbunătățirii activității de planificare din țara noastră. Pe baza analizei făcute la Congresul al IX-lea al partidului, a sarcinilor și obiectivelor fixate, în ultimii doi ani în această direcție au fost luate o serie de măsuri reflectate cu deosebire în modul de elaborare și în conținutul actualului plan cincinal. Există 

în prezent un progres evident în analiza 
activității economice, se manifestă din 
ce în ce mai multă exigență în elaborarea 
planurilor, în fundamentarea acestora. Trebuie să arătăm, totodată, că în activitatea de planificare se mențin încă unele neajunsuri, stabilindu-se de la centru sarcini de detaliu care frînează inițiativa și îngreunează adoptarea unor măsuri operative în desfășurarea proceselor economice ; se mai întîlnesc cazuri cînd diferite sarcini din planul economiei naționale nu sînt suficient corelate sau fundamentate. 

general, a situației beneficiilor și a modului de repartizare a lor, a recompensării suplimentare a oamenilor muncii pentru eforturile depuse în întreprindere.
Adoptarea noilor forme de organizare 

și conducere a activității industriale va 
face să crească și mai mult rolul maselor 
de oameni ai muncii în viața economică 
a țării, în gospodărirea avuției poporului, 
va ridica la un nivel mai înalt activitatea 
de conducere a industriei noastre so
cialiste. Sîntem convinși că toate cadrele 
din economie vor aplica consecvent și 
vor perfecționa în procesul înfăptuirii 
lor formele și metodele de muncă co
lectivă, măsurile pentru creșterea răs
punderii tuturor oamenilor muncii in 
conducerea societății. (Aplauze)In concordanță cu principiile generale care stau la baza organizării industriei, Directivele prevăd îmbunătățiri în activitatea întreprinderilor de construcții, în specializarea acestora pe domenii și ramuri de activitate, în domeniul transporturilor și telecomunicațiilor, al folosirii mai raționale și eficiente a mijloacelor de transport și telecomunicații de care dispunem, precum și în celelalte ramuri ale economiei naționale. Va trebui ca în cel mai scurt timp și în aceste sectoare să se stabilească măsurile necesare aplicării hotărîrilor pe care le va a- dopta Conferința Națională.Ținînd seama de marea importanță a agriculturii în economia națională, partidul nostru a adoptat, după cum se știe, in perioada care a trecut de Ia Congresul al IX-lea, o serie de măsuri îndreptate spre modernizarea producției agricole și îmbunătățirea conducerii și planificării acestei ramuri. Printre acestea, merită subliniate măsurile pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, pentru mai buna organizare și profilare a organelor agricole de stat, pentru crearea organizațiilor proprii ale țărănimii — uniunile agricole cooperatiste — pentru introducerea noului statut al cooperativelor agricole, precum și pentru îmbunătățirea organizării, finanțării și creditării întreprinderilor agricole de stat.

îndeplinirea marilor sarcini prevăzute 
în planul cincinal pentru creșterea pro
ducției agricole cere aplicarea consec
ventă în viitor a tuturor acestor măsuri 
care își dovedesc în viață justețea și 
viabilitatea. In acest scop este necesar să se ridice nivelul activității Consiliului Superior al Agriculturii, care are datoria să se ocupe îndeaproape de îndrumarea tehnică și de. specialitate a tuturor unităților de producție, acordînd. cea mai mare atenție introducerii cuceririlor științei în producția agricolă. Trebuie asigurată generalizarea rapidă a aplicării hotărîrilor luate de partid și guvern pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor și fermelor agricole, pentru creșterea eficienței economice a întregii noastre agriculturi socialiste de stat. In același timp este necesar să se urgenteze îmbunăliîțirea activității stațiunilor de mașini și tractoare.Sarcini de mare importanță revin U- niunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, tuturor unităților cooperatiste în îndrumarea activității cooperativelor de producție, în coordonarea și unirea eforturilor țărănimii pentru sporirea producției agricole, în interesul creșterii avuției obștești, a nivelului de trai al țărănimii, al întregii economii naționale.

Măsurile de perfecționare a planifică
rii economiei naționale urmăresc întă
rirea rolului planului în dirijarea pro
ceselor social-economice, ținînd seama 
de necesitățile și posibilitățile econo
miei, precum și de tendințele dezvoltării 
economice pe plan mondial.îmbinarea activității de planificare curentă cu cea de perspectivă, asigurarea continuității planificării constituie un imperativ esențial al unei juste dirijări a economiei naționale, aceasta trebuind să reflecte atît cerințele de moment, cît și tendințele fundamentale de durată ale progresului economic și social. După cum se știe, producția și reproducția constituie un proces continuu, unic și neîntrerupt ; de aceea, urmînd cursul firesc al proceselor, economice, planurile trebuie să fie legate organic între ele, să derive unui din celălalt. Numai astfel se pot

(Continuare in pag. a TV-a)



RAPORTUL PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a IlI-a)evita discontinuitățile și disproporțiile în dezvoltarea ramurilor economiei naționale.Așa cum prevăd Directivele, în sistemul nostru de planificare elaborarea planului cincinal, defalcat pe ani și unități economice, se va face concomitent cu schițarea liniilor generale de dezvoltare pe o perioadă de încă 5 ani. asigurîn- du-se astfel, în permanență, perspectiva dezvoltării economiei pe 10 ani și o legătură organică a planurilor cincinale între ele. Pentru unele domenii va fi necesar să se elaboreze studii chiar pe perioade mai îndelungate. Aceasta creează premisele pentru pregătirea din timp a tuturor măsurilor în vederea elaborării planurilor cincinale, precum și a realizării optime a obiectivelor lor. Aceste principii, care stau la baza lucrărilor de elaborare a planului pe perioada 1971—1975 și a liniilor principale ale dezvoltării economiei naționale pentru perioada 1976—1980. vor trebui să constituie o regulă în întreaga activitate viitoare de planificare. Ansamblul de lucrări cu privire la elaborarea cincinalului și a liniilor directoare pentru perioada pînă în 1980 se face sub conducerea directă a Comisiei centrale de partid și de stat. O- rientările cu caracter general asupra direcțiilor de dezvoltare a economiei naționale în perspectivă, stabilite de conducerea partidului și statului, ajută organele economice centrale și unitățile de producție în elaborarea propunerilor cu privire la ritmurile și proporțiile dezvoltării în fiecare întreprindere, ramură și sector de activitate. Confruntarea largă a celor mai competente opinii ale specialiștilor, stabilirea cu aproximativ doi ani înainte a prevederilor de dezvoltare pentru viitorul cincinal vor crea condiții pentru punerea în valoare la un nivel mai înalt a posibilităților de dirijare uni- j tară de care dispune economia noastră socialistă.

Accentul principal în munca de plani
ficare va cădea în viitor pe unitățile e- 
conomice, pe activitatea de elaborare a 
propunerilor de plan de către întreprin
deri și centrale, nucleele de bază ale eco
nomiei naționale, care cunosc cel mai 
bine potențialul și rezervele de care dis
pun, posibilitățile de creștere în ritm 
susținut a producției de bunuri materia
le. în felul acesta principiul fundamental 
al planificării economiei naționale va fi 
elaborarea planului de jos în sus. îmbi
narea strînsă a studiilor și propunerilor 
unităților economice cu acelea ale orga
nelor centrale de conducere care au vi
ziunea de ansamblu a economiei.

Caracteristica muncii de planificare va 
consta în faptul că planul central va cu
prinde un număr restrîns de indicatori 
care vor exprima obiectivele esențiale ale 
economiei naționale, permițînd partidului 
și statului să păstreze în mîinile lor prin
cipalele instrumente de conducere a pro
ceselor economice, asigurind în același 
timp dezvoltarea inițiativei unităților de 
producție. Planurile ministerelor — parte integrantă a planului central — vor cuprinde, de asemenea, un număr restrîns

3. Sistema! de aprovizionare
și desfacereRealizarea unei aprovizionări ritmice, capabilă să satisfacă prompt nevoile producției, este o condiție vitală pentru desfășurarea armonioasă și continuă a întregii activități economice.Aprovizionarea tehnico-materială prezintă la noi. in momentul de față, serioase neajunsuri datorită defecțiunilor sistemului organizatoric, a defecțiunilor existente în relațiile contractuale dintre întreprinderi, amplasării neraționale pe teritoriu a bazelor de aprovizionare și desfacere care duce la transporturi nejustificat de lungi. încrucișarea circulației mărfurilor, la apariția frecventă a întîrzierilor în aprovizionare. Numărul mare de verigi intermediare care condiționează repartițiile de materiale pentru întreprinderi, sistemul complicat de avizare și aprobare a comenzilor îngreunează și mai mult satisfacerea rapidă a nevoilor întreprinderilor, precum și redistribuirea materialelor și utilajelor a- flate in stocuri. Asigurarea unei aprovizionări ritmice a tuturor întreprinderilor impune cunoașterea exactă a necesităților producției, investițiilor, a cerințelor pieței interne și a livrărilor pentru piața externă în acest scop este necesar ca la 

alcătuirea planului de aprovizionare să 
se acorde o mai mare atenție fundamen
tării sale temeinice, astfel incit să se asi
gure satisfacerea la timp a tuturor ne
voilor economiei naționale, îmbunătățirea 
activității centrale de coordonare a între
gului sistem de aprovizionare și desfa-

4. Rolul sistemului financiar-bancarIn cadrul măsurilor supuse aprobării Conferinței Naționale în scopul ridicării eficienței economice în toate sectoarele de activitate, un loc central ocupă propunerile cu privire la mai buna utilizare în economia noastră a finanțelor și creditului.Proiectul de Directive supus dezbaterii Conferinței prevede măsuri pentru îmbunătățirea organizării sistemului financiar-bancar, pentru ridicarea rolului controlului financiar în viața economică, pentru mai buna întocmire și urmărire a planului financiar centralizat. Se pre
vede lărgirea sferei de folosire a credi
tului în finanțarea activității economice, 
dezvoltarea relațiilor directe dintre în
treprinderi și unitățile bancare, trata
rea diferențiată pe calea creditului și do- 
bînzilor a întreprinderilor cu rezultate 
bune față de cele care desfășoară o ac
tivitate nesatisfăcătoare. Sistemul de finanțare a întreprinderilor trebuie să creeze condiții pentru creșterea rolului beneficiului, creditului și dobinzilor în activitatea economică, pentru folosirea cu răspundere sporită a fondurilor proprii 

de indicatori privind proporțiile dezvoltării ramurilor respective, orientarea și coordonarea activității centralelor și întreprinderilor potrivit intereselor generale ale economiei.In munca de planificare a unităților economice de bază, pornindu-se de la numărul restrîns de indicatori centrali primiți, întreprinderile și centralele vor a- dăuga o serie de indicatori suplimentari irppuși de necesitățile conducerii și organizării procesului de producție, de realizarea tuturor sarcinilor cantitative și calitative ce le revin.Puterea de acțiune a planului se bazează pe caracterul obligatoriu al sarcinilor stabilite. După dezbaterea largă a propunerilor de plan și după aprobarea lor de către forurile superioare ale partidului și statului, planul devine lege, iar prevederile sale capătă caracter obligatoriu pentru toate întreprinderile și instituțiile, pentru toți oamenii muncii. Atunci cind viața o cere se pot aduce anumite corecturi prevederilor inițiale ale planului, de către forurile care l-au aprobat, potrivit unor anumite reguli și competențe.
Vna din problemele majore ale plani

ficării este asigurarea repartizării rațio
nale, armonioase a forțelor de producție 
pe întregul teritoriu al țării în politica de amplasare a noilor obiective economice va trebui să se continue cu fermitate orientarea dată în actualul cincinal, de a asigura repartizarea forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, dezvoltarea armonioasă economică, socială, culturală a tuturor regiunilor, aceasta constituind o parte inseparabilă, esențială, a operei de edificare a socialismului în România, de făurire a condițiilor pentru trecerea la societatea comunistă. 
(Aplauze).

Perfecționarea planificării economice 
impune îmbunătățirea continuă a activi
tății Comitetului de Stat al Planificării, care trebuie să elaboreze prognoze și studii economice de perspectivă, să se preocupe permanent de descoperirea și valorificarea tuturor rezervelor economiei, să asigure.proporțional ita tea între toate ramurile economice, echilibrul între producție, acumulare și consum, echilibrul monetar și valutar, să coordoneze întreaga activitate de planificare, să alcătuiască proiectul planului central și să urmărească înfăptuirea consecventă a obiectivelor dezvoltării armonioase și mereu ascendente a economiei naționale.Toate măsurile și prevederile cu privire Ia perfecționarea planificării economiei naționale, studierea mai aprofundată a cerințelor și posibilităților economice. îmbunătățirea metodologiei de elaborare a planului, creșterea rolului Unităților economice de bază în munca de planificare trebuie să aibă drept urmare ridicarea la un nivel calitativ superior a întregului proces de conducere și dirijare conștientă a construcției economice, să creeze condiții pentru mai buna valorificare a marilor rezerve de care dispune economia noastră națională, pentru dezvoltarea ei rapidă, echilibrată, pentru creșterea nivelului de viață al poporului. (Aplauze). 

cere, urmărirea permanentă a situației 
stocurilor și utilizarea lor judicioasă. Se impune o mai rațională repartizare a bazelor și depozitelor de aprovizionare și desfacere pe întreg teritoriul țării și în funcție de specificul fiecărei ramuri, de volumul și nomenclatorul produselor, de legăturile dintre întreprinderile producătoare și cele consumatoare.Ținînd seama de atribuțiile sporite ce se preconizează a fi date centralelor industriale și întreprinderilor în domeniul aprovizionării și desfacerii, este necesar să se extindă relațiile contractuale directe între producător și consumator. O atenție deosebită va trebui acordată dezvoltării contractelor de lungă durată mai ales da produsele care fac obiectul unor relații permanente sau care au un ciclu lung de fabricație.Ministerele, organele locale, întreprinderile vor trebui să dispună de mai multă independență în producerea unor materiale necesare activității economice, să acorde mai multă atenție valorificării resurselor interne și atragerii lor în circuitul producției, pentru îmbunătățirea generală a aprovizionării tehnico-mate- riale.Este necesar să se urmărească rezolvarea în timpul cel mai scurt a acestor probleme care prezintă importanță deosebită pentru îndeplinirea planurilor de stat, pentru satisfacerea la un nivel mai înalt a cerințelor economiei noastre naționale.

și împrumutate, pentru perfecționarea gestiunii economice.Finanțarea investițiilor se va asigura din resurse bugetare, din mijloacele proprii ale unităților economice și prin credite bancare.Investițiile pentru construirea de noi întreprinderi, combinate și uzine, precum și cele pentru dezvoltări de o amploare mai mare ale întreprinderilor existente vor fi finanțate și în viitor de la bugetul statului. In felul acesta statul socialist dirijează în mod centralizat marile eforturi materiale de construcție economică, direcțiile principale ale înfăptuirii planului de investiții de care depinde progresul rapid al țării noastre.Investițiile de valoare mai mică cuprinse în planul de stat vor fi finanțate pe calea creditelor bancare. Pentru executarea unor investiții productive mici, dar de mare urgență, întreprinderile vor dispune și de fonduri proprii, putînd folosi, de asemenea, în continuare, credite pentru mica mecanizare.Cea mai mare parte a necesarului de mijloace bănești pentru activitatea de

producție va fi asigurată prin credite bancare, iar întreprinderile care își încheie activitatea cu rezultate bune vor putea să-și mărească fondurile proprii pe seama reținerii unei părți din beneficiile realizate.
Extinderea sferei creditului bancar, 

constituirea și folosirea fondurilor cu
rente de către întreprinderi și centrale 
vor mări răspunderea acestora în elabo
rarea planurilor de producție și de in
vestiții, în estimarea nevoilor financiare, 
în elaborarea măsurilor care angajează 
activitatea lor prezentă și viitoare. In același timp, aceasta va facilita satisfacerea operativă a cerințelor curente de fonduri ale întreprinderilor, simplificînd relațiile financiare din economie.O dată cu introducerea acestui sistem de finanțare a activității de producție și de investiție este necesar să se ia măsuri pentru întărirea controlului financiar- bancar asupra utilizării mijloacelor materiale și bănești din economie. Este un imperativ esențial al mersului nostru înainte ca toate eforturile materiale și financiare ale economiei să se îndrepte spre acțiunile cu cea mai înaltă eficiență economică, care să corespundă unor nevoi reale ale societății, să contribuie la creșterea continuă a acumulărilor socialiste. Criteriul suprem care trebuie să primeze în activitatea acestor organe este acela al gospodăririi raționale a resur-
5. Îmbunătățirea sistemului de formare 

a prețurilorUn rol de mare importanță pentru perfecționarea activității economice, pentru ridicarea eficienței producției și circulației, pentru buna funcționare a întregului mecanism economic și social îl are îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor. Unul din neajunsurile principale ale sistemului de prețuri din țara noastră constă în faptul că o serie de prețuri se stabilesc fără a se ține seama de cheltuielile sociale încorporate în produsele respective, desconsideră criteriile legii valorii care continuă să acționeze, într-o formă sau alta, în orice economie bazată pe producția de mărfuri. Or, numai în cadrul unor prețuri just stabilite, întreprinderile au posibilitatea să acționeze pentru reducerea prețului de cost, pentru creșterea rentabilității și înlăturarea pierderilor la unele produse.
Problema hotărîtoare, de fond, în legă

tură cu situația prețurilor în economia 
noastră este scăderea continuă a cuan
tumului cheltuielilor de producție, a con
sumului de materiale și forță de muncă, 
creșterea productivității muncii, a căror 
urmare trebuie să fie reducerea continuă 
a prețului de cost — elementul funda
mental de care depinde eficiența întregii 
economii. Aceasta este singura cale de scădere a prețurilor de vînzare, de înfăptuire a politicii partidului de ridicare a nivelului de trai al populației, de creștere a salariului real, de satisfacere toț mai largă a cerințelor materiale și spirituale ale maselor populare.Ani de-a rindul s-a susținut în mod greșit că în societatea socialistă prețul nu mai are o funcție economică importantă, el putînd fi stabilit de organele de stat la liberul arbitru, independent de cuantumul cheltuielilor sociale. Asemenea teorii nu pot avea decît consecințe negative în viața economică, în întreaga operă de construire a socialismului. întreprinderile nu pot fi cointeresate să depună eforturi pentru lichidarea pierderilor, . pentru reducerea consumurilor, pentru obținerea de beneficii, în condiți-
6. Ridicarea eficienței economice — 

sarcină centrală în etapa actuală
Stimați tovarăși.Principalul obiectiv pe care îl urmărim prin înfăptuirea măsurilor de perfecționare a conducerii, organizării și planificării economice este asigurarea condițiilor pentru creșterea continuă a eficienței activității productive în toate ramurile și întreprinderile.In anii construcției socialiste am obținut succese de seamă în valorificarea resurselor materiale și de muncă ale țării. Industria și celelalte ramuri cunosc ritmuri înalte de dezvoltare, an de an activitatea economică se soldează cu realizări tot mai bune, cu însemnate acumulări bănești. Comparînd însă rezultatele noastre cu realizările cele mai bune pe plan mondial, constatăm că la noi există încă importante rămîneri în urmă tocmai la asemenea indicatori economici fundamentali cum sînt productivitatea muncii, consumurile de materiale, prețul de cost, rentabilitatea. De aceea, asigurind și în viitor un ritm rapid de creștere a volumului producției materiale este imperios necesar să ne preocupăm într-o măsură sporită de eficiența întregii economii, întreprinderile noastre trebuie să producă mai ieftin, să fabrice mărfuri de calitate superioară, să obțină beneficii crescînde; numai astfel vom reuși ca marele efort de construcție pe care l-am depus pînă acum și pe care îl continuăm să dea roade tot mai mari, în interesul societății, al bunăstării poporului.Concepția după care una din laturile superiorității economiei socialiste ar fi faptul că aceasta își poate permite să finanțeze timp îndelungat producții nerentabile contravine în mod flagrant cerințelor dezvoltării noii orînduiri, este expresia unei viziuni economice rudimentare. încălcarea principiilor rentabilității nu poate să nu se răsfrîngă mai devreme sau mai tîrziu, în mod negativ, asupra e- ficienței economiei naționale în ansamblu, asupra dezvoltării generale a societății. In orînduirea socialistă rentabilita

tea nu mai este o chestiune privată a 
diferitelor întreprinderi, ci o problemă 
fundamentală a întregii societăți. Orice 
activitate economică trebuie să cores
pundă unor cerințe concrete ale socie
tății, să răspundă unor nevoi reale ale 
vieții materiale și spirituale a oamenilor, 

selor economiei naționale; al necesității ca toate fondurile materiale și bănești să contribuie la dezvoltarea și înflorirea continuă a societății noastre socialiste.
Perfecționarea activității financiare și 

de credit, ridicarea rolului acestuia în 
viața economică impun reorganizarea sis
temului nostru bancar. Crearea unor bănci specializate pe ramuri — așa cum se arată în proiectul de Directive — permite o analiză mai largă a solicitărilor de credite, face posibilă o rezolvare operativă a acestora, asigură un control mai cuprinzător asupra utilizării fondurilor și o legătură directă, mai simplă, între bănci și întreprinderi.

O dată cu aplicarea acestor măsuri este 
necesar ca Banca Națională să-și exer
cite în condiții mai bune funcțiile sale 
de instituție bancară centrală. Ea va trebui să răspundă de realizarea întregii politici de credit, monetare și valutare a statului, să îndrume și să coordoneze activitatea bancară din întreaga țară, precum și întreaga circulație bănească din economie, să controleze modul în care băncile specializate administrează fondurile puse la dispoziție în concordanță cu interesele generale ale economiei naționale.In condițiile în care o parte din resursele financiare rămîn la dispoziția întreprinderilor și centralelor, iar activitatea de creditare se va desfășura prin mai multe bănci, se impune perfecționarea 
modalității de elaborare și urmărire a 
planului financiar centralizat — princi
pala balanță financiară de sinteză a eco
nomiei — care să permită cunoașterea 

situației finanțelor țării, a potențialului 
economiei naționale. în viitor, planul financiar centralizat al statului va fi întocmit de Ministerul Finanțelor împreună cu Comitetul de Stat al Planificării.

în asigurarea folosirii integrale, cu re
zultate maxime, a potențialului economic 
al țării. în apărarea și dezvoltarea avutu
lui obștesc, o contribuție de prim ordin 
trebuie să aducă controlul financiar. De aceea se impune îmbunătățirea activității de control financiar, perfecționarea organizării aparatului de control, delimitarea mai precisă a atribuțiilor sale, creșterea răspunderii Ministerului Finanțelor ca organ central de coordonare și orientare unitară a controlului financiar pe toate treptele economiei.

ile în care, oricît de scump ar produce, statul suportă diferența de la buget, fixează prețuri artificiale, sub cheltuielile reale de producție.Existența unor prețuri nefundamentate din punct de vedere economic îngreunează în mod considerabil analiza conținutului de cheltuieli sociale încorporate în produse, stînjenește lupta pentru ridicarea productivității muncii sociale, pentru scăderea consumurilor materiale în producție, împiedică estimarea reală a rezultatelor activității fiecărei întreprin
deri. Proiectul de Directive prevede mă
suri pentru a se pune capăt cu hotărîre 
acestei stări de lucruri, pentru așezarea 
prețurilor produselor pe criterii econo
mice, în funcție de cheltuielile sociale de 
producție, atît în ramurile producătoare 
de mijloace de producție, cît și in cele 
de bunuri de consum.Se preconizează, de asemenea, o mai mare mobilitate și operativitate în modul de stabilire a prețurilor, de modificare a lor corespunzător schimbărilor survenite în procesul de producție, fără a se lăsa aceasta la discreția elementelor stihinice rezultate din jocul liber al pieței.îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor trebuie să asigure, totodată, aplicarea la scara întregii economii a unei politici unitare, pe baza directivelor partidului și statului, a intereselor generale ale societății. Prețurile și tarifele, 
în special prețurile cu amănuntul, pen
tru produsele și serviciile de bază din 
economia națională vor fi stabilite de, 
stat pe pian central, iar în unele cazuri 
se va fixa plafonul maxim al acestor 
prețuri. In același timp statul va stabili prin plan cantitățile obligatorii ce vor trebui produse și desfăcute din sortimentele de mărfuri ieftine, avînd permanent 
în vedere satisfacerea intereselor tuturor 

categoriilor populației consumatoare, 
creșterea continuă a salariului real al 
celor ce muncesc din patria noastră. (Vii 
aplauze).

asigurind în același timp creșterea conti
nuă a avuției naționale, sporirea venitu
lui național.Viața, experiența economică mondială arată că în 1 ridicarea eficienței un rol primordial îl are rotația cît mai rapidă a mijloacelor materiale și bănești, realizarea cu viteză sporită a ciclului bani- marfă-bani. Intensificarea rulajului fondurilor, accelerarea includerii tuturor mijloacelor în circuitul economic vor asigupa fără îndoială o folosire mult mai bună a potențialului productiv al țării, vor îmbunătăți substanțial indicatorii calitativi ai economiei.în mod deosebit trebuie să ne preocupe lichidarea neajunsurilor ce se manifestă în domeniul investițiilor. Durata mare a lucrărilor de construcții generează importante pierderi pentru economie, sustrage pe o perioadă îndelungată fonduri considerabile din circuitul economic, are urmări negative asupra recuperării investițiilor, asupra eficienței reproducției lărgite. Este necesar, de aceea ca, pe 
viitor să concentrăm mijloacele mate
riale, financiare și forța de muncă asu
pra unui număr mai restrîns de obiective 
pentru a asigura mai bine folosirea aces
tui potențial și pentru scurtarea terme
nelor de dare In funcțiune a noilor ca
pacități de producție.Se impune, de asemenea, ca ministerele, centralele și întreprinderile, toate unitățile productive să ia măsuri pentru mai buna folosire a utilajelor, pentru extinderea mecanizării și automatizării proceselor tehnologice, pentru lichidarea irosirii timpului de lucru și a întreruperilor în procesul de producție, pentru creșterea gradului de calificare și utilizare a forței de muncă, pentru perfecționarea organizării producției și a muncii în vederea ridicării continue a productivității muncii sociale.

Una din sarcinile actuale de cea mai 
mare însemnătate a organelor de partid 
și de stat, a unităților economice, a tu
turor oamenilor muncii este îmbunătă
țirea continuă a calității produselor, condiție esențială pentru satisfacerea cerințelor economiei naționale, ale producției și consumului, pentru» ridicarea nivelului de trai al populației, precum și pentru dezvoltarea comerțului nostru exterior, 

intensificarea participării României la diviziunea internațională a muncii.
Principala condiție a valorificării cu 

maximum de randament a potențialului 
nostru tehnico-economic este promova
rea oe scară largă în toate ramurile 
economiei a cuceririlor științei moderne, 
a conducerii economice, perfecționarea 
continuă a organizării producției și a 
muncii. Acțiunea inițiată de partid în cursul acestui an pentru perfecționarea organizării producției și a muncii a determinat o puternică < \ rvescență în toate întreprinderile industriale, o preocupare sporită pentru îmbunătățirea stilului de conducere economică, a scos în evidență o serie de rezerve existente în toate compartimentele activității întreprinderilor. Astfel, au reieșit importante posibilități pentru îmbunătățirea gradului de utilizare intensivă a capacităților, eliminarea locurilor înguste, alcătuirea mai judicioasă a fluxurilor de fabricație. perfecționarea programării producției, raționalizarea transportului intern, organizarea mai bună a locului de muncă. A rezultat, de asemenea, necesitatea unei preocupări sporite pentru utilizarea eficientă a timpului de lucru, prin întărirea disciplinei și delimitarea mai precisă a sarcinilor și atribuțiilor tuturor salariaților. prin normarea științifică a muncii.în cursul acestui an, o dată cu efectuarea unor temeinice analize și studii în vederea dezvăluirii rezervelor interne ale întreprinderilor industriale, au fost adoptate și măsuri pentru punerea lor în valoare. Aplicarea acestor măsuri a contribuit la depășirea simțitoare a sarcinilor planificate pe acest an la producția globală, productivitatea muncii, beneficii. Sint în curs de elaborare propuneri pentru valorificarea acestor rezerve, ceea ce va duce la o creștere substanțială a prevederilor planului cincinal pentru următorii 3 ani. Aș dori să remarc și în fața Conferinței Naționale, deși am subliniat și în plenară, munca bună depusă în această direcție de Ministerul Industriei Ușoare, care a propus un plan suplimentar de producție de circa 11 miliarde lei. Sîntem convinși că va fi realizat și că populația va simți acest supliment de producție pe piață. (Aplauze). Trebuie spus că această preocupare se remarcă la toate ministerele, și sîntem convinși că nici celelalte nu vor rămîne mai prejos decît Ministerul Industriei Ușoare. Le vom aprecia atunci cînd vor face astfel de propuneri.îmbunătățirea organizării producției și muncii constituie o necesitate imperioasă nu numai în industrie, ci în toate ramurile economiei naționale Se impune ca această acțiune să fie extinsă în con- strucții-mor.taj, în transporturi, în agricultură și comerț, în activitatea de prestări de servicii și în alte sectoare, astfel îneît fiecare întreprindere să fie organizată și condusă pe baze raționale, cu maximum de eficiență.Esențială în reușita acțiunii de perfecționare a organizării producției și muncii este studierea tuturor laturilor procesului de producție și în special a punctelor critice existente în organizarea internă a întreprinderilor. Ministerele, organele centrale, unitățile de producție trebuie să se ocupe de perfecționarea organizării producției și muncii nu ca de o problemă de campanie, ci ca de un proces continuu, determinat de condiții obiective de schimbările care tregii vieți economice și sociale.
7. Promovarea si pregătirea cadrelorîn perioada construcției socialiste, datorită unei ample și perseverente activități desfășurate de partidul și statul nostru, a fost format un mare număr de cadre destoinice de conducere economică din rândurile clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, din rîndul oamenilor muncii de toate naționalitățile.

Pe măsura dezvoltării economiei și cul
turii, a înaintării țării noastre pe calea 
progresului, rolul cadrelor capătă o im
portanță sporită in întreaga viață socială. Marile cuceriri ale civilizației moderne, descoperirile științifice, perfecționarea tehnicii sînt rodul minții și mîinilor o- mului — creatorul tuturor bunurilor, a tuturor valorilor materiale și spirituale ale societății. însemnatele sarcini pe care partidul le pune azi în fața poporului, perfecționarea conducerii și planificării economiei, dezvoltarea cercetării științifice și aplicarea rapidă a rezultatelor sale, organizarea superioară a producției și a muneji, creșterea eficienței economice în toate ramurile nu se pot înfăptui fără munca entuziastă a tuturor cetățenilor patriei. De aceea, activitatea de 
recrutare, promovare și calificare a ca
drelor pentru toate sectoarele vieții so
ciale, este una din îndatoririle de prim 
ordin ale partidului și statului, ale între
gii societăți. în stadiul de dezvoltare în care ne găsim, mersul înainte depinde în mod hotărîtor și nemijlocit de calitatea și competența oamenilor, de capacitatea lor de a stăpîni mijloacele de producție mereu mai perfecționate, de priceperea de a administra bogățiile țării, avuția națională, de receptivitatea la tot ce e nou și înaintat, de puterea de a ține pasul cu progresul mondial.Este cunoscut faptul că într-o serie de sectoare principale ale economiei naționale se resimte lipsa de forță de muncă, de cadre calificate. Aceasta se datorește, desigur, în primul rîrjd, procesului vertiginos de dezvoltare a tuturor ramurilor economice, precum și insuficientei preocupări manifestate în trecut în unele domenii pentru pregătirea cadrelor necesare. în același timp, o cauză importantă a acestei stări de lucru rezidă în modul defectuos de repartizare a cadrelor, în distribuirea insuficient de echilibrată a acestora între sectoarele de bază ale economiei și cele auxiliare, între sfera producției și cea a muncii administrative. Este necesar ca în viitor, paralel cu măsurile pentru calificarea cadrelor cerute de desăvîrșirea construcției socialiste, să se asigure cu prioritate nevoile de cadre ale principalelor sectoare de producție a bunurilor materiale ale societății, ale muncii de proiectare și cercetare științifică, precum și ale altor compartimente de care depind creșterea avuției naționale, progresul rapid al patriei noastre.Folosirea cu maximum de randament a noilor instalații și mașini cu care sînt dotate întreprinderile. perfecționarea procedeelor tehnologice modeme, folosirea noilor surse de energie impun un înalt nivel de pregătire a forței de muncă din industrie, o temeinică pregătire de
8. Colaborarea și 

nomică și tehnico-științifică 
internaționalăExpresie a cerințelor obiective ale progresului contemporan, colaborarea și cooperarea economică, tehnico-științifică și culturală internațională au un rol tot mai important în viața economică și so- 

au loc permanent in structura și calitatea mijloacelor de producție, în calificarea forței de muncă, în evoluția nevoilor societății, ca de o sarcină căreia trebuie să i se acorde o atenție neslăbită zi de zi.Trăsătura caracteristică a revoluției tehnico-științifice contemporane este împletirea tot mai strînsă a științei cu producția, aplicarea rezultatelor cercetării științifice în industrie, agricultură, transporturi, în toate ramurile economiei, în organizarea și dirijarea producției și a proceselor economice. De aceea este necesar să se pună un accent deosebit pe promovarea progresului tehnic în toate sectoarele activității productive, pe modernizarea uneltelor de producție și a proceselor tehnologice, care asigură importante economii de muncă socială.Avînd in vedere rolul uriaș pe <are îl joacă știința în societatea contemporană, partidul acordă o mare atenție dezvoltării activității de cercetare știnți- fică în țara noastră, progresului științei românești în pas cu cuceririle științei mondiale. Crearea Consiliului Național al Cercetării Științifice — ca organ de stat însărcinat să coordoneze întreaga activitate de cercetare — elaborarea pentru prima dată a unui program de perspectivă a cercetării științifice cuprinzînd perioada 1966—1970 au creat cadrul favorabil unei mai eficiente concentrări a forțelor noastre științifice spre direcțiile de care depinde mersul înainte al economiei și culturii românești. Expe
riența acumulată în această perioadă 
evidențiază necesitatea continuării mă
surilor de perfecționare a formelor or
ganizatorice ale cercetării științifice, a 
îndrumării și coordonării activității de 
cercetare, în vederea creșterii contribu
ției oamenilor de știință la soluționarea 
problemelor tot mai complexe ale desă- 
vîrșirii construcției socialiste.Este necesar să înțelegem, tovarăși, că trebuie pus capăt o dată actualei fărî- mițări a activității de cercetare, împărțirii forțelor științifice la Academie, la ministere, în îr.vățămînt și să le unim pentru a rezolva mai rapid cerințele legate de mersul înainte al economiei noastre. Noi avem oameni de știință minunați ! Unindu-și eforturile, ei ar putea soluționa de cîteva ori mai iute problemele la care lucrează în prezent în mod dispersat 3—4 institute sau cercetători izolați. Lucrăm într-o economie socialistă și vorbim mult despre aceasta, de aceea, Intr-adevăr, și aici trebuie să realizăm o conducere planificată și conștientă. Fiind vorba de știință, cu atît mai mult aici trebuie să acționeze și conștiința și planificarea. (Aplauze).Este necesară unirea eforturilor tuturor institutelor de cercetare — a laboratoarelor uzinale, a institutelor departamentale și din cadrul centralelor industriale, ale Academiei Republicii Socialiste România și din învățămîntul superior, a tuturor forțelor științifice, în vederea rezolvării problemelor majore legate de progresul tehnic în economie, de creșterea potențialului nostru material, de satisfacerea cerințelor mersului înainte al României pe calea socialismului.îmbunătățirea muncii științifice impune perfecționarea organizării rețelei unităților de cercetare și a sistemului de finanțare a acestei activități, legarea ei mai strînsă de nevoile producției, ale în
specialitate a tuturor cadrelor care lucrează în economie. Schimbarea conținutului calitativ al muncii, ca urmare a mecanizării, automatizării și chimizării producției, solicită tuturor lucrătorilor ample cunoștințe din cele mai diferite domenii ale științei. Economia națională cere tot mai mulți tehnicieni și ingineri cu vaste cunoștințe de specialitate, la curent cu evoluția tehnicii mondiale, bine pregătiți în problemele organizării științifice a producției și a muncii.Societatea noastră cere cadre de conducere cu înalte cunoștințe de specialitate și politice, devotate fără margini cauzei socialismului și comunismului. Munca depusă de peste 20 de ani pentru formarea cadrelor se simte din plin în toate sferele de activitate. Sîntem convinși că efectele acestei munci se vor resimți și mai mult în viitor, în toate domeniile activității sociale, că toate cadrele își vor face cu prisosință datoria față de clasa muncitoare, față de popor. (A- 
plauze puternice).

Pentru asigurarea nevoilor de cadre 
în continuă creștere și lichidarea lipsu
rilor existente în acest domeniu a fost 
elaborat un program de pregătire a mun
citorilor calificați, a specialiștilor cu pre
gătire medie $1 superioară pentru Coate 
sectoarele vieții economice și sociale pină 
în anul 1980 Anul acesta a fost supusă unei largi dezbateri dezvoltarea învăță- mîntului superior, care conține propuneri menite să orienteze pregătirea viitorilor absolvenți, în așa fel îneît aceștia să poată ține pasul cu exigențele în continuă schimbare ale economiei naționale. In vederea înfăptuirii hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului au fost, de asemenea, elaborate măsuri privind dezvoltarea învățămîntului de cultură generală, profesional și tehnic, care vor fi date publicității. Măsurile preconizate în acest domeniu urmăresc trecerea la învățămîntul general de 10 ani, extinderea și diversificarea învățămîntului tehnic și profesional, care vor duce la pregătirea unui număr sporit de cadre calificate pentru economie, ridicarea pe o treaptă mai înaltă a nivelului de cultură al întregului popor.

Tovarăși,O parte din măsurile îndreptate spre perfecționarea conducerii, planificării și organizării economice pe care le-am expus aici sînt de pe acum în curs de experimentare într-o serie de întreprinderi, permițîndu-ne să tragem concluzii cu privire la viabilitatea lor practică, la modul de integrare a acestora în mecanismul economiei naționale. Aplicarea 
măsurilor preconizate de proiectul de Di
rective al Comitetului Central va con
tinua în anii viitori perfecționîndu-se ne
contenit în procesul verificării lor con
crete, astfel incit generalizarea lor in 
Întreaga economie să se poată Încheia în 
cursul anului 1970 și trecind Ia noul plan 
cincinal să putem introduce toate aceste 
măsuri tn întreaga noastră societate.

cooperarea eco-

cială a tuturor țărilor. Schimburile economice multilaterale, precum și cooperarea în producție între țări contribuie
(Continuare în pag. a



RAPORTUL PREZENTATDE TOVARĂȘULINICOLAE CEAUȘESCU
(Vrmare din pag. a TV-a)la o mai bună valorificare a potențialului material și uman al fiecărei națiuni, la mai buna cunoaștere și înțelegere reciprocă între popoare, servind cauzei păcii și securității internaționale.Pornind de la aceste considerente principiale și aplicînd cu consecvență^o politică de dezvoltare complexă și în ritmuri susținute a economiei naționale, de sporire a eficienței în toate domeniile producției materiale, partidul și guver

nul acordă o atenție deosebită cooperării 
economice, tehnico-științifice și cultu
rale cu toate țările, fructificării avanta
jelor participării active a României la 
diviziunea internațională a muncii.Construcția noii orinduiri se desfășoară în condițiile favorabile ale existenței sistemului mondial socialist, ale colaborării și întrajutorării tovărășești dintre statele acestui sistem, care exercită o influență pozitivă asupra mersului înainte al fiecărei țări socialiste. Superioritatea cola
borării dintre statele socialiste constă în 
faptul că ea permite înflorirea tuturor 
țărilor, indiferent de stadiul dezvoltării 
lor economice, îmbină interesele fiecă
rei țări în parte cu interesele generale 
ale sistemului socialist mondial.întemeindu-se pe unitatea țelurilor fundamentale, pe comunitatea orînduirii sociale, pe idealul comun al socialismului, comunismului și păcii, legăturile de cooperare și colaborare economică și teh- nico-științifică frățească între țările socialiste prezintă o mare importanță pe plan internațional. Relațiile de tip nou instaurate între statele socialiste nu au precedent în istorie ; ele s-au format o dată cu crearea sistemului socialist mondial. avînd un caracter diametral opus celor statornicite de secole în lumea burgheză, bazate pe dreptul celui puternic asupra celui slab. Afirmîndu-se ca un mod nou de conlucrare între state libere și suverane, relațiile între țările socialiste sînt menite să ofere un model de raporturi echitabile între popoare în lumea contemporană. Desigur, în mod fi
resc, relațiile dintre țările socialiste par
curg un proces de perfecționare, conți
nutul cooperării și colaborării îmbogățin- 
du-se continuu, potrivit condițiilor 
dezvoltare a fiecărei țări, cerințelor în
tăririi sistemului mondial socialist.Pornind de la rolul pe care-1 au aceste legături în întărirea potențialului economic, al fiecărei țări, și al sistemului socialist în ansamblul său, România a dezvoltat și dezvoltă continuu relațiile de colaborare și schimburi economice și tehnico-științifice cu toate statele socialiste. In 'acest spirit țara noastră dezvoltă legăturile economice, tehnice șt științifice cu statele membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, potrivit prevederilor statutare și principiilor fundamentale ale raporturilor dintre țările socialiste.

Totodată, pc măsura dezvoltării sale e- 
conomice, țara noastră extinde schimbu
rile multilaterale cu alte state avînd o- 
rînduiri sociale diferite. In ultimii ani, relațiile economice, schimburile comerciale, colaborarea științifică și culturală 
a României cu țările din vestul Europei, ca și de pe alte continente, s-au lărgit și intensificat în interesul tuturor părților, al cauzei progresului și păcii în lume. 
Țara noastră dezvoltă continuu relațiile 
de colaborare prietenească cu țările în 
curs de dezvoltare, sprijină eforturile lor 
îndreptate spre apărarea independenței 
naționale, spre dezvoltarea de sine stătă
toare pe calea 
social, împotriva 
colonialismului.Ținînd seama tot mai mare a tehnico-științifice în condițiile adîncirii continue a diviziunii internaționale a muncii și ale revoluției tehnico-științifice contemporane, Comitetul Central al part’dufui a stabilit în cursul acestui an

de

progresului economic și 
imperialismului și neo-de rolul și importanța cooperării economice și

IV. CREȘTEREA VENITULUI 
Șl RIDICAREA NIVELULUI

NATIONAL 
DE TRAI

Stimați tovarăși.Incă de la înființarea sa, partidul și-a consacrat energia și puterea de luptă făuririi unei societăți eliberate de exploatare și asuprire, împlinirii aspirațiilor de veacuri ale maselor spre o viață mai bună, liberă și demnă, spre afirmarea și dezvoltarea nestînjenită a talentelor și aptitudinilor fiecărui om al muncii. Con
tinua îmbunătățire a condițiilor de viață 
materială și spirituală ale ,'poporului 
reprezintă scopul suprem, al întregii ac
tivități politice și organizatorice pe care 
a desfășurat-o partidul nostru de Ia 
eliberarea țării, sensul major al planuri
lor de edificare economică și socială pe 
care le-a elaborat, al programului stabilit 
de Congresul al IX-lea.Prosperitatea întregii societăți, gradul de satisfacere a cerințelor materiale și spirituale ale celor ce muncesc, depind în mod direct de mărimea venitului național. Partidul Comunist Român a arătat 
clasei muncitoare, întregului popor că 
sporirea continuă a venitului național nu 
se poate realiza fără importante eforturi 
materiale din partea societății, fără alo
carea 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 ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc.Este știut că acumularea capitalului și dezvoltarea economică a țărilor capitaliste avansate s-au bazat atît pe exploatarea propriului popor cît și pe jefuirea resurselor naturale și umane, a rezultatelor muncii altor popoare. Progresul obținut in creșterea forțelor de producție, în sporirea potențialului economic al puterilor imperialiste a fost plătit tu sudoarea aproape a tuturor popoarelor lumii, printre care și a poporului român, cu prețul unor suferințe incalculabile din partea a milioane și milioane de oameni de pe toate continentele.In opoziție cu practicile ce au dominat 

principii care trebuie să stea la baza extinderii colaborării și cooperării României cu alte țări. în cadrul cooperării 
economice și tehnico-științifice interna
ționale, țara noastră promovează forme 
variate, printre care construirea în co
mun a unor obiective economice, coope
rarea în producție și în domeniul des
facerii, conlucrarea tehnico-științifică în 
legătură cu teme și obiective de interes 
comun și altele.în acest spirit România a adresat propuneri de cooperare statelor socialiste, propuneri care fac obiectul unor discuții bilaterale ; în același timp sînt în curs tratative cu alte țări pentru încheierea unor înțelegeri de cooperare în diferite domenii. Mersul tratativelor cu diferite țări pune tot mai pregnant în evidență posibilitățile mari existente în această direcție, îndreptățește preocupările noastre pentru dezvoltarea cooperării ’ internaționale.

Colaborarea și cooperarea internațio
nală trebuie să servească intereselor 
tuturor părților, să contribuie la crearea 
unei mai mari stabilități în relațiile eco
nomice, să permită o accentuare a spe
cializării în producție și desfacere, să 
faciliteze planificarea economică de pers
pectivă. Un rol deosebit de important îl 
au în această direcție acordurile econo
mice de lungă durată. Țara noastră are asemenea acorduri cu țări socialiste și cu un șir de alte țări, ele constituind o temelie trainică pentru dezvoltarea reciproc avantajoasă, în perspectivă, a schimburilor comerciale. Conducerea partidului și statului consideră necesar ca și în viitor organele noastre economice să acorde atenție extinderii practicii acordurilor de lungă durată cu alte țări. Ele trebuie să studieze cu spirit de răspundere toate posibilitățile existente pentru asigurarea respectării cu rigurozitate a angajamentelor reciproce pe care și le asumă părUIe în cadrul acestor acorduri. Acest lucim este cu atît mai necesar, cu cît in practică, uneori, prevederile acordurilor de lungă durată nu sînt întru- totul respectate, ceea ce diminuează importanța acestor acorduri și aduce daune unuia cît și altuia dintre parteneri, Revizuirea anuală a acordurilor și mai ales renunțarea de către o parte sau alta la unele angajamente au influențe negative asupra colaborării și cooperării economice, impietează asupra planificării economice în perspectivă. Este de înțeles că in asemenea cazuri este pusă sub -semnul întrebării însăși valabilitatea acordurilor de lungă durată și, mai ales, se creează impresia că respectarea lor este în funcție de momente conjuncturaie. Este necesar ca in practica relațiilor dintre state, existența deosebirilor de păreri într-o problemă sau alta să nu afecteze colaborarea și cooperarea economică, acestea să se întemeieze în mod efectiv pe principii și criterii economice.Perfecționarea formelor cooperării internaționale constituie o preocupare susținută și pe deplin justificată în numeroase țări. Pentru realizarea acestor deziderate se cere însă să nu se ia dorințele 
drept realități, să se evite orice încercare 
de a introduce forme care nu corespund 
actualului stadiu de dezvoltare economică 
și social-politică. Viața demonstrează că încă pentru multă vreme de aici înainte cooperarea intre state trebuie să se bazeze pe principiul dezvoltării independente a fiecărei economii naționale și că nici o formă care duce la încălcarea acestui principiu nu este și nu poate fi viabilă. (Aplauze).

Dezvoltarea independentă a fiecărei 
economii naționale nu duce la izolare ci, 
dimpotrivă, înflorirea fiecărei țări libere 
și suverane permite extinderea continuă 
a colaborării și cooperării economice 
între țări. Eforturile neslăbite pentru propășirea materială și spirituală a poporului. pentru înflorirea orînduirii so-

lumea capitalistă, orinduirea socialistă proclamă principiul potrivit căruia nici un popor nu trăiește pe seama altuia, nici o țară nu se dezvoltă prin însușirea rodului muncii popoarelor din alte țări. 
Succesele obținute de fiecare popor pe 
calea propășirii economice depind in mod 
hotăritor de munca sa proprie, de modul 
în care reușește să valorifice resursele 
materiale și umane ale țării (Aplauze). Construirea societății socialiste este de neconceput fără mobilizarea la maximum a tuturor energiilor și resurselor poporului din țara respectivă. Experiența țării noastre arată că factorul determinant al tuturor progreselor economice și sociale ale României, al victoriilor obținute pe calea socialismului l-au constituit eforturile patriotice ale oamenilor muncii de la orașe și sate ; s-a dovedit încă o dată 
că edificarea noii orinduiri este rodul 
muncii maselor populare, al creației con
știente a întregului popor, al eforturilor 
făcute de întreaga națiune pentru pune
rea în valoare a resurselor materiale și 
umane ale patriei.înfăptuirea consecventă a politicii de dezvoltare a forțelor de producție, de sporire a potențialului economic al țării a determinat creșterea continuă a venitului și a avuției naționale, s-a răsfrînt în mod pozitiv asupra nivelului de viață al celor ce muncesc. Procesul industrializării țării, creșterea productivității muncii sociale au determinat modificări calitative în structura venitului național, asigurînd satisfacerea în condiții tot mai bune a nevoilor crescînde ale economiei și ale populației.Cu toate rezultatele pozitive obținute, nivelul absolut al venitului național pe locuitor continuă să fie încă la noi inferior celui din țările dezvoltate din punct de vedere economic ; mai avem de lichi
dat un decalaj important pentru a ajunge 
din urmă țările avansate, pentru a asi
gura un grad înalt de civilizație mate
rială și spirituală poporului român. Tocmai de aceea Congresul al IX-lea al

țării, 
lărgi- 
țările 
parte

senostru exterior,îmbunătățesc structura calitatea

cialiste, nu pot fi în nici un caz interpretate ca o poziție de închistare naționalistă. ca o ignorare a intereselor cauzei generale a socialismului. Dimpotrivă, cu cît fiecare țară socialistă devine mai puternică și înfloritoare, cu cît fiecare partid comunist rezolvă mai bine problemele construcției noii orinduiri, cu atît este mai puternic întregul sistem mondial socialist, este mai trainică solidaritatea internaționalistă, mai vie influența socialismului în lume (Vii aplauze).
Preocuparea pentru dezvoltarea econo

mică și socială a țării este. în condițiile 
orînduirii socialiste, una din obligațiile 
primordiale ale partidului comunist. Ne- îndeplinirea acestei misiuni diminuează forța de avangardă a partidului comunist în viața socială, reduce rolul său de conducător al operei de construire a socialismului, dăunînd totodată solidarității internaționale, cauzei colaborării multilaterale între statele socialiste. De aceea, 
imbinînd în mod just interesele naționale 
cu interesele generale ale sistemului mon
dial socialist, partidul nostru militează 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
preocupîndu-se în același timp de 
rea colaborării internaționale cu 
socialiste, spre binele fiecăreia în 
și al cauzei generale a socialismului și 
păcii. (Aplauze).Adincirea diviziunii muncii în lumea contemporană determină creșterea rolului comerțului exterior în viața economică a țării. Dispunînd de resurse materiale și financiare crescinde, de un potențial economic aflat în plin progres, România întreține relații economice cu peste 100 de țări, ia parte activă la circuitul mondial al valorilor materiale și spirituale. Dinamismul comerțului nostru exterior este caracterizat de creșterea de circa 6,5 ori, între anii 1950 —1967. a volumului schimburilor comerciale. Paralel cu creșterea susținută a volumului, comerțului mărfurilor românești, crește eficiența schimburilor economice. în vederea sporirii în continuare a volumului comerțului exterior al țării noastre este necesară desfășurarea unei activități susținute pentru cunoașterea amănunțită a cerințelor pieței externe, pentru adaptarea mai operativă a producției la aceste cerințe. In acest scop se prevăd măsuri 
pentru înlăturarea fenomenelor de cen
tralism excesiv existente în activitatea 
de import și export, trecerea unei mari 
părți din activitățile de comerț exterior 
în atribuțiile ministerelor, centralelor 
industriale și ale unor întreprinderi, sta
bilirea unor legături directe, mai opera
tive, între unitățile economice și clienții 
străini.Ministerului revine sarcina narea unitară lor economice să se ocupe cu mai multă competență de problemele majore ale activității de comerț exterior, cum sînt : orientarea geografică a schimburilor, structura exportului, realizarea balanței de plăți extern?, cooperarea economică, procurarea mijloacelor de plăți și altele. Ministerul Comerțului Exterior trebuie să asigure controlul respectării legilor privind importul și exportul în toate unitățile economice, aplicarea consecventă în comerțul exterior a politicii partidului și guvernului.Pe măsura creșterii potențialului material și spiritual al țării, a dezvoltării multilaterale a economiei naționale, se creează condiții tot mai bune pentru lărgirea și intensificarea colaborării și cooperării economice și tehnico- științifice a României cu țările socialiste frățești, cu toate statele lumii. în interesul mersului înainte al poporului român, al progresului general al societății, spre folosul cauzei păcii, prieteniei și încrederii între popoare.

Comerțului Exterior îi să îmbunătățească coordo- a schimburilor și legături- ale României cu alte țări,

Partidului Comunist Român a hotărit continuarea eforturilor pentru dezvoltarea multilaterală a economiei țării, pentru punerea în valoare la un nivel superior a resurselor de care dispune poporul nostru în toate domeniile, în scopul progresului general al societății, al ridicării nivelului de viață al celor ce muncesc.
Problema fundamentală de care depinde 

realizarea acestei politici de propășire 
economică a țării și de prosperitate a 
maselor o constituie stabilirea justă a 
proporțiilor intre fondul de acumulare și 
cel de consum, îmbinarea armonioasă a 
țelurilor imediate și de perspectivă ale 
societății.întreaga Istorie a umanității demonstrează în mod inoontestabil că asigurarea unui adevărat progres economia și social este de neconceput fără realizarea unor acumulări sistematice în scopul lărgirii continue a proporțiilor producției. Realizarea unui ritm susținut al investițiilor constituie un imperativ esențial mai ales în epoca contemporană, caracterizată prin nevoia înlocuirii și modernizării rapide a mijloacelor fixe, prin introducerea în producție a cuceririlor științei și tehnicii. In același timp trebuie subliniat că în condițiile dezvoltării furtunoase a forțelor de producție, ale progresului tehnico- științific, acumulările se materializează din ce în ce mai rapid în creșterea volumului de bunuri materiale, in îmbunătățirea standardului de viață al societății.Este deosebit de semnificativ faptul că țările dezvoltate ale lumii realizează în prezent o rată înaltă a acumulării. In 1966, ponderea acumulării în venitul național a reprezentat circa 26 la sută în U.R.S.S. și peste 20 la sută în Republica Democrată Germană. Ponderea investițiilor în produsul intern brut a fost în 1965 de 17 la sută în Statele Unite ale Americii, 18 la sută în Anglia, 22 la sută în Franța. 19 la sută în Italia, 27 la

nevoilor ma- ' , con-comunismului.

sută în Republica Federală a Germaniei și peste 30 la sută in Japonia.în ce privește țările în curs de dezvoltare, alocarea unor importante părți din venitul național pentru acumulare, constituie o necesitate obiectivă a asigurării progresului economic rapid. Fără aceasta nu e de conceput reducerea rămînerii în urmă față de țările dezvoltate, ridicarea bunăstării poporului.
Pentru țara noastră, care are de recu

perat un important decalaj față de alte 
state, înfăptuirea consecventă a unui 
amplu program de investiții, menținerea 
unei rate înalte a acumulării constituie 
un imperativ vital, de prim ordin. Aceasta este condiția hotărîtoare de care depinde posibilitatea de a ține pasul cu competiția ce se desfășoară pe plan mondial în domeniul dezvoltării economice și sociale, de a asigura ridicarea gradului de civilizație a societății, satisfacerea în tot mai bune condiții a teriale și spirituale ale maselor, struirea socialismului și <-------- ■—
(Aplauze).Concepțiile consumatoriste, nesocotirea rolului hotăritor al acumulării în dezvoltarea socială, contravin intereselor progresului neîntrerupt al orînduirii noastre socialiste. Diminuarea acumulărilor nu ar face decît să îngusteze baza reproducției lărgite, ar avea serioase consecințe negative asupra dezvoltării economice a țării, ar determina încetinirea dinamicii venitului național. In cele din urmă aceasta s-ar răsfrînge asupra consumului care, din cauza lipsei de resurse economice, ar spori din ce în ce mai lent și apoi ar stagna. în condițiile dez
voltării contemporane a forțelor de pro
ducție, neglijarea acumulării, a creșterii 
avuției naționale, ar plasa România la 
periferia progresului economic și teh- 
nico-științific.Politica de alocare a unei părți însemnate din venitul național pentru reproducția lărgită corespunde atît intereselor generațiilor prezente cît și celor viitoare. Cinstim cu recunoștință pe înaintașii care. în pofida condițiilor vitrege social- politice în care au trăit, au luptat pentru eliberarea națională și socială, au asigurat, cu prețul a nenumărate jertfe și sacrificii, păstrarea ființei naționale a poporului, progresul neîncetat al țării. In fruntea poporului, în lupta pentru progres s-au aflat forțele înaintate ale societății care, militînd pentru îmbunătățirea vieții celor mulți, pentru înfăptuirea aspirațiilor de mai bine ale vremii lor, se simțeau pătrunși de un înalt spirit de răspundere pentru viitorul patriei, își închinau viața idealului măreț al fericirii poporului, a generațiilor viitoare. Asigurarea desfășurării cu succes a procesului de industrializare, rea muri sului zintă ._____ , .țean al patriei, o înaltă obligație față.de destinele României socialiste. Muncind 

cu elan, înălțînd an de an țara, ne înde
plinim o datorie sacră față de înaintași, 
față de generațiile prezente, cît și față 
de viitorime, față de ziua de mîine a 
patriei noastre — comunismul. (Vii a- 
plauze).

Politica dezvoltării acumulărilor pen
tru asigurarea reproducției socialiste lăr
gite in ritm susținut are repercusiuni 
directe asupra vieții prezente a poporu
lui nostru, exercită efecte deosebit de po
zitive 
riilor 
sursa 
și de 
salariaților. Dezvoltarea continuă a forțelor de producție angajează permanent noi și noi contingente de oameni în diferite sectoare ale economiei naționale, și în special în ramurile moderne cu o tehnicitate ridicată, determinînd ridicarea calificării și a gradului general de cultură al unor mase largi de cetățeni Aceasta face să sporească venitul mediu pe locuitor, să crească cîștigurile familiilor care cuprind un număr tot mai mare de salariați, să se ridice venitul real pe ansamblul populației țării.Creșterea avuției naționale și implicit a volumului venitului național are drept urmare faptul că valoarea absolută a părții consacrate consumului din venitul național a crescut progresiv O analiză asupra modului de constituire și utilizare a fondului de consum în ultimii 17 ani reliefează faptul că în anul 1967 fondul de consum pe locuitor este de peste 2,5 ori mai mare decît în 1950 Pe această bază partidul și statul au adoptat sistematic măsuri de sporire a salariilor nominale, de scădere a prețurilor cu amănuntul, de creștere a cheltuielilor soeial- culturale, destinate satisfacerii cerințelor de progres ale vieții sociale.

In politica de repartizare a fondului de 
consum, partidul nostru acordă o atenție 
deosebită stabilirii unei proporții judi
cioase intre veniturile individuale directe 
ale oamenilor muncii provenite din re
partiția după muncă, și cele primite din 
fondurile sociale. Creșterea ponderii ve-

succes a modernizași a celorlalte ra- înfăptuirea progre-agriculturii economice, multilateral al societății repre- pentru noi, pentru fiecarb cetă-

asupra existenței tuturor catego
rie oameni ai muncii, reprezintă 

măsurilor succesive luate de partid 
stat pentru creșterea veniturilor

V. ÎMBUNĂTĂȚIREA ORGANIZĂRII
ADMINISTRATIV-TERITORIALE Șl Siăfi

nob

SISTEMATIZAREA LOCALITĂȚILOR RURALE ci trebuie dirijat conștient, corespunzător intereselor cietății.
Una din 

iectului de 
ridicarea rolului și sporirea atribuțiilor 
orașelor și comunelor — unitățile de 
bază ale organizării administrativ-terito
riale, în care cetățenii își desfășoară acti
vitatea economică, politică, social-cultu- 
rală.Numeroase orașe — devenite centre Industriale, comerciale și social-culturale — au capacitatea de a rezolva în mod satisfăcător problemele dezvoltării Lqr social-economice, de a satisface multiplele cerințe ale locuitorilor. Folosind atribuțiile sporite pe care le capătă prin noile măsuri, orașele vor trebui să-și îmbunătățească activitatea administrativă, edilitar-gospodărească și social-cul- turală, să asigure o mai judicioasă utilizare a resurselor, folosirea rațională a forței de muncă locale, atragerea largă a cetățenilor la rezolvarea treburilor obștești. Dezvoltîndu-se armonios, fiecare localitate urbană trebuie să poarte amprenta unei personalități distincte, să exprime trăsăturile epocii noi, socialiste. Este necesar să se acorde mai multă atenție proiectării noilor construcții, respectării specificului fiecărei localități, înlăturării tendințelor de șablonizare și uniformizare a orașelor noastre, a fenomenelor de monotonie arhitecturală care dăunează esteticii peisajului nou al țării. Concomitent cu dezvoltarea orașelor, noile măsuri creează condiții pentru ridicarea localităților suburbane, asigurînd îmbunătățirea serviciilor, transporturilor publice, indispensabile pentru întărirea

Stimați tovarăși,Principiile de bază ale îmbunătățirii organizării administrativ-teritoriale a României și sistematizării localităților rurale, pe care Comitetul Central le supune Conferinței Naționale, sînt legate organic de ansamblul măsurilor referitoare la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, au o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea întregii vieți sociale, pentru progresul și înflorirea continuă a patriei noastre socialiste. Aceste principii și măsuri izvo
răsc din necesitatea punerii de acord a 
organizării administrativ-teritoriale cu 
schimbările calitative intervenite in dez
voltarea forțelor de producție și în repar
tizarea lor geografică, în dezvoltarea 
societății, cu modificările ce s-au produs 
în structura populației, în profilul, dimen
siunile și condițiile de viață ale orașelor, 
comunelor și satelor de pe întreg cu
prinsul țării. In aceste condiții, actuala organizare administrativ-teritorială, a- doptată cu aproape 20 de ani în urmă, în cu totul alte condiții economice și sociale — avînd două trepte Intermediare între centru șl unitățile de bază și cu- prlnzînd o mulțime de unități teritoriale mici — nu mai corespunde cerințelor actuale ale mersului înainte al societății. In același timp, se impune rezolvarea într-un mod mai rațional a dezvoltării în perspectivă a rețelei de așezări urbane și rurale, problemă cu implicații largi asupra vieții economice și sociale a țării, asupra creșterii armonioase a tuturor localităților și zonelor patriei noastre. Un asemenea proces complex nu poate fi lăsat să se desfășoare de la sine,

nece- 
a beneficia 
așezate peîn urma a-

niturilor directe va asigura întărirea ro
lului stimulator al retribuției socialiste 
după muncă, permițînd totodată fiecărui 
cetățean să-și gospodărească mai bine 
bugetul, pentru satisfacerea unor 
sități social-culturale, pentru 
de diferitele servicii publice, 
baze economice.Veniturile directe rezultateplicării principiilor socialiste de retribuție constituie în ultimă instanță sursa esențială de existență a fiecărei familii, de satisfacere a necesităților vieții cotidiene. De aceea cea mai mare parte a fondului de consum — circa 90 la sută, este destinată acoperirii veniturilor individuale concretizate în salariile muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și ale celorlalte categorii de salariați, în veniturile individuale ale țărănimii. Este știut că, pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea, anul acesta au fost luate noi măsuri pentru sporirea veniturilor individuale ale salariaților, al căror rezultat principal este faptul că salariul tarifar minim s-a ridicat la 700 lei. Plenara din octombrie a Comitetului Central al Partidului Comunist Român a hotărit să continue în mod eșalonat acțiunea de majorare generală a salariilor în medie cu 12,3 la sută, care va cuprinde pînă în anul 1970 toate categoriile de salariați. Aceasta va permite ca la sfîrșitul cincinalului salariul mediu să ajungă la circa 1 400 lei, față de 1 115 lei cît era în 1965.

Noul sistem de salarizare va pune pe 
baze mai eficiente și mai stimulatorii re
tribuția socialistă a oamenilor muncii în 
funcție de cantitatea, calitatea și impor
tanța socială a muncii prestate. Acest sistem se întemeiază pe creșterea ponderii salariului tarifar și reducerea cîș- tigurilor fluctuante, ceea ce va da o mai mare stabilitate salariului oamenilor muncii, condiționînd veniturile de o gamă mai largă de atribute cantitative și calitative ale muncii, de calificare și inițiativă, de aportul pe care-1 aduc la dezvoltarea producției, la bunul mers al activității sectorului în care lucrează. Se va reduce astfel, totodată, dependența veniturilor salariaților de unele criterii subiective de apreciere, posibile în condițiile vechii reglementări a acordării premiilor, în care un rol hotărîtor îl avea opinia șefului ierarhic. Mai strîns 
legat de gradul aportului în producție, 
cu deosebire Ia realizarea indicatorilor 
calitativi, sistemul premial va exercita 
un rol sporit în ridicarea eficienței eco
nomice a producției.Perfecționarea continuă a repartiției în funcție de cantitatea și calitatea muncii face necesară îmbunătățirea continuă a criteriilor și mijloacelor de măsurare a muncii, a eforturilor depuse în producție și în viața socială.în societatea socialistă în care avuția națională aparține întregului popor, o deosebită importanță capătă întărirea răspunderii și exigenței față de muncă, față de administrarea și gospodărirea bunurilor materiale în toate ramurile economiei, în toate sectoarele de activitate. 
Aceasta impune ca o dată cu stimularea 
materială a celor care-și îndeplinesc în 
bune condiții sarcinile sociale, să se in
troducă principiul ca cei care nu-și fac 
datoria, nu-și realizează sarcinile, iro
sesc bunurile poporului să resimtă în 
mod direct și material consecințele ati
tudinii lor. Este nejust și contrar criteriului socialist de retribuire, ca de pe urma neglijențelor și a lipsurilor unor salariați să fie prejudiciat avutul obștesc, să sufere întreaga colectivitate.Asigurînd creșterea continuă a ponderii fondului destinat veniturilor individuale ale salariaților, statul socialist so 
îngrijește totodată de creșterea fondu
lui social 
nanțarea 
ridicarea 
progresul 
societăți.aceste domenii se răsfrîng în mod indirect asupra condițiilor de viață ale fiecărui cetățean. Amploarea eforturilor pe care le face statul pentru finanțarea în- vățămîntului, activității științifice, culturale, de ocrotire a sănătății și altor nevoi sociale, rezultă din faptul că aceste cheltuieli se ridică la aproape un sfert din totalul cheltuielilor noastre bugetare.Fonduri considerabile a alocat anual statul pentru dezvoltarea construcției de locuințe — acțiune de o amploare fără precedent în țara noastră, care a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de viață ale unui mare număr de cetățeni. Creșterea veniturilor populației a permis ca în cursul acestui an să se aducă modificări regimului de plată al chiriilor, introdueîndu-se principiul gestiunii economice in gospodărirea fondului de locuințe, care va duce la lichidarea pierderilor mari suportate de la bugetul statului datorită nivelului extrem de scăzut al chiriilor. Menținerea actualului sistem de gospodărire a spațiului locativ ar fi fost de natură să genereze dificultăți crescînde în sporirea și buna întreținere a fondului de locuințe, favorizînd în a-

de consum menit să asigure fi- 
unor lucrări de care depinde 
nivelului general de civilizație, 
material și spiritual al întregii Cheltuielile făcute de stat în

generale ale dezvoltării so-
ideile fundamentale ale pro- 
măsuri supus Conferinței este 

celași timp fenomenele de neglijență în păstrarea locuințelor. Doresc să subliniez 
cu acest prilej că, deși măsurile adoptate 
implică unele majorări ale chiriilor, ne
cesitatea luării lor a fost just înțeleasă 
de populația țării, dovedind încă o dată 
înalta conștiință a oamenilor mun
cii, încrederea cu care întregul 

popor primește și sprijină măsurile adop
tate de partid și guvern corespunzătoi 
intereselor sale fundamentale. (Aplauze). După cum se știe, la stabilirea noului regim al chiriilor s-au prevăzut compensații temporare pentru unele categorii de salariați. Trebuie arătat totodată că în timp ce prin sporul chiriilor populația va plăti în plus în anul 1970 circa 100 milioane lei, prin creșterea generală a salariilor ea va beneficia in același an, de venituri suplimentare de Circa 10,5 miliarde lei. Există toate condițiile pentru realizarea prevederilor Congresului al IX-lea al partidu- . lui în ce privește creșterea în 1970 a salariului real față de 1965 cu aproximativ 25 la sută. (Aplauze).Hotărîrea cu privire la dezvoltarea construcției de locuințe și modificarea regimului chiriilor creează premise pentru rezolvarea în condiții și mai bune în viitor a problemei locative. Statul va 

aloca și în viitor, din resurse centralizate, 
fonduri importante pentru dezvoltarea 
patrimoniului locativ, deținînd și în pe
rioada următoare ponderea dominantă în 
construcția de locuințe, care vor fi puse 
la dispoziția celor ce muncesc. (Aplauze).O expresie elocventă a grijii partidului față de cetățenii care prin munca lor au contribuit în decursul anilor la dezvoltarea economică și socială a țării o constituie majorarea pensiilor la toate categoriile de pensionari, aplicarea noului sistem de pensii.Pe măsura întăririi economice a cooperativelor agricole cresc sistematic și veniturile țărănimii, se îmbunătățesc an de an condițiile de trai ale oamenilor muncii de la sate. Ca urmare a creșterii puterii economice a cooperativelor, a fost posibilă introducerea din acest an, a pensionării, țăranilor cooperatori. Realizarea cu succes a sarcinilor actualului cincinal în domeniul producției agricole, valorificarea mai deplină a posibilităților agriculturii noastre socialiste asigură condițiile necesare pentru înfăptuirea prevederii de a se mări pînă în anul 1970 cu 20—25 la sută veniturile reale ale țărănimii.Ca urmare a sporirii producției și a creșterii puterii de cumpărare a populației s-a lărgit și intensificat circulația mărfurilor și corespunzător cu aceasta s-a extins și modernizat rețeaua comerțului interior.O expresie elocventă a creșterii puterii de cumpărare a populației este faptul că vînzările de mărfuri cu amănuntul au sporit cu 75 la sută în perioada 1960—1966. Trebuie spus însă că în comerțul nostru mai dăinuie serioase defecțiuni în modul de satisfacere a cerințelor consumatorilor, că este încă redusă diversitatea unităților comerciale și că nivelul calitativ al deservirii lasă încă mult de dorit. Este necesar să se acțio

neze cu mai multă operativitate pentru 
îmbunătățirea formelor de organizare și 
funcționare a unităților comerciale, pen
tru extinderea legăturilor directe între 
producător și consumator, pentru lărgirea 
atribuțiilor și competenței organelor lo
cale de stat în buna organizare și func
ționare a comerțului și serviciilor, pentru 
ridicarea nivelului de civilizație al deser
virii. Se impune îmbunătățirea comerciale, o mai aprofundată sistematicăștudțe în vedere:țriiiriș\f.t- producției mpiiCtfijroiMăsurii e' f bâtă' 8|i
z-T , , 4- —, t 1-, i42! -f, —, I .

rețelei mai aprofundată și i.ere a cerințelor pieței ir ii corespunzătoare a ir de consum.----------T >ntru dezvoltarea industriei btîtitirițof ‘de consum, eforturile ce se vor ’ti^jBt$f£'’pentru utilarea tot mai modernă â acestei ramuri, pentru creșterea și diversificarea producției, vor asigura îmbunătățirea sistematică în următorii ani a aprovizionării populației cu mărfuri de consum de calitate superioară, într-un sortiment tot mai variat, care să satisfacă în condiții mai bune cererile, exigența și gustul estetic tot mai ridicat al oamenilor muncii.în vederea aprovizionării mai bune a pieței cu produse de consum și a lărgirii gamei și volumului serviciilor publice, au fost adoptate o serie de măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de planificare, aprovizionare și finanțare a industriei locale și a cooperației meșteșugărești, pentru stimularea inițiativei locale în satisfacerea mai largă a nevoilor populației.Concentrîndu-și activitatea în direcția dezvoltării neîntrerupte a forțelor de producție, mobilizînd principalele eforturi materiale și de muncă ale țării în vederea creșterii producției materiale, a progresului rapid al economiei, partidul nostru asigură o trainică temelie ridicării patriei noastre pe noi trepte de progres și civilizație, îmbunătățirii sistematice și multilaterale a vieții întregului 
(Vii aplauze).

popor.

stabilității populației respective și îmbunătățirea legăturilor ei cu centrul urban.
Ținînd seama de faptul că în țara 

noastră circa 60 la sută din totalul popu
lației locuiește în mediul rural, o mare 
importanță pentru progresul social gene
ral prezintă dezvoltarea armonioasă a 
comunelor și satelor, înflorirea vieții 
economice și social-politice a acestora. Dezvoltarea localităților rurale șl antrenarea lor tot mai activă în circuitul vieții țării noastre sînt stînjenite de potențialul economic redus al multor comune și sate, de fărîmițarea lor — rezultat al condițiilor istorice în care s-au format de-a lungul vremii. După cum se știe, multe din localitățile rurale au o slabă densitate a vetrei satului, sînt extinse exagerat pe seama terenului agricol ; aceasta împiedică amplasarea rațională a obiectivelor economice și social-cult.u- rale, realizarea unor lucrări edilitare, îngreunează desfășurarea unei vieți cetățenești și culturale susținute.

De aceea, principiile supuse Conferinței 
prevăd dezvoltarea comunelor ca unități 
administrative puternice, capabile să asi
gure cadrul pentru valorificarea Intensă 
a resurselor materiale și umane din 
mediul rural. Se preconizează stabilirea în perspectivă a unor dimensiuni și densități optime ale comunelor, prin unirea unor comune și sate apropiate, în funcție de condițiile geografice, economice și sociale.Partidul pornește de la premisa că numai în cadrul unor unități rurale puternice se va putea dezvolta o bază materială corespunzătoare, se vor putea ex-

(Conttnuare in pag. a Vl-a)
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RAPORTUL PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a V-a>tinde activitățile economice, de producere și prelucrare a produselor agricole, meșteșugurile, producția de artizanat, ceea ce va contribui la diversificarea producției materiale și la ridicarea gradului de ocupare a forței de muncă din sate. în urma acestei organizări trebuie să se asigure existența în fiecare comună a unei largi rețele de instituții social-culturale, școală de învățămînt general, cămin cultural, bibliotecă publică, cinematograf, dispensar, casă de nașteri, baie, brutărie, magazine, ateliere pentru prestări de servicii etc., — ceea ce va asigura un standard superior de viață populației rurale. Creșterea numărului de intelectuali în comune va contribui, de asemenea, la ridicarea nivelului vieții spirituale de la sate, va face să pulseze în fiecare localitate rurală o activitate culturală tot mai intensă.

în același timp este necesară desfășu
rarea unei susținute activități de siste
matizare a localităților rurale, care să 
permită determinarea funcțiilor și pro
filului social-economic al fiecărei loca
lități, amplasarea rațională a unităților 
productive, delimitarea vetrei satului în 
care se vor dezvolta construcțiile de lo
cuințe și de utilități generale, a centru
lui comunei cuprinzînd unitățile comer
ciale, social-culturale, de deservire, dez
voltarea rețelei de circulație, a ali

mentației cu apă, a rețelei electrice. Desigur, realizarea acestor acțiuni presupune un proces de durată, dar el trebuie început și desfășurat în mod coordonat încă de pe acum. Fixarea centrelor de comună în localitățile cu cele mai bune perspective de progres, înfăptuirea acțiunii de sistematizare rurală, coordonarea mai bună a eforturilor de dotare și înzestrare, vor crea condiții ca în decursul cîtorva cincinale comunele să-și cristalizeze mai bine profilul economic și social-edilitar, ca localități cu activități complexe. în acest cadru, în viața 
satelor noastre vor pătrunde mai rapid 
elementele de civilizație modernă, se va 
accelera procesul de apropiere treptată 
a vieții satului de aceea a orașelor — una 
din condițiile principale ale construirii 
societății comuniste (Aplauze).Dezvoltarea orașelor și comunelor, sporirea atribuțiilor acestora fac •ca menținerea actualei împărțiri administrativ- teritoriale a tării să devină necorespun
zătoare. Existența celor două trepte in
termediare — regiunea și raionul — în
greunează relațiile dintre organele cen
trale și unitățile de bază, Jptțfzie înfăp
tuirea directivelor centrale, determină o 
mare dispersare de f^rțe. generează un 
volum mare de lucrași r,’țp)icționărești, 
duce la umflarea aparațuluiltadministra- 
tiv. în activitatea regițqțu^și raioanelor apar multe paralelisme și suprapuneri de atribuții. Propunerile privind îmbunătățirea organizării administrativ-teritoria- le, pornind de la necesitatea simplificării administrative, prevăd crearea județelor ca unică treaptă administrativ-te-

VI. PERFECTIONAREA CONTINUĂ A 
FORMELOR SI METODELOR DE ORGA

NIZARE Șl CONDUCERE A VIEȚII SOCIALE
O privire retrospectivă asupra drumului parcurs în construcția socialistă con

firmă justețea și viabilitatea formelor 
promovate de partid în conducerea vieții 
sociale.Conferința Națională a partidului dezbate un ansamblu de măsuri cu adînci implicații în întreaga dezvoltare economică și socială a patriei noastre. Pentru ca aceste măsuri care se propun ca și cele care au fost deja înfăptuite să dea rezultatele scontate, este necesar să îmbu
nătățim metodele și stilu] do muncă în 
conducerea generală a societății, să 
eliminăm tot ceea ce nu mai corespunde 
cerințelor de dezvoltare a țării.în acest scop se impune îmbunătățirea metodelor de conducere și îndrumare de către partid a întregii activități economice, politice, sociale, de stat și obștești, începînd de la Comitetul Central și organele sale colective pînă la organizațiile de bază ale partidului.Trebuie perfecționată munca organelor de stat, a Marii Adunări Naționale, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri, a organelor locale în vederea ridicării întregii lor activități la nivelul 
sarcinilor tot mai complexe ce revin sta
tului nostru în desăvîrșirea construcției 
socialiste.în același timp este necesar să creăm condițiile organizatorice care să asigure 
o mai activă participare a organizațiilor 
obștești, a maselor largi populare la con
ducerea vieții de stat, corespunzător dezvoltării continue a democrației noastre socialiste.Perfecționarea muncii organelor de partid, de stat și obștești trebuie să ducă la eliminarea paralelismelor și supra
punerilor existente în prezent, la simpli
ficarea muncii de elaborare a hotărîrilor 
și la creșterea operativității în înfăp
tuirea lor, la o asemenea repartizare a sarcinilor îneît fiecare tovarăș din conducerea partidului să poarte răspunderea 
directă pentru un domeniu de activitate.O cerință esențială a îmbunătățirii formelor și metodelor de conducere este a- plicarea consecventă a principiului cen
tralismului democratic, care asigură îmbinarea conducerii unitare a întregii activități sociale, cu creșterea atribuțiilor și răspunderilor organelor locale, a unităților economice, cu valorificarea tot mai deplină a inițiativei creatoare a maselor.Activitatea tuturor organelor de partid, 

ritorială intermediară pe care se vor sprijini direct în înfăptuirea politicii lor, Comitetul Central al partidului și Consiliul de Miniștri. Rezultatul pozitiv e- 
sențial al acestor măsuri va fi apropie
rea conducerii centrale de unitățile de 
bază, de locul in care se îndeplinesc ne
mijlocit hotărîrile de partid și de stat.Cuprinzînd un teritoriu mai mic decît al actualelor regiuni, avînd legături directe cu orașele și comunele, județele vor putea asigura rezolvarea mai operativă și mai competentă a problemelor social- economice din raza lor de activitate. Județele trebuie să fie constituite astfel încit să dispună de o bază economică și social-culturală complexă, să aibă în componenta lor orașe și centre industriale, căi de comunicație. La crearea județelor va trebui să se aibă în vedere condițiile geografice, social-politice, componența națională a populației, legăturile culturale tradiționale, perspectivele de dezvoltare a diferitelor localități. Reședința județului se va afla în orașul care ocupă — pe cît posibil — o poziție geografică centrală, pentru a înlesni legăturile cu toate localitățile din cuprinsul județului.Sarcinile de mare răspundere ce vor reveni județelor, orașelor și comunelor impun îmbunătățirea substanțială a activității organelor locale. în conducerea și gospodărirea unităților administrative, sfaturile populare au acumulat o experiență bogată, care va trebui intens valorificată în viitor. în același timp este necesar să se ia măsuri pentru înlăturarea unor lipsuri, din activitatea sfaturilor populare și a comitetelor lor executive, care derivă din legislația în vigoare, limitează atribuțiile organelor locale și stabilește raporturi greoaie cu organele centrale. Actuala organizare a secțiilor sfaturilor populare — ca aparat al comitetelor executive — îngustează sfera de activitate a acestora, le lipsește de competența necesară pentru rezolvarea problemelor conducerii industriei locale, a comerțului, învățămîntului, rețelei de sănătate etc. Ca urmare, se impune elabo

rarea unei noi legi' de organizare și func
ționare a organelor locale, a consiliilor 
județene, orășenești și comunale, care să 
definească atribuțiile și competențele 
tuturor organelor locale, să simplifice și 
să raționalizeze aparatul administrativ.

Consiliile populare județene, orășenești 
și comunale se vor bucura de o autono
mie sporită în desfășurarea întregii lor 
activități, în organizarea și coordonarea 
vieții economice și social-culturale locale. Consiliilor le vor reveni largi atribuții și răspunderi în stabilirea măsurilor de dezvoltare' economică și edilitar-gospo- dărească a teritoriului pe care îl administrează, dispunînd în acest scop de mijloacele materiale și financiare necesare, de buget propriu. Conducerea economiei locale, îndrumarea întreprinderilor, organizațiilor economice și instituțiilor subordonate, vor fi asigurate prin unități organizate pe principiul gestiunii e- conomice.

de stat și obștești trebuie să se bazeze pe principiul muncii colective, una din 
sursele cele mai importante ale democra
tismului activității partidului, statului și 
a organizațiilor obștești, ale asigurării 
justeței hotărîrilor și măsurilor adoptate, înfăptuirea conducerii colective presupune totodată întărirea continuă a răs
punderii personale. Numai dezvoltînd răspunderea personală a fiecărui activist pentru domeniul de muncă încredințat, a tuturor membrilor de partid pentru îndeplinirea sarcinilor, numai promovînd cu consecvență munca colectivă, organele și organizațiile de partid, de stat și obștești vor putea ridica nivelul activității lor corespunzător cerințelor actuale.întreaga muncă de perfecționare a formelor și metodelor de conducere trebuie să creeze condiții pentru promovarea criticii și autocriticii, armă fun
damentală de care dispune socialismul

1. Cu privire la îmbunătățirea activității 

organelor centrale de partid
Procesul de desăvîrșire a construcției socialiste, diversificarea vieții economice, științifice și culturale, creșterea complexității problemelor și sarcinilor ce trebuie rezolvate, determină în mod obiectiv, așa cum am mai subliniat, întărirea continuă a rolului Partidului Comunist Român ca forță conducătoare în societate.Partidul Comunist Român, căruia poporul i-a încredințat mandatul să conducă destinele țării, poartă întreaga răspundere pentru înfăptuirea programului înaintării României pe calea progresului și civilizației, pentru construirea cu succes a socialismului și comunismului. 

(Aplauze puternice). Misiunea de a stabili linia generală în problemele fundamentale ale politicii interne și externe, de a elabora programul de dezvoltare a economiei, învățămîntului, științei, culturii în vederea progresului continuu și rapid al societății noastre socialiste, a creșterii bunăstării oamenilor muncii, conferă congresului — forul suprem al partidului — o impor-

Consiliile populare vor avea un important rol în organizarea și îndrumarea învățămîntului, a activității social-culturale în desfășurarea unei intense vieți cetățenești și cultural-artistice pe teritoriul respectiv. Pentru înfăptuirea a- cestor atribuții, în locul actualelor secțiuni se vor crea instituții executive, subordonate atît consiliilor populare cît și ministerelor de resort, cu o largă autonomie și răspundere în soluționarea tuturor problemelor din sectorul lor de activitate.
Preocupîndu-se de dezvoltarea instruc

ției publice, de ridicarea nivelului cultu
ral al populației, organele administrative 
locale se vor îngriji de respectarea cu 
strictețe, în localitățile în care trăiesc 
naționalități conlocuitoare, a prevederi
lor Constituției țării privind folosirea 
limbii materne în administrația de stat, 
în școli și instituții de cultură.în fiecare județ vor exista organe de presă proprii, inclusiv în limbi ale naționalităților conlocuitoare.

Organele de partid și de stat locale vor 
trebui să acorde și în viitor o atenție per
manentă înfăptuirii prevederilor Consti
tuției cu privire la deplina egalitate în 
drepturi și dezvoltarea frăției dintre oa
menii muncii români, maghiari, germani, 
sîrbi și de alte naționalități, pentru afir
marea nestinglierită a personalității și 
aptitudinilor tuturor cetățenilor, indife
rent de naționalitate, în slujba înfloririi 
patriei noastre socialiste. (Aplauze).Activitatea consiliilor populare județene, ca și a celor orășenești și comunale se va desfășura pe baza principiului muncii și conducerii colective, asigurîn- du-se participarea activă a tuturor membrilor acestora la luarea deciziilor și a- plicarea lor O atenție deosebită va trebui acordată promovării în conducerea consiliilor a unor cadre cu pregătire corespunzătoare, cu spirit de inițiativă și experiență politică, care se bucură de prestigiu în rîndul maăelor. Vor trebui să crească rolul membrilor consiliilor, răspunderea lor în fața cetățenilor, să se intensifice legăturile consiliilor locale cu masele largi de cetățeni.Noua organizare administrativ-terito- rială este menită să asigure creșterea eficientei activității organelor locale, sporirea inițiativei și operativității acestora, îmbunătățirea legăturilor între organele centrale și unitățile de bază, asigurarea unui control mai eficient și a unui sprijin mai competent unităților administrative teritoriale. Se va crea totodată un cadru mai favorabil pentru repartizarea rațională a forțelor de producție, a obiectivelor economice pe teritoriul țării, pentru ridicarea mai rapidă a unor zone insuficient dezvoltate. pentru desfășurarea in condiții tot mai bune a construcției socialiste din țara noastră.

Aplicarea acestor măsuri va crea con
diții pentru antrenarea mai largă a ma
selor de cetățeni la conducerea treburilor 
de stat, la rezolvarea problemelor socia
le și obștești, va constitui o nouă expre 
sie a lărgirii democrației noastre socia
liste in întreaga viață socială. (Aplauze) 

pentru dezvăluirea și lichidarea neajun
surilor, pentru mobilizarea energiilor 
poporului în înaintarea pe calea pro
gresului și bunăstării. îndeplinirea cu succes a sarcinilor ce ne revin cere promovarea consecventă a noului, lupta hotărîtă împotriva a ceea ce este vechi și perimat. Dezvoltarea spiritului critic, a atitudinii autocritice activiștii și membrii de partid, la toți oamenii muncii, asigură cunoașterea temeinică a realităților, sesizarea la timp a rămînerilor în urmă, a neajunsurilor și greșelilor ce se comit, creează condiții pentru înlăturarea lor, pentru îmbunătățirea continuă a activității de organizare și conducere în toate domeniile.Pornind de la aceste considerații generale, supunem dezbaterii și adoptării de către Conferința Națională a partidului o serie de măsuri pentru îmbunătățirea organizării și conducerii activității sociale din țara noastră: 

tanță deosebită în viața țării, a întregului popor.Atunci cînd partidul urmează să hotărască în probleme de mare însemnătate pentru dezvoltarea economică și socială, se convoacă Conferința Națională. Aceasta constituie o expresie a principiilor democratice pe care se înteriieiază și se desfășoară activitatea de partid, creează condiții ca întregul partid să se pronunțe asupra modului de rezolvare a sarcinilor complexe ridicate de construirea socialismului. Tocmai avînd în vedere rolul 
acestui for, Comitetul Central a conside
rat necesar să convoace actuala Confe
rință Națională a partidului pentru a 
lua în discuție și adopta hotărîri ce pri
vesc domenii de mare însemnătate pen
tru dezvoltarea societății noastre.în intervalul dintre congrese, rolul principal în conducerea întregii vieți economice și sociale a țării îl are Comitetul Central. Comitetul Centra! răspunde în 

fața partidului, a poporului, in fața în
tregii noastre națiuni pentru orientarea 
activității în conducerea economiei, a 
producției materiale — sectorul hotărîtor 
pentru mersul nostru înainte, a activității 
ideologice, pentru politica externă și de 
apărare a patriei, pentru conducerea 
tuturor sectoarelor vieții sociale.în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea s-a îmbunătățit continuu activitatea Comitetului Central; plenarele sale s-au ținut cu regularitate, dez- bătînd și adoptînd hotărîri într-o serie de probleme importante ale muncii de partid, de stat și din alte domenii. Comitetul Executiv, Prezidiul Permanent, Secretariatul, organe colective ale Comitetului Centrai, au desfășurat o intensă activitate pentru realizarea hotărîrilor, au elaborat și înfăptuit măsuri în vederea îmbunătățirii activității în diferite sectoare. A fost aplicat cu consecvență principiul muncii colective, problemele activității de conducere fiind supuse în mod sistematic examinării brganelor colective de conducere ale partidului, iar cele mai importante hotărîri s-au dezbătut cu activul, cu toți membrii de partid, cu masele largi de oameni ai muncii, cu întregul popor.Analizînd experiența din ultimul timp trebuie să constatăm însă că în organizarea activității de conducere, în repartizarea sarcinilor între cadrele din conducerea partidului și statului, precum și în organizarea aparatului de partid și de stat există o serie de deficiențe. Astfel, în prezent, pentru unul și același domeniu de activitate, la Comitetul Central al partidului și la Consiliul de Miniștri răspund mai mulți tovarăși din Comitetul Executiv. Sînt numeroase cazuri cînd aceleași probleme se dezbat paralel atît la Consiliul de Miniștri cît și la Comitetul Central. De asemenea, există suprapuneri în organizarea aparatului de partid și de stat; la Comitetul Central a! partidului funcționează un aparat paralel cu cel al Consiliului de Miniștri.Toate acestea conduc la suprapuneri în activitatea cadrelor din conducerea partidului, la o mare risipă de forțe în folosirea activiștilor din aparatul de partid și de stat, divizează și slăbesc răspunderea pentru rezolvarea sarcinilor. întru- cît aceleași probleme se pregătesc atît pe linie de partid cît și pe linie de stat, se ajunge la lipsa de operativitate, la încărcarea organelor de conducere și a aparatului cu muncă suplimentară care nu este necesară. De aceea, pentru soluționarea unitară a problemelor de către organele de partid • și de stat, pentru simplificarea procesului de pregătire a acestor probleme și creșterea operativității în rezolvarea lor, pentru sporirea răspunderii în muncă, este necesar ca 
de același domeniu de activitate să se 
ocupe un singur tovarăș din conducere, 
atît pe linie de partid, cît și pe linie 
de stat.Practica din ultimul timp a arătat că nu toate problemele care se ridică în domeniul activității economice trebuie să fie dezbătute și rezolvate la Comitetul Central al Partidului. Este necesar ca a- 
ceste probleme să fie rezolvate la Consi
liul de Miniștri de către membrii guver
nului care răspund de sectoarele respecti
ve, urmînd ca în fața Comitetului Central 
și a organelor sale de conducere să se su
pună aprobării numai problemele generale 
ale orientării și îndrumării activității eco
nomice. Pentru înfăptuirea de către guvern a hotărîrilor partidului în domeniul economic, poartă răspunderea tovarășii din conducerea partidului care lucrează la Consiliul de Miniștri. In astfel de condiții nu se mai justifică existența unui număr mare de secții economice la Comitetul Central al partidului, care dublează activitatea ministerelor, diminuează rolul și răspunderile miniștrilor și a altor cadre din conducerea acestora ; în viitor aparatul necesar pentru rezolvarea problemelor activității economice urmează să funcționeze pe lîngă Consiliul de Miniștri.în procesul evoluției societății noastre spre comunism o importanță tot mai mare dobîndește gîndirea socială, dezvoltarea creatoare și răspîndirea în mase a concepției noastre despre lume și viață, generalizarea teoretică a practicii sociale, creația artistică și culturală, ridicarea conștiinței maselor, cultivarea ideilor umaniste ale comunismului. De aceea 
activitatea politico-ideologică privește în
deaproape și în mod nemijlocit partidul 
nostru, Comitetul Central, căpătind o 
pondere tot mai mare în întreaga activi
tate de conducere și îndrumare a vieții 
sociale.Pentru îmbunătățirea îndrumării unitare a întregii activități ideologice din țara noastră, pentru atragerea în această muncă a activiștilor de partid și de stat, care lucrează în frontul ideologic, a oamenilor de știință și artă, pentru asigurarea unei dezbateri profunde a problemelor teoretice, filozofice, culturale și artistice, în vederea înfloririi continue a culturii noastre socialiste, la Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român 
se va crea o comisie ideologică. Ea va avea sarcina să elaboreze studii și propuneri pentru conducerea partidului. în 
scopul lichidării paralelismelor existente 
în prezent, în viitor îndrumarea directă 
a tuturor instituțiilor ideologice, științi
fice și culturale va fi făcută de Comitetul 
Central.în ultimul timp s-a introdus practica potrivit căreia problemele militare se dezbat și se soluționează de către Consiliul Apărării, din care fac parte membrii Prezidiului Permanent și miniștrii care conduc sectoarele respective. Avînd în vedere rezultatele pozitive pe care le-a dat o asemenea formă de organizare a activității, considerăm necesar ca și în viitor, 
problemele îndrumării forțelor armate și 
securității statului să fie rezolvate Ia Co
mitetul Central.în aplicarea politicii externe a partidului și statului apar numeroase probleme a căror soluționare implică intervenția directă a organelor de conducere colectivă ale Comitetului Central. Pe 
baza experienței acumulate în ultimii ani 
în acest domeniu, se propune ca toate 
problemele principale ale politicii ex
terne să fie rezolvate de către Prezidiul 
Permanent al Comitetului Central.Ținînd seama de importanța pe care o prezintă formarea unor cadre temeinic pregătite din punct de vedere profesional și politic pentru toate domeniile de activitate, este necesar ca politica de 
cadre să se desfășoare sub îndrumarea 
nemijlocită a Comitetului Central. Mărind răspunderea ministerelor, a tuturor organelor centrale pentru înfăptuirea politicii de cadre, Comitetul Central trebuie să exercite o activitate permanentă de îndrumare și control, o coordonare unitară a tuturor măsurilor de selecționare, creștere și promovare a cadrelor, corespunzător cerințelor diferitelor sectoare ale construcției economice și sociale, intereselor generale ale societății noastre socialiste.O dată cu îmbunătățirea activității organelor de conducere colectivă ale Comi

tetului Centrat se impune perfecționarea 
și simplificarea organizării aparatului 
Comitetului Central, căruia îi revine sarcina de a sprijini conducerea partidului în controlul și îndrumarea activității organelor locale de partid, a organelor de stat și a organizațiilor obștești.Una din problemele importante legate de îmbunătățirea stilului și a metodelor de muncă o constituie introducerea re
gulii ca tovarășii din conducerea partidu
lui și statului să lucreze direct cu 
comuniștii din organele de conduce
re ale organizațiilor de stat și ob
ștești. Este necesar să se lichideze situațiile cînd aparatul de partid devine o verigă intermediară între condu-

2. Cu privire la
activității Marii Adunări Naționale

si a Consiliului de Statîn ultimul timp, pe baza indicațiilor Congresului al IX-lea al partidului, s-au adus o serie de îmbunătățiri activității Marii Adunări Naționale în forul suprem al puterii de stat au fost dezbătute planul cincinal, planurile și bugetele anuale, alte importante documente și acte normative ale construcției interne, precum și problemele politicii externe a țării. Au devenit mai active comisiile permanente de deputați, care au examinat numeroase proiecte de acte normative, adueîndu-și contribuția la îmbunătățirea lor.Este necesar să se continue acest proces de perfecționare a activității Marii Adunări Naționale, corespunzător. rolului și sarcinilor sporite ce-i revin in societatea noastră în prezent, o serie de acte normative privind importante probleme ale- unor sectoare de stat sînt adoptate mai întîi sub formă de decret, și ulterior sînt supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale. Pentru dezvoltarea activității legislative a Marii Adunări -Naționale, pentru creșterea rolului deputaților și al comisiilor permanente în această activitate, este necesar ca în viitor actele normative importante 
să fie de regulă adoptate sub formă de 
lege și dezbătute ca atare in Marea Adu
nare Națională.

Trebuie, de asemenea, îmbunătățită în 
continuare activitatea comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Naționale în așa fel îneît acestea să exercite în mai mare măsură decît pînă acum atribuțiile ce le revin, să dezbată și să-și spună părerea asupra proiectelor de lege ce se supun Marii Adunări Naționale, să. asculte periodic din partea miniștriloifiși a celorlalți conducători ai organelor centrale

3. Perfecționarea activității Consiliului
de Miniștriîn ultimii ani activitatea Consiliului de Miniștri în fruntea căruia muncesc numeroase cadre din conducerea partidului, a cunoscut o îmbunătățire continuă, ceea ce a contribuit la perfecționarea diferitelor sectoare ale vieții economice și sociale.Creșterea rolului Consiliului de Minis- ștri, organ suprem al administrației de stat, în înfăptuirea politicii partidului îndreptată spre asigurarea progresului multilateral al țării face necesară îmbunătățirea în continuare a activității sale. Măsurile de sporire a atribuțiilor ministerelor, unităților economice, precum și a unităților administrativ-terito- riale dau posibilitatea Consiliului de Mi

niștri să-și dedice o mai mare parte 
a activității sale pentru studierea pro
blemelor de perspectivă ale dezvoltării 
țării, pentru pregătirea hotărîrilor ce ur
mează a fi luate, îndeosebi în domeniul 
economic. Totodată, aceasta permite îm
bunătățirea activităților de control și în
drumare pe care o desfășoară Consiliul 
de Miniștri asupra ministerelor și brga
nelor administrației locale de stat. Este necesar ca această activitate să se exercite cu metode mai operative și mai eficace, simplifieîndu-se și redueîndu-se la strictul necesar numărul de dispoziții și instrucțiuni. în acest sens apare necesitatea să se sporească atribuțiile vicepre ședinților Consiliului de Miniștri, să li sa acorde acestora, în limitele anumitor competențe, dreptul de a decide în problemele curente ale sectorului, de care răspund, supunîndu-se dezbaterii în plenul Consiliului de Miniștri sau al biroului său permanent nnmai problemele de mai mare însemnătate sau care privesc colaborarea și coordonarea între mai multe sectoare.în condițiile cînd unul și același tovarăș se va ocupa de un anumit domeniu de activitate, atît Ia Comitetul Centrai al partidului, cît și la Consiliul de Miniștri. este necesară o mai rațională organizare a muncii în cadrul guvernului. Organizarea muncii, repartizarea sarcinilor trebuie astfel realizate îneît, potrivit principiului conducerii colective înscris în Constituția țării, fiecare membru 
al guvernului să răspundă atît pentru 
sectorul de care se ocupă, cît și pentru 
activitatea de ansamblu a Consiliului de 
Miniștri.Măsurile privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, lărgirea atribuțiilor întreprinderilor și centralelor economice fac necesară și posibilă îmbunătățirea activității ministe
relor și a celorlalte organizații centrale. Această îmbunătățire urmează să creeze condiții ca ministerele să conducă cu mai multă eficacitate domeniul de muncă încredințat, să poarte întreaga răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Trebuie înlăturată practica actuală după care de aceeași problemă se ocupă mai multe ministere și organizații centrale de stat; de asemenea, este necesar

4. Cu privire

organizațiilor dePe măsura înaintării societății noastre pe drumul desăvîrșirii socialismului, 
sporește rolul organizațiilor de masă, 
care aduc o contribuție importantă in 
mobilizarea oamenilor muncii Ia înfăp
tuirea politicii partidului, asigură partici
parea organizată a celor ce muncesc la 
întreaga viață politică, economică și cul
turală a țării. Manifestarea mai activă a acestor organizații în viața socială depinde de perfecționarea și diversificarea formelor și metodelor lor de muncă, de creșterea funcțiilor și a răspunderii lor în societate. 

cerea partidului și conducerile organelor de stat și obștești. Aceasta va duce la o mai bună cunoaștere a problemelor concrete care se ridică în fiecare sector de activitate, va contribui la creșterea răspunderii organelor de partid, de stat și obștești pentru îndeplinirea hotărîrilor partidului, pentru.bunul mers al întregii lor activități.Aplicarea tuturor măsurilor pentru îmbunătățirea formelor și metodelor de conducere și organizare propuse va duce ia folosirea mai rațională â cadrelor de partid, va simplifica munca de conducere, contribuind la întărirea răspunderii pentru îndeplinirea obiectivelor ți sarcinilor stabilite.
îmbunătățirea

informări privind mersul aplicării legilor în sectoarele de activitate pe care le conduc.Pentru a realiza perfecționările necesare în funcționarea Marii Adunări Naționale va trebui introdus sistemul de 
sesiuni deschise, cu durată mai mare, în 
care Marea Adunare Națională va lucra 
fie în plenul său, fie în comisii. Aceasta va duce la creșterea rolului Marii Adunări Naționale, organ suprem, al puterii de stat, în care deputății, reprezentanți ai poporului, dezbat și hotărăsc prin lege asupra celor mai importante probleme ale dezvoltării țârii,în funcție de perfecționarea muncii Marii Adunări Naționale se vor îmbunătăți în mod corespunzător activitatea și metodele de muncă ale Consiliului de Stat. Acesta trebuie să exercite un control mai activ — așa cum prevede Constituția țării,-- asupra aplicării legilor si hotărîrilor Marii Adunări Naționale, activității organelor centrale ale administrației de stat. Procuraturii și Tribunalului Suprem, asupra hotărîrilor organelor de stat locale.Potrivit actualului stadiu de dezvoltare a României, dreptul socialist trebuie să oglindească schimbările profunde economice și social-politice care au avut loc în procesul revoluției și al construcției socialiste. Normele de drept trebuie să consacre și să apere cuceririle fundamentale ațe poporului nostru, să asigure dezvoltarea avutului obștesc, exercitarea drepturilor și libertăților cetățenești, 
această linie se află în curs de elaborare 
unele acte normative de bază cum sînt 
Codul penal. Codul civil. Codul muncii 
Codul familiei, precum și acte legislative 
în domeniul economic și în alte domenii.

Șsă fie îmbunătățită structura ministerelor și a celorlalte organe centrale.în general, ministerele economice trebuie să rămînă în totalitatea lor. pînă la înfăptuirea tuturor măsurilor, în 1970; deabia atunci vom putea analiza necesitatea de a unifica sau nu unele ministere. .în prezent, 6 -mare parte din activitatea ministerelor și mai ales a organelor centrale de sinteză constă în obținerea și elaborarea de avize asupra diferitelor măsuri ce urmează a fi adoptate. Aceasta diminuează răspunderile, întirzie nejustificat luarea și aplicarea deciziilor, încurajînd tendințele, de umflare a aparatului și manifestările de birocratism. O dată cu precizarea clară a răspunderilor fiecărui organ central, este necesar ca 
între ministere și organele centrale de 
sinteză să se stabilească relații care să 
permită creșterea operativității în muncă, 
îmbunătățirea și simplificarea sistemului 
de elaborare a actelor normative și de 
rezolvare a diferitelor probleme pe care 
le ridică activitatea economică și social- 
culturală. In loc să se lucreze cu scrisori 
și cu note între ministere, să se foloseas
că, dacă nu întîlnirile directe, cel puțin 
telefonul. Să folosim experiența ciștigată 
anul acesta, cînd, întîlnindu-se direct, 
miniștrii sau diferite organe au putut 
soluționa mult mai repede o serie de 

proMeme pentru care înainte le trebuiau 
luni de zile sau care rămîneau prin ser
tare, nerezolvate.Ținînd seama de sarcinile sporite ale Consiliului de Miniștri se impune reorganizarea Consiliului economic, ca organism de studiere a fenomenelor vieții economice, de elaborare de propuneri și soluții. în activitatea Consiliului economic un loc important trebuie să-1 ocupe în viitor controlul asupra înfăptuirii politicii economice generale a partidului și statului ; în acest sens el va avea legături cu comisiile economice județene.îh activitatea curentă trebuie stabilite forme de lucru directe între cadrele din conducerea guvernului și cele din conducerea ministerelor, ceea ce va permite îmbunătățirea îndrumării concrete a organelor centrale de către Consiliul de Miniștri. Ministerele, celelalte organe centrale vor participa activ la pregătirea pentru Consiliul de Miniștri a tuturor problemelor din domeniul lor de activitate.în funcție de aceste măsuri trebuie îmbunătățită și organizarea aparatului Consiliului de Miniștri, al ministerelor și celorlalte organe centrale. Pentru ca acest aparat să fie alcătuit din' specialiști cu. o înaltă calificare profesională, este necesar să se asigure o mai mare stabilitate a cadrelor, o mai bună selecționare a lor, aplicînd principiul promovării în funcțiile cu caracter permanent, inclusiv în funcțiile de director, director general și secretar general în ministere, după pregătirea de specialitate, experiența, stagiul și rezultatele obținute în munca administrației .de stat.
la activitatea

masă și obștești
în condițiile socialismului, cînd statul, exponent al oamenilor muncii, asigură o unitate deplină între interesele celor ce muncesc și cerințele generale ale progresului societății, sindicatele, ca organiza

ție obștească, trebuie să participe la ac
tivitatea ce se desfășoară pe linia orga
nelor de stat, pentru a-și aduce mai direct contribuția la soluționarea problemelor complexe ale construcției econo-

(Continuare în pag. a Vii-a)



RAPORTUL PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. a Vl-a)mice, sociale și culturale,. îndeosebi a celor care privesc îmbunătățirea condiții- .. lor de viată și de muncă ale salariatilor, precum , și elaborarea, legislației. muncii. 

Organele sindicale trebuie,să-și sporească, 
de asemenea, atribuțiile în întărirea con
trolului - obștesc asupra, diferitelor, sec
toare de deservire publică, in .vederea 
satisfacerii în măsură sporită a cerințe
lor oamenilor muncii. Una din sarcinile deosebit, de importante ale sindicatelor în condițiile actuale o constituie munca cultural-educativă pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, ridicarea necontenită a nivelului de cultură generală; tehnic și economic al oamenilor muncii, organizarea activității recrea- tiv-sportive pentru masele de salariați.Participarea nemijlocită a sindicatelor la activitatea organelor de stat impune luarea unor măsuri organizatorice corespunzătoare. în acest scop se propune ca 
președintele Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor să aibă 
dreptul de membru al Consiliului de Mi
niștri și în această calitate să ia parte la activitatea guvernului.De asemenea, este necesară îmbunătățirea organizării activității uniunilor sindicatelor pe ramuri de producție, ținînd seama de structura ministerelor și organizațiilor economice centrale. Uniunile sindfcatelo'r trebuie să întărească colaborarea cu ministerele și instituțiile centrale, să participe activ la întocmirea planului . de stat pe ministere și departamente, la elaborarea și aplicarea măsurilor pentru îndeplinirea prevederilor acestuia. în vederea creșterii rolului și competentei uniunilor sindicatelor, se propune ca președinții 
lor să facă parte din organele colective 
de conducere ale ministerelor, avînd 
drept de vot deliberativ. Reprezentanți ai sindicatelor vor lua parte și la acti- 
vitatea^Gonsiliilor Județene și orășenești,- 
a organelor colective de conducere' ale 
centralelor,?și întreprinderilor economice.în vederea eliminării .paraleUsn^lor .sL.. suprapunerilor .existente : în activitatea sindicatelor și a Unor organizații-si instituții de stat, este nevoie ca unele sarcini cu caracter administrativ, cum sînt cele privind gospodărirea fondurilor de asigurări sociale, care în prezent dispersează atenția și preocupările organelor sindicale, să fie trecute în competenta organelor de stat corespunzătoare care, prin natura funcțiilor lor, au capacitatea

și posibilitățile de a le rezolva în mai bune condiții.
Sindicatele vor trebui să-și perfecțio- 

- neze formele și metodele de muncă, să 
elimine manifestările de formalism și bi
rocratism, excesul de ședințe, pentru a-și 
putea concentra eforturile, în principal, 
spre studierea și soluționarea operativă 
a numeroaselor probleme legate de acti
vitatea profesională, social-culturală, de 
ridicarea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.Pornind de la rolul important al țărănimii în viața țării, de la contribuția pe care o aduc cooperativele agricole de producție în dezvoltarea agriculturii — sector de seamă al economiei noastre naționale — se propune ca președintele 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție să aibă dreptul de 
membru al Consiliului de Miniștri și în această calitate să ia parte la activitatea guvernului. Aceasta va permite ca Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție să-și aducă mai direct aportul la întreaga activitate de conducere a economiei, a vieții social-politice a startului nostru.

Tovarăși, .Recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român a analizat problemele formării și educării tinerei 
generații — viitorul patriei noastre — 
unul din obiectivele centrale, îndatorire 
de onoare a partidului și statului, a în
tregii noastre societăți. Aceasta presupune — așa cum s-a subliniat în plenară — îmbunătățirea coordonării activității partidului și statului, a școlii și familiei, a armatei, a organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist și celorlalte organizații de masă în vasta și nobila acțiune de pregătire a tineretului pentru muncă și viață, pentru formarea și dezvoltarea sa armonioasă, multilaterală.Tinînd seama de faptul că în prezent întreg tineretul țării este cuprins în în- vățămîntul de stat, rolul hotărîtor în e- 

, ducarea tinerel generații revine școlii, y care dispune de toate posibilitățile pentru a asigura instrucția complexă a tineretului.^ formarea profilului său politic. . moral și spiritual corespunzător cerințelor orînduirii socialiste.Va trebui, de asemenea, să întărim rolul și răspunderea sindicatelor, instituțiilor de cultură și artă, a uniunilor de creație, a presei și radioteleviziunii, care dispun de mijloace adecvate în desfășurarea unor variate activități pentru educarea tinerei generații în spiritul idealurilor socialismului, al tradițiilor de

luptă și muncă ale poporului și partidului nostru.
Totodată, trebuie lărgite atribuțiile și 

sfera preocupărilor Uniunii Tineretului 
Comunist, organizație unică revoluționară 
a tineretului din țara noastră, să se 
îmbunătățească conținutul și formele 
sale de muncă.în vederea asigurării unei mai bune coordonări și soluționări pe linie de stat și obștească a tuturor problemelor care privesc munca, viața și educația tineretului. este necesar ca primul secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist să fie membru al guvernului, 
avînd calitatea de ministru pentru pro
blemele tineretului.în dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, un rol de seamă îl au creația literară și artistică, munca de răspîndire largă a culturii. Și în acest domeniu avem rezultate bune, activitatea organizațiilor de partid, a instituțiilor de stat și a organizațiilor obștești contribuind la formarea omului nou. cu o personalitate multilaterală, cu o concepție și atitudine înaintate despre lume și viață.Dezvoltarea în continuare a activității culturale de masă, precum și a creației literare și artistice presupune îmbunătă
țirea muncii Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă. îndeplinirea în mai bune 
condiții a rolului său de coordonator 
al întregii activități culturale ce se des
fășoară pe tot cuprinsul țării.Este necesar ca uniunile de creație, care au un rol însemnat în stimularea și orientarea artei și literaturii, să participe mai intens la activitatea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, astfel încît rezolvarea problemelor privind îndrumarea activității de creație să se facă cu contribuția nemijlocită a cadrelor din conducerile uniunilor. în acest scop pre
ședinții uniunilor de creație vor fi membri 
cu drept de vot deliberativ în Biroul 
executiv al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă. De asemenea, pentru a dezvolta colaborarea cu celelalte organizații de masă din conducerea Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă vor face 
parte reprezentanți ai Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor, ai 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție și ai Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist.înfăptuirea măsurilor de îmbunătățire a activității organizațiilor de masă va asigura afirmarea mai largă a acestora în viața societății noastre, o participare mai activă a maselor de oameni ai muncii la rezolvarea treburilor de stat și obștești.

5. Cu privire la îmbunătățirea activității 
organelor locale de partid și de statMăsurile cu privire la îmbunătățirea organizării administrați v-teritoriale a țării au în vedere sporirea însemnată a atribuțiilor și răspunderilor organelor de conducere ale județelor, orașelor și comunelor în înfăptuirea hotărîrilor partidului și guvernului. De aici decurge necesi

tatea îmbunătățirii organizării muncii 
desfășurate de organele locale de partid 
în exercitarea conducerii și îndrumării 
întregii activități politice, economice și 
social-culturale.în funcție de viitoarea organizare a unităților administrativ-teritoriale, va trebui să se modifice structura organizațiilor teritoriale ale partidului, să fie create comitete de partid județene, orășenești și comunale. în legătură cu rolul sporit în viața de stat al comunelor și orașelor, în toate acestea se vor crea comitete de partid care vor conduce activitatea tuturor organizațiilor de partid din raza comunei sau orașului respectiv.îmbunătățirea muncii de conducere pe plan local impune înlăturarea paralelismului și suprapunerilor ce se manifestă în prezent în activitatea organelor teritoriale de partid și a sfaturilor populare, asigurarea unei mai bune folosiri a cadrelor din conducerea județelor și orașelor, rezolvarea mai competentă și operativă a tuturor problemelor.în acest scop, se propune ca primul 
secretar al Comitetului de partid jude
țean sau orășenesc să poată fi ales in 
același timp președinte al Consiliului 
popular județean sau orășenesc. Totodată, în funcție de nevoile concrete, unii secretari și alte cadre de partid vor putea
6. Creșterea sarcinilor organizațiilor

de partid, a răspunderii 
fiecărui comunistînfăptuirea cu succes a măsurilor privind perfecționarea formelor de conducere a economiei, a celorlalte domenii ale vieții sociale necesită îmbunătățirea întregii activități politico-organizatorice și idelogice a partidului, a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid. Stabilirea formelor organizatorice, oricît de bine ar fi ele concepute, nu constituie în sine rezolvarea efectivă a problemelor.Fiecare organizație de partid, toți comuniștii la locul lor de muncă trebuie să dea dovadă de inițiativă și perseverență, să-și sporească capacitatea de a mobiliza ți organiza eforturile maselor la traducerea în viață a politicii partidului. 

Organizațiile de partid trebuie să dezvolte 
la toți comuniștii, la cadrele de conduce
re, conștiința înaltelor răspunderi ce le 
au față de partid, de popor, să cultive 
trăsăturile activistului militant, receptiv 
față de ceea ce e înaintat, intransigent 
față de lipsuri, luptător ferm pentru pro
movarea noului, pentru înfăptuirea liniei 
generale a partidului.Sarcini de mare răspundere revin orga
nizațiilor de partid din unitățile econo
mice care trebuie să-și îmbunătățească munca de îndrumare și control în activitatea întreprinderilor, în vederea înfăptuirii indicațiilor și măsurilor stabilite de partid și guvern. Secretarii organizațiilor 
de partid trebuie.să ia parte la întreaga activitate a comitetelor de conducere ale întreprinderilor și ale celorlalte unități.O condiție esențială a îndeplinirii cu succes a sarcinilor ce revin organelor și 

îndeplini și funcții de conducere în organele locale ale administrației de stat.Aplicarea măsurilor de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale cere să rezolvăm mai bine decît 
în prezent problemele economice pe plan teritorial. în acest sens se propune ca la nivel județean să fie înființate comisii 
economice care vor avea sarcina să asi
gure coordonarea întregii activități eco
nomice de pe teritoriul județului, să contribuie la elaborarea planurilor de dezvoltare economică și să exercite controlul asupra întreprinderilor și instituțiilor economice, atît a celor republicane cît și a celor locale. Comisiile economice își vor desfășura activitatea sub conducerea și îndrumarea nemijlocită a comitetelor județene de partid.Ca și pe plan central, organele teritoriale de partid vor trebui să conducă și să îndrume nemijlocit munca ideologică, activitatea culturală.Toate acestea vor crea condiții pentru îmbunătățirea muncii organelor locale de partid și de stat, vor duce la creșterea atribuțiilor și răspunderii lor pentru bunul mers al activității de stat, economice și sociale în județe, orașe și comune.

în legătură cu propunerile făcute sînt 
necesare unele îmbunătățiri ale Statutu
lui partidului, care vor fi supuse spre 
aprobare Conferinței Naționale. Se propune, de asemenea, să fie împuternicit Comitetul Central al partidului pentru înfăptuirea măsurilor privind constituirea comitetelor județene, orășenești și comunale de partid, urmînd ca modificările corespunzătoare în Statutul partidului să se supună aprobării viitorului Congres.

organizațiilor de partid o constituie dez
voltarea democrației interne de partid. Este necesar să se asigure o participare tot mai activă a comuniștilor în toate organele și organizațiile de partid la elaborarea hotărîrilor, să sporească contribuția fiecărui membru de partid la rezolvarea sarcinilor. Munca de partid trebuie să capete un tot mai pronunțat 
caracter obștesc, organele și organizațiile de partid atrăgînd în întreaga lor activitate un larg activ format din cadre cu o bună pregătire politică și profesională.îmbunătățirea activității de partid și de stat va duce la apropierea organelor de conducere de unitățile de bază, la întărirea legăturilor partidului cu masele largi populare, la perfecționarea metodelor de conducere în întreaga viață socială, la creșterea spiritului de răspundere, a abnegației cu care activul de partid și de stat, toți comuniștii luptă pentru înfăptuirea politicii partidului.Fără îndoială că fiecare activist, fiecare membru al partidului va munci fără preget, în sectorul care i s-a încredințat, pentru realizarea mărețelor sarcini care stau astăzi în fața societății românești, pentru întărirea continuă a partidului, a unității sale de monolit, aducîndu-și astfel contribuția la făurirea bunăstării celor ce muncesc, la mersul tot mai hotărît înainte pe calea luminoasă a socialismului și comunismului. (Vii 
și indelungi aplauze).

Tovarăși,Aplicarea în viață a măsurilor supuse dezbaterii Conferinței va crea condiții 

pentru un nou și puternic avînt în dezvoltarea forțelor de producție aie țării, pentru sporirea potențialului material al societății noastre, va intensifica procesul de desăvîrșire a construcției noii orîn- duiri, asigurînd progresul multilateral al României socialiste.
Preocupîndu-se de mersul construcției 

socialiste în țara sa, de destinele 
patriei, duetnd la bun sfîrșit înalta mi
siune pe care i-a încredințat-o poporul, 
de a conduce societatea românească spre 
culmi tot mai înalte de progres și civili
zație, Partidul Comunist Român își înde
plinește în același timp și o importantă 
îndatorire internaționalistă față de cauza 
generală a socialismului, față de mișcarea 
comunistă și muncitorească, față de oa
menii muncii de pretutideni. (Aplauze 
puternice, prelungite).Liniile directoare ale politicii externe a partidului și statului nostru sînt bine cunoscute ; ele au fost din nou definite cu toată claritatea în documentele ultimei sesiuni a Marii Adunări Naționale care a stabilit un amplu program de activitate al României pe plan internațional.Așa după cum este știut, partidul și statul pun în centrul întregii lor activități internaționale dezvoltarea colaborării frățești, întărirea prieteniei și alianței de nezdruncinat cu toate țările socialiste. România militează și va milita în continuare cu energie neslăbită pentru întărirea coeziunii și unității sistemului socialist mondial, a solidarității internaționaliste a partidelor comuniste și muncitorești, pentru unirea într-un front larg a tuturor forțelor antiîmperialiste. (Vii a- 
plauze).Țara noastră va acționa și în viitor în sprijinul luptei popoarelor pentru a- părarea independenței și suveranității naționale. pentru abolirea oricăror forme de asuprire colonială, pântru dezvoltarea de sine stătătoare a tuturor națiunilor în conformitate cu voința și aspirațiile lor fundamentale.

Sîntem convinși că forțele păcii și so
cialismului. superioare forțelor imperia
lismului . și reacțiunii, acționînd unite, 
vor reuși să apere interesele fundamen
tale ale popoarelor, să bareze calea răz
boiului, să zădărnicească planurile agre
sive ale imperialismului, să asigure pa
cea în lume. (Aplauze puternice).După cum se cunoaște, țara noastră desfășoară o activitate susținută pentru dezvoltarea colaborării multilaterale cu toate stateie, indiferent de orinduirea lor socială. La baza relațiilor sale internaționale, țara noastră situează principiile egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, respectării independenței și suveranității naționale a popoarelor — principii care capătă o tot mai largă adeziune internațională, afirmindu-se ca unic mijloc de reglementare a problemelor litigioase, de întărire a colaborării și păcii între popoare.

Militînd pentru dezvoltarea multilate
rală a patriei sale socialiste, poporul ro
mân își va aduce și în viitor contribuția 
la lupta pentru triumful cauzei socialis
mului și păcii, a idealurilor de progres 
social, independență și suveranitate na
țională, de prietenie și colaborare între 
popoare, de pace și securitate internațio
nală. (Vii și indelungi aplauze).Sîntem convinși vă Conferința Națională își va exprima adeziunea deplină față de propunerile prezentate de Comitetul Central, față de politica internă și externă a Partidului Comunist Român și a Guvernului Republicii Socialiste România, că întregul popor român va munci neabătut pentru traducerea în viață a hotărîrilor Conferinței, pe.-stn» înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare multilaterală a patriei, pentru întărirea și înflorirea națiunii noastre socialiste, a României. (Aplauze puternice, îndelunga
te. întreaga asisitență, în picioare, acla
mă, minute în șir răsună ovații și urale).

PRIMA ZI A LUCRĂRILOR PE ADRESA
(Urmare din pag. I) 

vă a întregului nostru par
tid, a întregului nostru po
por.

Ora 9. La sosirea în said, 
conducătorii partidului sînt 
salutați de asistență cu în
delungi aplauze și ovații.

In prezidiul Conferinței 
iau loc tovarășii: Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Dră- 
ghici, Paul Niculescu Mt- 
zil, Ilie Vefdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Petre Borilă, Flo
rian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekaș, 
Gheorghe Rădulescu, Leon- 
te Răutu, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, losif Banc, Pe
tre Blajovici, Dumitru Co
lin, Mihai Gere, ' Petre 
Lupu, Manea M'ănescU, Du
mitru Popa, Gheorghe Stoi
ca, Virgil Trofin, Mihai Da- 
lea, Vasile Patilineț

Primit ■ cu puternice a- 
plauze, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., a spus: 
Din însărcinarea Comite
tului Central declar deschi
se lucrările Conferinței Na- . 
ționale a Partidului Comu
nist Român. La lucrările 
Conferinței participă ca de- > 
legați membrii și membrii 
supleanți ai Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Româp. membrii 
Comisiei Centrale nde Revi- 
zic. precum și 1 150 de de
legați aleși in conferințele 
organizațiilor regionale de 
partid.

Din totalul delegaților a- 
leși la conferințele regtona-r, 
le de partid, 28 la sută iint 
muncitori, 15 la sută țărani, 
iar 57 la sută sînt. ingineri 
și tehnicieni, profesori și 
învățători, oameni de ști
ință, artă șt cultură,' acti
viști de partid, de stat și 
ai organizațiilor de masă și . 
obștești

De asemenea, la Confe
rință participă: 1 633 de in- Ă. 
vitați, reprezenttnd toate 
domeniile de activitate din 
țara noastră La Cbnferih- 
ța Națională a Partidului 
Comunist Român participă 
un număr însemnat de 
vechi militanți ai mișcării 
muncitorești

Cei prezenți păstrează 
apoi un moment de recule
gere în memoria lui Leon- 
tin Sălăjan, membru al Co

mitetului Executiv al C. C. 
al PC.R., Barbu Solomon, 
membru al C.C al P.C.R., 
și Marin Fior ea lone seu, 
membru al Comisiei Cen
trale de Revizie, care au 
încetat din viață in perioa
da de la Congresul al lX-lea 
al P.C.R.

A fost ales apoi secreta
riatul Conferinței.

Delegații la Conferință au 
adoptat in unanimitate ur
mătoarea ordine de zi:

1. DIRECTIVELE CU 
PRIVIRE LA PERFECȚIO
NAREA CONDUCERII ȘI 
PLANIFICĂRII ECONO
MIEI NAȚIONALE, CO
RESPUNZĂTOR CONDI
ȚIILOR NOII ETAPE DE 
DEZVOLTARE SOCIALIS
TĂ A ROMÂNIEI.

2. PRINCIPIILE DE BA
ZĂ ALE ÎMBUNĂTĂȚI
RII ORGANIZĂRII ADMI
NISTRATIV-TERITORIA
LE A ROMÂNIEI ȘI ALE 
SISTEMATIZĂRII LOCA
LITĂȚILOR RURALE.

Lucrările primei ședințe a 
Conferinței Naționale a 
P.C.R au fost conduse de 
tovarășul Chivu Stoica.

Primit cu vii și îndelungi 
aplauze a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comite
tului Central .al Partidului 
Comunist Român, care a prezentat RAPORTUL CU 
PRIVIRE LA MĂSURILE 
DE PERFECȚIONARE A 
CONDUCERII ȘI -PLANI
FICĂRII ECONOMIEI NA
ȚIONALE ȘI LA ÎMBU
NĂTĂȚIREA ORGANIZĂ
RII ADMINISTRATIV-TE
RITORIALE A ROMÂNIEI.

Raportul a fost subliniat 
in repetate rînduri cu pu
ternice aplauze La încheie
rea expunerii, cei prezenți 
au aclamat minute in șir 
pentru Partidul Comunist 
Român,, pentru politica sa 
închinată cauzei socialismu
lui, înfloririi României so
cialiste, bunăstării și ferici
rii poporului nostru:

La ■ lucrările Conferinței 
asistă șefii misiunilor diplo
matice ale țărilor socialiste 
acreditați la București. De 
asemenea participă ziariști 
români, precum și numeroși 
tr.ipiiși speciali ai unor a- 
gehții de presă și ziare de 
peste hotare, corespondenți 
permanenți ai presei străi
ne la București

Ședința de miercuri di
mineața a Conferinței a 

fost transmisă de posturile 
noastre de radio și televi
ziune

Lucrările Conferinței Na
ționale a P.C.R au continuat 
în cursul după-amiezii.

La reluarea lucrărilor, șe
dința a fost condusă de to
varășul Gheorghe Apostol.

Au început discuțiile la 
problemele cuprinse în ordi
nea de zi, la Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Primit cu aplauze a luat 
cuvîntul tovarășul Ion Gheor
ghe Maurei, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri.

In continuarea discuțiilor 
au luat cuvîntul tovarășii Du
mitru Popa, membru suple
ant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului orășenesc 
București al P.C.R., losif 
Opriș, director general al 
Uzinei constructoare de ma- 
șini-Reșița, Gheorghe Pe
trescu, prim-sec-etar al Co
mitetului regional Oltenia al 
P.C.R., Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcții
lor de mașini, Ștefan Boboș, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popular al 
regiunii Bacău, Florian Dănă
lache, membru al Comitetului 
Executiv al C.C- al P.C.R., 
ministrul căilor ferate.

După o pauză, lucrările 
Conferinței au fost prezidate 
de tovarășul Alexandru Bîrlă
deanu.

Primit cu aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul Alexandru 
Drăghici, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.

La discuții au mai luat 
cuvîntul tovarășii Ion Ursu, 
prorector al Universității „Ba- 
beș-Bolyai“ din Cluj, Dumi
tru Balalia, prim-secretar al 
Comitetului regional Ploiești 
al P.C.R., Cicerone Gorunes- 
cu, director general al Uzine
lor „23 August" din Capitala, 
Szasz Domokos, prim-secretar 
al Comitetului raional Tg. 
Secuiesc al P.C.R., Gheorghe 
Călin, prim-secretar al Comi
tetului regional Hunedoara al 
P.C.R., Virgil Trofin, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Lucrările Conferinței con
tinuă.

(Agerpres)

La sala Palatului Republicii din Capitală au sosit în cursul 
zilei de ieri și continuă să sosească din toate colțurile țării 
sute de telegrame și scrisori adresate Conferinței Naționale 
a P.C.R., C.C. al P.C.R. și personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de către colective de oameni ai muncii din mari 
întreprinderi și combinate industriale, din transporturi și 
construcții, unități socialiste din agricultură, institute de 
cercetări, universități, școli, instituții de cultură și artă, or
ganizații de partid, de masă și obștești, precum și de numeroși 
oameni ai muncii români și de alte naționalități de pe întreg 
cuprinsul patriei noastre. Ele exprimă încrederea față de 
politica partidului, adeziunea deplină la măsurile preconizate 
și supuse dezbaterii Conferinței, angajamentul de a traduce 
în viață hotărîrile ce vor fi adoptate.în telegrame șl scrisori sosite de la Combinatul siderurgic Hunedoara, grupul de șantiere din cadrul sistemului hidroenergetic șl de navigație Porțile de Fier, șantierul Combinatului siderurgic Galați, Uzinele Electroputere Craiova, Uzinele „23 August" București, Uzinele „Tractorul". Exploatarea minieră Lupen! și din numeroase alte întreprinderi și instituții se afirmă încrederea deplină și totala adeziune față de măsurile preconizate în documentele Plenarei din octombrie a C.C. al P.C.R. pentru continua dezvoltate a economiei naționale și înflorire a patriei socialiste. Măsurile înscrise în Proiectul de Directive și în celelalte documente — se arată în telegrame — sînt menite să contribuie la ridicarea la un nivel calitativ superior a întregii activități economice, la progresul multilateral al țării noastre.’ Lectura celor peste 1 000 telegrame și scrisori sosite în prima zi a conferinței îți dă imaginea hărniciei, a eforturilor depuse pentru îndeplinirea sarcinilor mari trasate de ’ partid.în multe telegrame locul cuvintelor l-au luat cifrele, care exprimă cu puterea sintezei matematice primele roade culese ale efortului continuu pentru organizarea științifică a producției și a muncii. „In cinstea Conferinței Naționale a P.C.R. — raportează side- rurgiștii hunedorenî — am depășit prevederile planului pe 11 luni la producția globală cu 110 milioane lei, la producția 

marfă vîndută și încasată cu 232 milioane, iar beneficiile peste plan se ridică la 100 milioane lei".într-o altă telegramă constructorii brașoveni ai tractorului românesc comunică că „au îndeplinit producția globală pe întregul an cu 35 de zile mai devreme și cu o lună mai repede planul producției marfă". Cu aceeași justificată mîndrie raportează Conferinței succesele obținute minerii Văii Jiului, constructorii de nave gălățeni, colectivul uzinei „Metalurgice" Iași — unul din cele mai moderne obiective industriale ale Moldovei —, energeticienii elec- trocentralei Paroșeni și sute de alte colective de oameni ai muncii.O altă telegramă. Semnatar : colectivul de constructori i muncitori, ingineri și tehnicieni ai grupului de șantiere al Hidrocentralei Porțile de Fier i „Raportăm că în ajunul deschiderii lucrărilor Conferinței Naționale a P.C.R. am realizat planul global de be- tonare pentru acest an în volum de 413 000 mc“. Și dintr-un alt capăt al Dunării, din bătrînul oraș Galați, constructorii marelui Combinat siderurgic comunică Conferinței că au „reușit să-și îndeplinească angajamentul anual de depășire a planului cu 40 milioane lei". Din teancul de telegrame desprindem încă una. Expeditor: colectivul șantierului Băraj-Rovinari i „întruniți în mitingul organizat cu prilejul devierii rîului Tismana pe o nouă albie, cu

CONFERINȚEI
25 de zile mai devreme, raportăm Conferinței realizarea planului valoric pe întregul an la 29 noiembrie", iar constructorii primei uzine românești de autoturisme fac cunoscut că la 5 octombrie a.c. au realizat planul anual de investiții.Din scrisorile sosite una poartă ștampila Tîrgu Mureș. Ea a fost expediată de cadrele didactice și studenții Institutului de medicină șl farmacie din acest oraș. „în aceste zile toată atenția corpului didactic, a studenților este îndreptată spre Conferința Națională a Partidului Comunist Român — eveniment de mare importanță în viața partidului și poporului nostrti. Alături de toți cetățenii patriei noastre socialiste am luat cunoștință cu viu interes și profundă satisfacție de documentele deosebit de însemnate elaborate de Plenara C.C. al P.C.R. Măsurile preconizate demonstrează spiritul înnoitor și capacitățile creatoare a conducerii partidului nostru în dirijarea întregii vieți economice, sociale și politice a țării. Institutul nostru, creat în anii construcției socialiste, a cunoscut o dezvoltare rapidă. Cadre didactice și stu- denți români, maghiari, germani și de aite naționalități au învățat să-și stimeze reciproo valorile proprii, iar în munca comună de zi cu zi se înfiripează prietenii de viață. Avem convingerea fermă că tineretul, educat în acest institut, s-a adăpat la un izvor limpede și curat".Ca o mulțumire adusă partidului pentru înalta apreciere dată în Conferință de secretarul general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, activității lucrătorilor din întreprinderile industriei ușoare, care au propus suplimentarea planului cu circa 11 miliarde lei, telegramele exprimă hotă- rîrea colectivelor de muncitori, 

ingineri și tehnicieni ai acestor Unități economice de a face totul pentru a pune la îndemîna oamenilor muncii cantități sporite de produse de larg consum de o calitate superioară. O primă garanție a realizării acestor angajamente o constituie succesele obținute de pe acum. în telegrama colectivului Fabricii de confecții și tricotaje „București" se spune i „Datorită măsurilor aplicate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției șl a muncii, colectivul nostru va realiza pînă la sfîrșitul anului o producție suplimentară de peste 250 milioane lei față de planul inițial".De pe întinsul Bărăganului, din înflorită Dobroge și dulcele plai moldovenesc, de pe întinderile Transilvaniei, din toată țara țăranii cooperatori, lucrătorii din unitățile de stat ale agriculturii semnează telegrame adresate Conferinței prin care fac cunoscute deplina lor adeziune față de măsurile preconizate de partid, sentimentele lor de recunoștință pentru grija partidului de a ridica continuu gradul de civilizație și confort a satului românesc. în telegrama lor cooperatorii din comuna Albești, raionul Ploiești spun i „Luînd cunoștință de documentele Plenarei C.C. al P.C.R din 5—6 octombrie ne exprimăm acordul deplin față de măsurile inițiate de partid fiind convinși că vor duce la ridicarea pe o treaptă superioară a economiei patriei noastre. Măsurile stabilite privind îmbunătățirea împărțirii teritoriale administrative vor contribui la ridicarea satului și la ștergerea treptată a deosebirilor dintre oraș și sat" Iar într-o altă telegramă se subliniază : „Avem în comună dispensar, casă de naștere, două școli, brutărie, iar în cinstea Conferinței rețeaua e- lectrică din comună a fost racordată la sistemul energetic național. Prin această modestă 

telegramă țăranii cooperatori din Scînteiești își exprimă dragostea față de partid și guvern".Numeroase telegrame sînt semnate de colective de oameni de știință, de cultură și artă. Ele exprimă hotărîrea lor de a lupta cu toate forțele pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru a ridica cît mai sus știința și cultura românească. In telegrama sosită de la Filiala din Cluj a Academiei Republicii Socialiste România se spune : „Comuniștii și nemembrii de partid pătrunși de un adînc și nețărmurit sentiment de încredere în politica înțeleaptă, științifică,. marxist-leninistă a Partidului Comunist Român, adresează partidului mulțumirile cele mai calde și sincere pentru activitatea amplă și multilaterală, pentru munca neobosită desfășurată în vederea înălțării României socialiste pe culmile cele mai înalte ale progresului și civilizației contemporane... Raportăm astăzi că întregul colectiv a obținut rezultate remarcabile în procesul îmbinării armonioase a cercetării fundamentale de cea aplicativă, convinși fiind că numai o astfel de orientare poate asigura științei rolul de forță nemijlocită a producției materiale. Sarcinile puse de partid în fața noastră, lucrători pe ogorul științei, ne obligă la eforturi sporite, mobilizînd întregul nostru potențial de cercetare pentru a asigura activității științifice o eficacitate maximă și o legătură nemijlocită cu producția materială"....Telegrame care concentrează în ele, în graiul cifrelor, zile și nopți de eforturi, de energie creatoare ; telegrame care conțin exprimat în cuvinte simple sentimente calde de dragoste și recunoștință față de partid, de conducerea sa ; telegrame care exprimă limpede și direct hotărîrea de a înfăptui obiectivele stabilite de partid.



INFORMAȚII • INFORMAȚII DE PESTE
La Ministerul Transpor

turilor Auto, Navale și 
Aeriene a fost semnat miercuri un acord între guvernele Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Cehoslovace privind transporturile rutiere de călători și mărfuri. Din partea română acordul a fost semnat de Nicolae Stere, adjunct al ministrului transporturilor auto, navale și aeriene, iar

din partea cehoslovacă, de 
Jan Dufek, adjunct al mi
nistrului transporturilor.

★Delegația Tineretului Mișcării Naționale a Revoluției (J.M.N.R.) din Congo (Brazzaville), condusă de Onanga Jean Pierre, Secretar al Consiliului Central Executiv Național al J.M.N.R., care, la invitația C.C. al U.T.C., se află în țara noastră, a vizitat Uzina de fire și fibre sinteti

ce Săvinești, Universitatea „A. I. Cuza", I.A.S. Bucium, monumente istorice și așezăminte culturale din Iași și Mauzoleul de la Mărășești.în continuare, oaspeții congolezi au vizitat Palatul Pionierilor și Casa de Cultură a Studenților din București, au fost primiți și au purtat discuții la Consiliul Național al Organizație: Pionierilor, la redacția ziarului „Scînteia tineretului" și a revistei „Tînă- rul Leninist".
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Pe marginea meciului susținut de olimpicii noștri, 
PROPUN O ANCHETĂ MORALĂ:

zicerea armelor nucleare in America Latină

DE CE SASU?
Stau în fața hîrtiei și nu știu ce să mai spun. Un lucru e cert, olimpicii noștri (cine i-o fi numit așa, nu mai știu) au făcut cel mai prost meci care s-a putut vedea Ia București în ultimii ani. Vă mărturisesc cinstit că nici nu mai găsesc în mine puterea de-a mă indigna. După un asemenea meci, și jucătorii și antrenorii ar trebui să se încuie în casă și să anunțe că se lasă de această meserie. Echipa care a evoluat ieri, din clipa cînd a fost preluată de Angelo Niculescu n-a reușit să înscrie un singur gol într-o partidă oficială. Și după cum prea bine ați văzut, ieri ea a beneficiat din plin și de ajutorul arbitrului Elinski. Dar degeaba. Omu-nchide ochii și-ți dă, dar n-are cum să-ți introducă el mingea-n poartă. Asta nu, nu se mai poate. Ar fi prea de tot.Așa cum am jucat ar fi fost nedrept să ne calificăm în dauna formației R.D.G. Pur și simplu am fi aruncat niște bani în vînt, trimițînd în Mexic douăzeci de inși care ar fi capotat fără doar și poate în fața a cel puțin trei adversari. Jucătorii noștri fiu știu (cei maturi) și mi se pare că nici nu vor să joace fotbal. Pentru că — trebuie s-o spunem — acești oameni nu cunosc ce este aceea responsabilitatea socială. Declarați amatori, ei ridică pretenții de profesioniști, și pe nici o cale nu-i poți trage la răspundere.în meciul de ieri, care ne-a rupt nervii, n-am văzut măcar o singură fază de fotbal creată de ei. Toți, dar absolut toți, s-au comportat penibil. Despre Constantin și despre pretinsa lui revenire s-au vărsat tone de cerneală. Pe Constantin, însă, orice antrenor lucid nu l-ar ține nici rezervă în Națională. în 99 la sută din cazurile cînd a avut mingea, el a pasat-o cu precizie nemaipomenită adversarului. Parafrazînd un coleg de la Sportul, eu unul i-aș

de Fănuț Neaguspune : „îți mulțumim, bătrî- ne, dar mai lasă-ne-n pace. Nu mai poți face absolut nimic". Sătmăreanu, adus cu surle și cu trâmbițe acum vreo doi ani, a fost tratat de presă, luni și luni de zile, ca un nontalent. Și nontalent se dovedește mereu. De unde, atunci, încăpățînarea de a-1 menține în prima formație a țării ?! Cred că o formație regională ar sta pe gîndun dacă să-l primească sau nu. Vine la rînd Dan Coe. Rapi- distul, luat în brațe și de către subsemnatul, de mai multe ori, a avut ieri o comportare deplorabilă. Extremul Hoge din echipa oaspete (cel mai bun om de pe teren, om născut pentru fotbalul de finețe) îl va ține minte două vieți. încâlcind orice normă de conduită sportivă, Dan s-a aruncat cu cele 81 de kilograme în spinarea și peste picioarele adversarilor, cu gîn- dul să rupă și să facă gol în jur. Cu toții am asistat jenați la aceste brutalități de neconceput pe un teren de joc. Sînt convins că oricare alt arbitru l-ar fi trimis la plimbare dincolo de porțile stadionului. Ca, de altfel și pe Koszka și Sătmăreanu. Așa ceva nu vrem să mai vedem niciodată, și federația este datoare să-1 sancționeze pe Dan în chip exemplar. M-am înșelat eu, sau Dan nu este nici pe departe jucătorul pe care-1 credeam ?Noi am jucat fără nici o idee, d upă nici o tactică, orbiți de gîndul că avem de recuperat un gol, apoi orbiți de neștiință și orbiți de ciudă. Aș fi curios să aflu ce sfaturi tactice a dat Angelo Niculescu echipei ? Cred că nici unul. Am beneficiat de un penalti și am văzut cu uimire că nici unul din jucătorii care bat asemenea lovituri la cluburile lor, Constantin, Ionescu, Pîrcălab, n-a vrut să execute lovitura. Căpitanul echipei, Constantin, fugind și scuturîndu-se l-a lăsat pe Sasu să se descurce el cum o ști. Și Sasu a trimis drept în brațele portarului. Simplu și fără nici o complicație. Cred că e pentru prima oară cînd un jucător de rezervă e pus să execute un penalti într-un meci cu asemenea miză. Și fiindcă veni vorba de Sasu : pe ce bază a fost selec

ționat acest jucător în Națională ? Un campionat întreg Sasu n-a jucat, a dat cu undița la pește la Constanța, și hodoronc-tronc, hai cu el în Națională. Una din două : ori noi nu știm nimic — nimicuța în materie de fotbal, ori Angelo Niculescu nu știe nici cît cel din urmă dintre noi. Ultima variantă este, după mine, cea mai aproape de adevăr. Angelo Niculescu era obligat să se informeze despre forma fiecărui jucător. Dar n-a făcut-o pentru că dacă ar fi făcut-o ar fi aflat că la Torino, Dan a luftat de cel puțin șase ori în fața careului mic.Vor veni scuzele-oh, cît ne-am învățat cu ele ! — și lăudătorii lui Angelo Niculescu vor scormoni pe unde nu te trăznește prin cap și-l vor scoate băsmăluță curată, sau vor încerca să-1 scoată, dar publicul, o știu precis, nu va uita multă vreme acest hap amar. Sper, totuși, că și ultimul îndărătnic se va fi convins că trebuie să renunțăm la serviciile lotului lui Angelo Niculescu și că trebuie să ne îndreptăm cu fața către tineret. Dacă nu , vom vedea la nesfârșit o echipă ,cu picioare de împrumut, o echipă incapabilă să țină mingea, lipsită de moral, sleită de voință.Publicul, atît cît îl cunosc — și cred că-1 cunosc — s-a săturat de explicații. Dacă Angelo Niculescu și jucătorii săi s-ar fi întors de la meci cu tramvaiul și-ar fi dat seama cită negură au așezat în noi ieri după-amiază. S-au întors cu-n autobuz foarte luxos și, după un vechi obicei al lor, vor spune că noi, cronicarii, îi nedreptățim, îi jignim și nu-i înțelegem. Eu declar răspicat că le pricep pe toate, și bune și rele, un singur lucru, însă, nu-mi sună la ureche : de ce i se spune lui Angelo Niculescu, director al direcției tehnice ? Care director ? Care direcție ? Și care tehnică ? Propun forurilor în drept ca antrenorul Angelo Niculescu să răspundă public dacă a fixat dinainte de meci pe jucătorul care să execute lovitura de pedeapsă în cazul că aceasta ne-ar fi acordată. în același timp cred că putem cere și jucătorilor Constantin, Pîrcălab și Ionescu să ne spună de ce au fugit de minge într-o asemenea situație ? Tribunele au calificat eschiva lor drept un act iresponsabil.
PE SCURT • PE SCURT £ PE SCURT £ PE SCURT

După cum se anunță din Sofia, prima ediție a campionatului balcanic de schi se va desfășura anul viitor in Bulgaria în zilele de 24 și 25 februarie.Stadionul central din Hi- roșima a găzduit întîlnirea internațională de fotbal dintre echipa Ț.S.K.A. Moscova și o combinată a cluburilor japoneze. Partida s-a încheiat cu scorul de 3—1

(1—1) în favoarea sportivilor sovietici. Au asistat 14 000 de spectatori.Sala Floreasca din Capitală găzduiește astăzi după-amiază primul meci dintre echipele Politehnica București și M. T. K. Budapesta, contînd pentru „Cupa campionilor europeni" la baschet feminin.Campioana României, va prezenta în această partidă

următorul lot de jucătoare: Viorica Niculescu, Ana Ha- ralambie, Cornelia Taflan, Gabriela Ciocan, Sanda Dumitrescu, Ileana Ghiță, E- caterina Vogel, Ursula Fir- linger, Oltea Chelaru, Elena Tintorescu și Marieta Lupan.Partida, care va începe la ora 19, va fi condusă de cuplul de arbitri Geza Pastor (Iugoslavia) și Artenik Arabadjan (Bulgaria).
CINEMATOGRAFE

REÎNTOARCEREA
LUI SURCOUFrulează la Patria (orele 12,15; 14,30; 16,45: 19; 21.15). Festival orele 9; 11,15; 13,30; 16,15;18,45; 21).
LOAN Arulează la Republica (orele 9,45; 12; 14,30; 16,45). de la 5 decembrie CERUL ÎNCEPE 

LA ETAJUL Iîl (orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Feroviar (orele 9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Excelsior(orele 8; 10,15; 12,45; 15,15;17,45; 20,15), Melodia (orele 9,45; 11,15: 13.45; 16,15; 18,45; 21).
CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATICrulează Ia Luceafărul (orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 20,45), București (orele 8,45; 10,45; 12,45: 14,45; 16,45; 19; 21), Modern (orele 9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,30; 20,45).
CINE VA DESCHIDE USA? rulează la Lumina (orele 8,45; 16,30 în continuare ; 18,30;20,30): înfrățirea (orele 14; 16; 18; 20 — marți, sîm-bătă și duminică) ; Moșilor (orele 15,30; 18; 20,30).
UN TAXI PENTRU TOBRUK 

rulează la Capitol (orele 9,15;

11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45), Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
PROFESORUL DISTRATrulează la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),Bucegi (orele 9: 11; 13; 16;18,15; 20,30).
Naică și veverița, Mihail Ko- 
gălniceanu — în căutarea 
timpului pierdut — Românii și 
Marea Revoluție — Orizont 
științific nr. 10, A sosit vacanța 
marerulează Ia Floreasca (orele 9;11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
VULTURII ZBOARA
DEVREMErulează la Rahova (orele 15,30; 18; 20,30).
COMPARTIMENTUL 
UCIGAȘILORrulează la Progresul (orele 15,30; 18; 20,30).
UN IDIOT LA PARISrulează la Lira (orele 16; 18;20).
SUBTERANULrulează la Ferentari (orele 15,30; 18; 20,30) — de la 7 decembrie PASAREA phOnix (orele 15: 17.45: 20.30).
POVESTEA TARULUI 
SALTAN

rulează la Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,30).
PANTERA NEAGRArulează la Pacea (orele 16; 18; 20) — de la 7 decembrie 
— SUS MÎINILE DOMNILOR 

POLIȚIȘTI 1 (orele 16; 18;20).
FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARDrulează la Timpuri Noi (orele 9—21 în continuare).
PRIZONIERA DIN CAUCAZ rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45). Desene 

animate pentru copii (orele 9; 10).
DUMINICA LA NEW YORK rulează la Union (orele 15,30; 18; 20,30). Filme animate: (duminică, ora 10; joi și sîm- bătă la ora 18).
OAMENI IN RULOTĂ rulează la Giulești (orele 15,30; 18; 20,30).
ZORBA GRECULrulează la Dacia (orele 7,45; 20,30; în continuare).
PROSTĂNACULrulează la Buzești (orele 14; 16,30; 18,45; 21; duminica, ora 10).

NEW YORK — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat marți după-amiază 
cu 82 de voturi pentru, nici unul contra și 28 de abțineri, o rezo
luție prin care se salută tratatul de interzicere a armelor nucleare 
în America Latină.Rezoluția cere tuturor statelor să respecte prevederile tratatului și adresează puterilor nucleare a- pelul de a semna și ratifica cît mai curînd posibil un protocol la tratat, prin care să-și asume b- bligația de a nu folosi sau amenința cu folosirea armelor nucleare împotriva țărilor semnatare.Republica Socialistă România a votat în favoarea proiectului de rezoluție. Explicînd acest vot, șeful delegației române, Mircea Malița, adjunct al ministrului a- facerilor externe, a declarat că denuclearizarea regională ■ este una din măsurile parțiale care, în lipsa unui acord internațional cu privire la interdicția și distrugerea armelor nucleare, poate contribui la instaurarea păcii și securității internaționale.România, care a propus crearea unei regiuni denuclearizate în Balcani și care a sprijinit proiecte similare în alte părți ale lumii, a urmărit cu simpatie eforturile și acțiunile care au marcat diferitele etape ale tratativelor ce au dus, după trei ani de activitate asiduă, la încheierea și apoi la semnarea Tratatului, vizîrid interdicția armelor nucleare în A- merica Latină.Ca și alți delegați, el s-a pronunțat în favoarea caracterului universal al tratatului, ceea ce

La 1 decembrie a.c. la An
kara s-a deschis expoziția 
românească „Peisaje și ti
puri din Republica Socia
listă România". La deschi
dere au luat parte directori 
generali din Ministerul Afa
cerilor Externe al Turciei, 
deputati și senatori, oameni 
de artă și cultură, ziariști și 
membri ai corpului diplo
matic. precum și un numeros 
public.

Cu acest prilej, Ion Drîn- 
ceanu, ambasadorul român 
Ia Ankara, și Ferid Sanaet, 
subsecretar de stat la Minis
terul Educației Naționale, 
au rostit cuvintări, subliniind 
dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor dintre cele două 
țări.

Expoziția s-a bucurat de 
succes.

presupune dreptul tuturor statelor din regiunea respectivă de a deveni parte la acest tratat, și totodată, impune ca nici un teritoriu din perimetrul zonei respective, dar aflat sub controlul unui stat situat în afara acesteia, să nu se poată sustrage prevederilor tratatului. Guvernul român sprijină în întregime, a spus M. Malița, punctul de vedere expus de guvernul cuban în ceea ce privește bazele militare americane din regiunea Canalului de Panama și din Porto Rico, precum și cererea ligitimă ca S.U.A. să desființeze baza de la Guantanamo și să restituie Cubei această porțiune a teritoriului cuban.
★Adunarea a trecut, de asemenea, la examinarea problemei A- fricii de sud-vest pe baza unor rapoarte înaintate de Consiliul Națiunilor Unite însărcinat cu administrarea Africii de sud-vest, Comitetul special pentru aplicarea Declarației cu privire la lichidarea colonialismului și Comitetul pentru teritoriile neautonome și sub tutelă, precum și a unei note a secretarului general.
★NEW YORK 6 — Trimisul special Agerpres, Romulus Că- nlescu transmite : Președintele Adunării Generale a O.N.U., Comeliu Mănescu, a primit în cursul după-amiezii de marți și dimineții de miercuri pe A, Goldberg, șeful delegației americane, V. V. Kuznețov, șeful delegației U.R.S.S., A. Berard, șeful delegației franceze, și lordul Cara- don, șeful delegației britanice, cu -'are a discutat probleme cu pri- 1 re la continuarea și încheierea •ucrărilor adunării.El a fost, de asemenea, vizitat, 'n legătură cu aceeași chestiune, 'c Mnhalhel Al Mudhaf, reprezentantul permanent al Kuwei- 'ului, președintele pe luna în -urs al grupului țărilor arabe.în continuare Comeliu Mănes- cu, a luat parte la unul din periodicele dejunuri de lucru cu președinții Comitetelor principale ale Adunării Generale și cu secretarul general al O.N.U.

PARIS 6 — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite : Lă Paris a sosit o delegație a Uniunii Tineretului Comunist, condusă de tovarășul Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., care la invitația Mișcării Tineretului Comunist va face o vizită în Franța.

in Franfa

VIATA TINERETULUI

delegații
a U.T.C

studențești la
Puternicele demonstrații 

studențești și repetatele 
ciocniri cu politia continuă 
la Madrid. în ciuda faptului 
că s-au operat foarte multe 
arestări. Tulburările de Ia 
Universitatea din Madrid au 
dobîndit o amploare deose
bită. Tensiunea din lumea 
studențească a fost provoca
tă de încercările autorități
lor de a împiedica acțiunile 
sindicatului socotit „ilegal" 
al studenților democrată 
După falimentul sindicatelor 
„Oficiale" și înlocuirea lor 
cu organizații nereprezenta
tive dirijate de asemenea de 
autorități, s-a vădit într-o 
măsură erescindă că sindi
catul universitar democrat 
(S.D.E.U.) constituie unica 
forță care exprimă pozițiile 
reale ale studentimii spa
niole.

Elemente incitate de poli
tie s-au dedat la provocări 
care au stîrnit indignarea 
studenților. Aceștia au orga
nizat imediat un miting de 
protest și o demonstrație la 
care au participat mai mult

Imagine din Stockholm

de o mie de stadenți. Poli
țiștii au încercuit universita
tea și ciocniri violente cu 
studenții au urmat imediat, 
transformînd parcul din fața 
universității din Madrid în 
cîmp de bătaie. Studenții au 
ripostat, aruneînd cu pietre. 
Au sosit polițiști călări, 
care înarmați cu bastoane 
și cu furtunuri, din care țîș- 
nea nu apă, ci... vopsea al
bastră, au încercat să îm
prăștie pe demonstranți. A- 
ceștia au opus însă o rezis
tență curajoasă. Apoi mași
nile poliției s-au masat în 
fata universității, oprind re
tragerea studenților. Mulți 
dintre ei au fost tîrîți de 
polițiști spre mașini și trans
portați imediat către comi
sariatul principal pentru a 
fi identificați.

In momentul de fată sînt 
arestați zeci de studenți. As
prele măsuri polițienești nu 
au avut efectul scontat de 
autorități. Doar la cîtev* 
ore după anunțarea reînce
perii cursurilor, studenții au 
ieșit în stradă cerînd elibe-

rarea colegilor lor arestați 
în timpul demonstrațiilor. 
In același timp, în tot ora
șul s-au răspîndit manifeste 
prin care se cerea să se 
pună capăt măsurilor poli
țienești și să fie eliberați 
studenții arestați. In aceste 
manifeste se mai cerea li
bertatea de acțiune pentru 
S.D.E.U., reforme democra
tice în universități, liberta
tea de întrunire.

Demonstrațiile din univer
sitățile spaniole exprimă 
nemulțumirea care domnește 
în rîndlirue studenților, cau
zată mai ales de intervenția 
brutală a poliției in viața 
universitară. Acțiunile auto-/ 
rităților menite să intimide
ze mișcarea democratică in 
universitățile spaniole pri
mesc riposta hotărîtă a stu- 
dențimii. Așa cum aprecia 
corespondentul ziarului „TI
MES" Ia Madrid s-ar putea 
ca demonstrațiile de protest 
ale studenților spanioli să 
continue încă multe zile.

DOINA TOPOR

France Presse transmite:

Calm aproape monoton"
la Nicosia

Intr-un reportaj din Ni
cosia, agenția France 
Presse scrie că „un calm a- 
proape monoton domnea 
marți în capitala Ciprului, 
care și-a regăsit aspectul 
său dinaintea crizeicartierul grec, continuă

La 20 km.
de Atena...

Consultări 
între țările 
arabe

INFORMAȚII PUBLICATE DE „LE MONDE" PRIVIND 
EXISTENȚA UNUI LAGAR DE CONCENTRARE 

PENTRU ADOLESCENȚI

In _genția, locuitorii se dedică în mod normal ocupațiilor lor, magazinele sînt deschise, circulația este intensă. In cartierul turc, care trăia în stare de asediu de la 15 noiembrie, soldații înarmați au dispărut de la ferestrele transformate în veritabile bastioane la etajele superioare ale caselor limitrofe așa-numitei „zone verzi". Cînd clopoțeii au șunat marți după amiază la ora 16, anunțînd terminarea cursurilor, copiii s-au răspîndit pe străzi într-un zbor de vrăbioaro și s-au dus acasă fără a fi, pentru prima oară, însoțiți de soldați înarmați. La barajele ridicate cu ajutorul 
a zeci de bidoane îngrămădite și

acoperite cu saci umpluți cu nisip, care delimitează cartierele grecești de cele turcești ale orașului, controlul este suplu pentru ziariștii care trec dintr-o zonă în alta fără dificultăți. Sentinelele discută, schimbă plezanterii sau ascultă radioul". Agenția a- daugă totuși că populația se întreabă cît de trainică se va dovedi a fi reglementarea la care s-a ajuns cu prilejul intensei activități diplomatice din ultima săp- tămînă.
Retragere* forțelor armata 

grecești dizlocata In Cipru va 
începe joi, 7 decembrie, Infor
mează agenția FRANCE PRES
SE, citind surse autorizate din 
Nicosia. Prima navă pe care se 
vor Îmbarca militari greci aflațl 
in Cipru, a ancorat deja la țăr
mul insulei. Potrivit surselor 
amintite, se așteaptă 
oursul acestei săptămînl 
repatriați aproximativ 
soldați greci.

ca în 
să fie

1500
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La mai puțin de un an de la încoronare, 
Tauf’ahou, regele din Tonga întreprinde un „tur
neu diplomatic". La Washington, Londra și Can
berra s-a anunțat că este așteptată „cu interes" 
vizita suveranului micului arhipelag în cursul 
lunii ianuarie. Declarația făcută la Tauf’ahou re
vistei TIME aruncă o lumină edificatoare și a- . 
supra itinerariului „turneului" proiectat și asu
pra „interesului" manifestat în capitalele respec
tive. „Doresc — a spus regele din Tonga — să 
obțin sprijin și înțelegere pentru planul unei 
Oceanii mari".Deocamdată, Tauf’ahou domnește peste cei 70 000 de locuitori ai arhipelagului Tonga, de sub protectorat britanic. Dar chiar în ziua încoronării, la 8 februarie, el ținea să arate în „mesajul adresat poporului" că speră să unească „sub conducerea" lui în următorul deceniu cele 10 000 de insule cunoscute în termeni obișnuiți ca for- mînd Oceania.Proiectul înfățișat de regele micului arhipelag din Pacific apare evident te-

merar. „împărăția" vizată ar avea o întindere de cinci ori mai mare decît 
cea a Franței. Toate aceste teritorii au, însă, un numitor comun : sînt, toate, fie sub statut colonial, de mandat, sau tutelă, fie cu un statut de independență limitată. Practic, ele se a- flă sub controlul politic- administrativ al S. U. A., Angliei, Australiei sau Noii Zeelande. Aceste „amănunte" de ordin „administrativ" sînt suficient de concludente pentru a sesiza

âaros înseamnă calvarul unor oameni nevinovați. O insulă 
de piatră, dezolantă. Stîncă lipsită de viață și cîteva barăci în 
care deținuți: sînt îngrămădiți. Despre Yaros s-a scris deseori 
și ziarele au publicat chiar și fotografii ale „insulei diavolului", 
în aceste zile ne-au parvenit informații privind existența unui 
alt Yaros, un lagăr de concentrare situat chiar la porțile Atenei. 
Mai exact capitala greacă se află doar la 20 wlometri de 
temnița înființată în urmă cu cîteva săptămîni. Știri publicate 
de LE MONDE relatează despre sinistrul Ioc de detențiune de 
la Dionysos, lagăr destinat tinerilor. Deținuți! sînt de vîrsta 
școlarilor și, cel mult, a studenților. Se găsesc acolo tineri care 
abia au împlinit 15 ani. „Bătrînii" au 20 de ani. Nu-i greu de 
imaginat „delictul" pe care ei l-au comis : opiniile lor politice 
nu corespund cu cele ale deținătorilor puterii de Ia Atena. 
„Delictul" acesta se pedepsește crunt în Grecia de astăzi...

Despre lagărul de Ia Dionysos s-a putut afla abia după ce 
un tînăr a reușit să evadeze. Cotidianul parizian consemnează 
mărturia acestuia : „Cea mai mare parte a deținuților, în vîrstă 
de 15—20 de ani, sînt membri ai organizației „Tineretul 
Lambrakis" creată de către Mikiș Theodorakis. Ei trăiesc în 
condiții inumane : sînt culcați chiar pe jos, sînt Insultați, bă
tuți în fiecare zi. Hrana este mizerabilă. Difuzoare emit, 
tot timpul zilei lozinci și discursuri ale membrilor Juntei".

Tinerii deținuți — izolați, deliberat, de arestații mai 
vîrstă — sînt supuși torturilor și presiunilor. Operațiuni
„spălarea creierului" se desfășoară sistematic. Prin toate mij
loacele se încearcă ■ fi determinați să renunțe la convingerile 
lor politice. Tinerii dovedesc un curaj deosebit, deși refuzul 
de a se dezice de opiniile lor îl plătesc scump: sînt schingiu- 
iți. Cei sub 20 de ani sînt la fel de curajoși ca și părinții și 
frații lor mai mari. Lagărul de la Dionysos completează sum
brul tablou al realităților grecești.

ALGER 6. — Cores
pondentul Agerpres, C. 
Benga, transmite: în a- 
junul viitoarei Confe
rințe arabe Ia nivel înalt 
ele la Rabat, în capita
lele țărilor arabe dom
nește o intensă activi
tate.
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Proiectul
dedesubturile „marelui plan" al „marii Oceanii". Dacă adăugăm și unele fapte de natura politicii curente, lucrurile devin și mai clare. Vom aminti, astfel, că în cadrul O.N.U. au avut loc repetate dezbateri în legătură cu acordarea dreptului populației din aceste teritorii de a-și hotărî singură soarta, dar puterile care își exercită dominația în regiunea respectivă s-au opus acordării independenței. Acest refuz e determinat, în primul rînd, de interese economice. Date estimative din surse engleze relevă că Oceania aduce monopolurilor occidentale profituri anuale de circa 200 mir
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99 Marii Oceanii"
lioane lire sterline. Șiragul liberare națională și men- întins de insule ocupă, tot- ținerea, în fond, a dominației coloniale.E interesant de semna- S.U.A. și Marii Britanii (a- lat că la Wellington șimințim doar că numărul Canberra se vîhtură debazelor militare americane în -Pacific depășește actualmente 250, de zece ori mai multe decît în preajma celui de-al doilea război mondial).Devine astfel evident că „proiectele" lui Tauf’ahou au o foarte precisă sursă de inspirație. Ele seamănă foarte bine cu alte planuri similare de „federalizare" (vezi recenta încercare britanică falită sub firma „Federației Arabiei de Sud"), planuri care urmăresc frînarea luptei de e-

întins do insule ocupă, totodată, un loc important în planurile militare ale
vreo doi ani ideea unei „federații a Pacificului de sud" care să unească cele- 10 000 insule ale Oceaniei, idee care, după aprecierile presei americane, s-a bucurat de o bună primire la Washington. Proiectul regelui din Tonga seamănă leit cu „federația" preconizată. „Turneul" lui Tauf’ahou are toate indiciile unei farse. O farsă care se integrează unui plan dubios de esență neo- colonialistă.

E. R.

In cadrul acesteia se înscrie ultima întrunire a Consiliului de Miniștri al R.A.U., care a examinat politica acestei țări față de viitoarea conferință a șefilor de state arabe. Regele Hussein, la rîndul său, a a- dresat secretariatului Ligii Arabe o telegramă în care propune ca viitoarea conferință arabă la nivel înalt să'aibă loc imediat după conferința miniștrilor de externe ai țărilor arabe, ale cărei lucrări vor începe sîmbătă la Cairo, veranul Hasemit propune conferința să nu aibă loc mai tîrziu de 12 decembrie. Ambasadorii Marocului ia Cairo, Beirut și la Națiunile Unite au fost convocați la Rabat pentru consultări. Deși nu există încă precizări, se pare totuși că toate aceste consultări au ca obiectiv pregătirea Viitoarei reuniuni a miniștrilor afacerilor externe arabi. Aceasta, la rîndul el, va stabili data si ordinea de zi a Conferinței irabe la nivel îhalt.. Ziarul „Al Ahram" scrie că miniștrii afacerilor externe arabi care se ,vor reuni sîmbătă la Qatro vor prezenta trei rapoarte. Unul dintre, acestea se va referi la evoluția situației din Orientul Mijlociu în urma conferinței de ia Khartum . și va analiza rezoluția Marii Britanii în legătură cu Orientul: Mijlociu, adoptată de Consiliul de . "Securitate. Al doilea- raport va analiza poz:- ția comună a țărilor arabe în problema retragerii necondi ționate a forțelor armate izra- elierie din teritoriile ocupate. Ultimul raport privește în special- consolidarea acțiunilor statelor arabe în toate domeniile și întărirea Ligii Arabe.

Su-ca

Agenția Press Trust of India a .anunțat că marți seara primul ministru Indira Gandhi, s-a întîlnit cu liderii-. opoziției pentru a discuta unele probleme legate de proiectul de lege prezentat în parlament referitor la menținerea limbii engleze ca limbg oficială în India. Legea a provocat, după cum se știe, o. vie reacție în riadul deputaților opoziției și chiar al deputaților partidului de guvemămînt, repre- zentînd statele cu limba oficială hindu.
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